
1 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.03/2021 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 8η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

2021 ΣΤΙΣ 15:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Στη συνεδρία της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας ημερομηνίας 8 Απριλίου 2021, αποφασίστηκε η κατακύρωση, ως η εισήγηση της 

Επιτροπής Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προσφορών του Διαγωνισμού αρ.03/2021 

«Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων αγωγών ύδρευσης για τις ανάγκες του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας» στους πιο κάτω οικονομικούς φορείς.  

 

Το Είδος 1 (Δικλείδες Φλαντζωτές) κατακυρώθηκε στην εταιρεία Μ.G.YDRODOMI LTD που 

ήταν ο φθηνότερος εντός προδιαγραφών οικονομικός φορέας στην τιμή ύψους €17.588,00 

χωρίς ΦΠΑ.  

 

Το Είδος 2 (Δικλείδες push fit with sockets ends for UPVC Pipes) κατακυρώθηκε στην εταιρεία 

A4 LTD που ήταν ο φθηνότερος εντός προδιαγραφών οικονομικός φορέας στην τιμή 

€39.553,50 χωρίς ΦΠΑ.  

 

Το Είδος 3 (Κολάρα με παροχές) κατακυρώθηκε στον φθηνότερο εντός προδιαγραφών 

οικονομικό φορέα CONSOLIDATED CONSTRUCTION CO LTD στην προσφερθείσα τιμή 

ύψους €66.829,50 χωρίς ΦΠΑ. 

 

Το Είδος 4 (Καπάκια δικλείδων) κατακυρώθηκε στον μοναδικό εντός προδιαγραφών 

οικονομικό φορέα SP.STAVRINIDES LTD στην τιμή των €9.211,50 χωρίς ΦΠΑ   

 

Το Είδος 5 (Αεροβαλβίδες) κατακυρώθηκε στον φθηνότερο εντός προδιαγραφών οικονομικό 

φορέα SP.STAVRINIDES LTD στην τιμή των €8.444,50 χωρίς ΦΠΑ.  

               

Το συνολικό ποσό προς κατακύρωση ανέρχεται σε €141.627,00 χωρίς ΦΠΑ  

 

Εκτιμώμενη Δαπάνη: €151.000,00 χωρίς ΦΠΑ.  
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Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων της Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με ανοικτή διαδικασία. 

Ενδιαφέρθηκαν και προμηθεύτηκαν τα έγγραφα του διαγωνισμού δώδεκα (12) οικονομικοί 

φορείς από τους οποίους μόνο πέντε (5) υπέβαλαν προσφορά. Οι οικονομικοί φορείς 

παρουσίασαν συμμόρφωση στις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων Εντύπων, εκτός από έναν οικονομικό φορέα ο οποίος δεν παρουσίασε 

συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές ενός είδους. 

 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ειδοποιήθηκε γραπτώς για τη συνεδρία σε περίπτωση 

που επιθυμούσε να παρευρεθεί ως ανεξάρτητος παρατηρητής ή εκπρόσωπος του, σύμφωνα 

με τους  περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ‘Εργα και Υπηρεσίες των οποίων η 

εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια) Κανονισμοί των Συμβουλίων 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας ΚΔΠ 317/2013. Ο Γενικός Ελεγκτής της 

Δημοκρατίας ή εκπρόσωπος του δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία.  


