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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Επιτροπής Προσφορών 
3/22 

 

Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης: 08:15’  

Ώρα λήξης:  9:15’  

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης  Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος,  

 

Απόντες 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω ιδιάζουσας 

αναγκαίας απουσίας) 

  

Παροκαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Βοηθός 

Πρακτικογράφος  

Βασίλης Κενδέας Μηχανολόγος Μηχανικός - Σύμβουλος Δήμου (για το 

θέμα 2) 

   

Ο Πρόεδρος  δήλωσε ότι υπάρχει  απαρτία αφού είναι παρόντα 4 μέλη της Επιτροπής 

και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση 

έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου του κ. 

Τ. Βλίττη που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και 

Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Έγκριση εγγράφων διαγωνισμού   

 
1.1 Αγορά υπηρεσιών για θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αρ. Φακ: 

15.0.3/22  

Η Επιτροπή  αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού που επισυνάπτονται 

αποφάσισε την έγκριση τους. 

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους ακόλουθους 
οικονομικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιου είδους 
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εργασίες, διαθέτουν την εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού:  

1. Enoros Consulting Ltd  
2. Zebranico Ltd 
3.  Aspon Consulting Ltd 
4. Sloa Ltd  

Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους Μαρή 

Βασιλείου, Μαρία Σπανάχη και Μαρίνο Παυλικκά που ορίζεται ως Συντονιστής 

Επιτροπής Αξιολόγησης. Συντονιστής της  Σύμβασης ορίζεται ο κ. Μαρίνος 

Παυλικκάς. 

   

2. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό. 

 

2.1  Προμήθεια δύο (2)  μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων 

τύπου πρέσας. Αρ. Φακ: 15.0.1/22 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο Σύμβουλος του Δήμου κ. 

Βασίλης Κενδέας. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα πιο κάτω ερωτήματα που  υποβλήθηκαν από 

οικονομικούς φορείς : 

1. Έντυπο 2: H εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί με την 

προσφορά μας ή να σας σταλεί εάν και εφόσον κερδίσουμε την προσφορά? 

Ποια θα πρέπει να είναι η ημερομηνία λήξης και ποιο το ποσό (€)? Aν δεν 

κερδίσουμε την προσφορά, την εγγυητική επιστολή θα μας την επιστρέψετε μετά 

από 3 μήνες όπως αναφέρεται στο Μέρος Α΄ 2.15 ή μόλις γνωστοποιηθούν τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού η εγγυητική παύει να είναι σε ισχύ; 

 
2. Μέρος Α παρ. 2.15 και 2.19: Στην παράγραφο 2.15 του Μέρους Α’ αναφέρεται ότι 

η διάρκεια ισχύς της προσφοράς θα είναι τρείς (3) μήνες. Στην παράγραφο 2.19 

αναφέρεται ότι η εκτιμώμενη ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων θα 

είναι δέκα μέρες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν δεν 

κερδίσουμε την προσφορά είμαστε υπόχρεοι να κρατάμε και να μην προσφέρουμε 

σε άλλον πελάτη τα οχήματα,  μέχρι την πάροδο των τριών μηνών; 

 
3. Έντυπο 9: Τα έγγραφα τα οποία ζητάτε στο Έντυπο 9 αντιλαμβανόμαστε ότι θα 

μας τα ζητήσετε εάν και εφόσον κερδίσουμε την προσφορά. Παρακαλώ 

επιβεβαιώστε. 

4. Έντυπο 10: Ποια είναι η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής πιστής 

εκτέλεσης; 

Επίσης το ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής θα είναι το ποσό και των δυο 

αυτοκινήτων;  

Η συμβατική τιμή είναι η τιμή συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ή είναι η τιμή 

χωρίς το ΦΠΑ; 
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5. Έντυπο 11: H εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας είναι στο 3% του κόστους και 

των δυο οχημάτων; 

Ποια είναι η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής αυτής? Στο Μέρος Β’ παρ. 10, 

αναφέρεται ότι η εγγύηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο 30 μέρες μετά την λήξη των 

συμβατικών του υποχρεώσεων ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής σε περίπτωση αδυναμίας του Ανάδοχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες 

από τη σύμβαση υποχρεώσεις του κατά την περίοδο αυτή.  

Η εγγύηση λήγει στους 6 μήνες όπως αναφέρεται στο Έντυπο 5. Σύμφωνα με την 

πιο πάνω παράγραφο πότε λήγει η εγγύηση; 

6. Έντυπο 12: Τα δυο αυτοκίνητα για τα οποία θα υποβάλουμε προσφορά, τα 

έχουμε στην κατοχή μας και βρίσκονται στα γραφεία μας στην Λεμεσό. Τα έχουμε 

εισάγει με δικούς μας πόρους από το εξωτερικό. Το Έντυπο 12 πρέπει να το 

συμπεριλάβουμε  στην προσφορά μας χωρίς να συμπληρωθεί, ή να μην 

συμπεριληφθεί καθόλου στην προσφορά μας; 

 
7. Μπορεί να αποδεχτείτε να γίνει προσφορά για ένα όχημα που η 

υπερκατασκευή είναι δεκαεννέα (19) κυβικά μέτρα ή το όχημα πρέπει να φέρει 

υπερκατασκευή είκοσι (20) κυβικών μέτρων; 

 

8. Ποιο είναι το αvώτατο όριο θορύβου (Noise) που αποδέχεστε (Έντυπο 5 1.3.2)? 

 
9. 1.3.6 Παρακαλώ διευκρινίστε τι εννοείτε στην συγκεκριμένη προδιαγραφή 

 
10. Μηχάνημα ανύψωσης κάδων 

παρακαλώ διευκρινίστε πως πρέπει να είναι το μηχάνημα ανύψωσης κάδων, 

πρέπει να είναι κυπριακής κατασκευής ή όχι; 

11. Επίσημος αντιπρόσωπος 

ζητάτε όπως υπάρχει αντιπρόσωπος της εταιρείας φορτηγών στην Κύπρο, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει διότι είναι τέτοια η πολιτική της εταιρείας όμως 

υπάρχουν συνεργεία που σε συνεννόηση με την αντιπροσωπεία μπορούν να 

επιδιορθώνουν τα οχήματα, είναι αρκετό; 

12. Στην παράγραφο 1.7 - Εγγύηση του παραρτήματος ΙΙ " Όροι εντολής - Τεχνικές 

προδιαγραφές" του εντύπου 8 - Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης, απαιτείται  όπως 

τα οχήματα  φέρουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες εγγύηση που να καλύπτει υπηρεσίες 

συντήρησης, εργατικά και ανταλλακτικά για ολόκληρο το όχημα, συμπιεστή και όλα 

τα περιφερειακά του συστήματα (ήτοι: κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, άξονες 

μετάδοσης κίνησης, συστήματα διεύθυνσης, ηλεκτρονικά, μαρκούτζια, άλλα 

υδραυλικά συστήματα κλπ). Ο ανάδοχος, μετά την παράδοση των οχημάτων, σε 

περίπτωση που οι χειριστές των οχημάτων/μηχανημάτων κατά την διάρκεια χρήσης 
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τους προκαλέσουν βλάβες και προβλήματα ή κατά την προσπάθεια επιδιόρθωσής 

του εκάστοτε προβλήματος/βλάβης, από τον εκάστοτε τεχνικό της Αναθέτουσας 

Αρχής, και όχι από το/-α συνεργεία που θα δηλώσει ο ανάδοχος, φέρει ευθύνη? 

Παρακαλώ διευκρινίστε. 

13. Επιπρόσθετα, η περίοδος εγγύησης έξι (6) μηνών για το τμήμα του συμπιεστή, 

τα περιφερειακά συστήματα και τα ηλεκτρονικά, θεωρούμε ότι είναι μεγάλη. 

Εισηγούμαστε όπως τροποποιηθεί σε τρείς (3) μήνες. 

+Ο κ. Βασίλης Κενδέας αφού εξήγησε και απάντησε σε διάφορα ερωτήματα των 

μελών της Επιτροπής αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 
1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων (€3.000) διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά στο σύστημα και να 

σταλεί στο Δήμο το πρωτότυπο. Θα επιστραφεί μετά την υπογραφή του 

συμβολαίου με τον ανάδοχο. 

2. Ίδε παράγραφο 10.1.4 του Μέρους Α : «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς»   

3. Ναι. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται στο Έντυπο 9 θα ζητηθούν να 

προσκομιστούν από τον Ανάδοχο  

4. Η Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης θα είναι ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής  

αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ και πρέπει να έχει ισχύ τρείς (3) μήνες. 

5. Η Εγγυητική Καλής Λειτουργίας θα είναι  ίση με το 3% της συνολικής 

συμβατικής  αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ και πρέπει να έχει ισχύ επτά (7) 

μήνες. 

6. Ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο την προμήθεια  αλλά και την συντήρηση. Σε 

περίπτωση συνεργασίας με συνεργείο συντήρησης τότε θα πρέπει να υποβληθεί 

το Έντυπο 12 «Δήλωση Άλλων Φορέων». 

7. Όχι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή προσφορά για ένα όχημα που η 

υπερκατασκευή είναι δεκαεννέα (19) κυβικά μέτρα.  

8. Το πρότυπο EN 1501-1:2011+A1:2015 δεν ορίζει ανώτατο όριο αλλά ορίζει ότι 

“The rear loaded RCV shall be designed to minimise the noise at the operative’s 

positions.”, παραπέμποντας στο πρότυπο EN 1501-4:2007, στο οποίο ορίζονται 

μεθοδολογίες κατασκευής, υλικά κλπ. καθώς και ο τρόπος μέτρησης του 

θορύβου που πρέπει να ακολουθήσει ο κατασκευαστής για να μπορεί να πάρει 

η υπερκατασκευή την σχετική πιστοποίηση. 

9. Τα υδραυλικά κυκλώματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς 

ανακούφισης, “releaf valves”, συνήθως υπάρχουν τουλάχιστον 2. Μια στο 

συμπιεστή και μία στους πίσω μηχανισμούς που μεταφέρουν τα απορρύμματα 

από την χοάνη υποδοχής στο συμπιεστή.   

10. Ο ανυψωτικός μηχανισμός αν και περιγράφεται λειτουργικά στην παράγραφο 

1.4 / Έντυπο 5, δεν παύει να είναι μέρος της υπερκατασκευής. Συνεπώς 

ανεξαρτήτως προέλευσης πρέπει να συμμορφώνεται με την προδιαγραφή 

1.5.1β και 1.5.1γ / Έντυπο 5. 
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11. Ο όρος 1.1.19 παραμένει ως έχει. 

12. Η συμφωνία ορίζει ότι στην περίοδο εγγύησης οι επιδιορθώσεις βλαβών και 

συντηρήσεις θα γίνονται στα συνεργεία που θα υποδείξει ο ανάδοχος κατόπιν 

συνεννόησης. Βλάβες που αποδεδειγμένα οφείλονται σε κακή χρήση και όχι 

φυσική ή λειτουργική φθορά νοείται ότι δεν θα απαιτούνται εντός εγγύησης με 

υποσημείωση ότι πιθανές βλάβες οι οποίες ενδεχομένως να οφείλονται στη μη 

λειτουργία των ασφαλιστικών συστημάτων (safety valves κλπ) δεν ορίζονται ως 

κακή χρήση. 

 

13. Η παράγραφος 1.7.1 του Εντύπου 5 «Πίνακας Προσφοράς και 

Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές» γίνεται ως ακολούθως: 

Τα οχήματα να φέρουν τουλάχιστο 3 (τρείς) μήνες εγγύηση που να καλύπτει 

υπηρεσίες συντήρησης, εργατικά και ανταλλακτικά για ολόκληρο το όχημα, 

συμπιεστή και όλα τα περιφερειακά του συστήματα. Ήτοι: κινητήρα με τα 

περιφερειακά του, κιβώτιο ταχυτήτων, άξονες μετάδοσης κίνησης, συστήματα 

διεύθυνσης, PTO, υδραυλική αντλία, μηχανικά μέρη συμπιεστή, ηλεκτρονικά, 

ηλεκτρουδραυλικά μαρκούτσια, ή άλλα υδραυλικά συστήματα κλπ. 

Πρόσθετη εγγύηση 3 (τριών) μηνών, δηλαδή 6 (έξι) στο σύνολο, που να καλύπτει 

υπηρεσίες συντήρησης, εργατικά και ανταλλακτικά για το σύνολο των μηχανικών 

μερών του οχήματος. Ήτοι: κινητήρα με τα περιφερειακά του, κιβώτιο ταχυτήτων, 

άξονες μετάδοσης κίνησης, συστήματα διεύθυνσης, PTO,  υδραυλική αντλία. 

 

3. Διορισμός Συντονιστή Σύμβασης 

3.1 Παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την εκπόνηση μελέτης και 

την επίβλεψη της λιθόστρωσης με πεζοδρόμηση βασικών οδών στο Δήμο 

Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.2/17 

Η Επιτροπή ορίζει την κα Αθηνά Παπαφιλίππου ως Συντονιστή της πιο πάνω  

Σύμβασης. 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  

 

 

 

 


