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ΑΡΧΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ  
 
Πρακτικό  Υπηρεσιακής  Επιτροπής  Αξιολόγησης  και  Ανάθεσης της  Σύμβασης (YEAA)  
 
 
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2022      Ώρα: 13:00 – 14:00 
 
Τόπος: Γραφεία Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 
 
Παρόντες:  
 

Κα Χριστίνα Σμυρίλλη, Γραμματειακός Λειτουργός 
Κα Ισιδώρα Κτωρή, Λειτουργός Διοίκησης και Προσωπικού 
Κος Αλέξανδρος Κληρίδης, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Διαγωνισμός για την ανανέωση και φροντίδα των εξωτερικών χώρων πρασίνου και των 
φυτών εσωτερικού χώρου της ΑνΑΔ - 18/2022 
 
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Σε σχέση με τον πιο πάνω Διαγωνισμό η Υπηρεσιακή Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης 
της Σύμβασης (στο εξής «ΥΕΑΑ»), προχώρησε σε συνεδρία στις 3 Οκτωβρίου 2022 με όλα τα μέλη 
της παρόντα.  Πριν την έναρξη της εξέτασης των Προσφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 των 
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 242/2012, όλα τα Μέλη της ΥΕΑΑ δήλωσαν ότι θα εκτελούν τα καθήκοντά 
τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Πρόσθετα, όλα τα Μέλη της ΥΕΑΑ, δήλωσαν ότι δεν 
έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με τον Διαγωνισμό 
ούτε έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια 
μέχρι του τετάρτου βαθμού ούτε βρίσκονται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει 
πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία.  
 
2. Η ΥΕΑΑ, στην ίδια συνεδρία της, πριν προχωρήσει στον έλεγχο των Προσφορών, διαπίστωσε 
ότι υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις ύψους €3.197,95 στο άρθρο 5540 του Προϋπολογισμού της 
Αρχής για το έτος 2022, για κάλυψη μέρους της εκτιμώμενης αξίας του Διαγωνισμού ενώ θα γίνει 
σχετική πρόβλεψη στους Προϋπολογισμούς των επόμενων ετών για κάλυψη της εκτιμώμενης αξίας 
του Διαγωνισμού, δηλαδή τις €17.500 (χωρίς Φ.Π.Α.).   
 
3. Τα μέλη της ΥΕΑΑ ενημερώθηκαν από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Διαγωνισμού για: 

(α)  την προκήρυξη του Διαγωνισμού που έγινε με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη υπηρεσιών  
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής και είχε ως αντικείμενο την ανανέωση και φροντίδα των εξωτερικών χώρων πρασίνου 
και των φυτών εσωτερικού χώρου της ΑνΑΔ, 

(β) τις δύο Προσφορές που υποβλήθηκαν, καθώς και 
(γ) την αποσφράγισή τους που έγινε από τους κύριο Γιάννη Μουρουζίδη, Γενικό Διευθυντή και 

κυρία Μαρία Καΐλη, Γραμματέα του Αρμοδίου Οργάνου. 
 
4. (…) 
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ΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
9. Η ΥΕΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια της παραγράφου 10.1.1 του Μέρους Α των 
Εγγράφων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία «…η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον 
Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αυτή 
με τη χαμηλότερη τιμή», τη συνολική τιμή της Προσφοράς την οποία έκρινε λογική και το γεγονός 
ότι αυτή δεν υπερβαίνει το εκτιμώμενο κόστος του Διαγωνισμού, αποφάσισε ομόφωνα την 
ανάθεση της Σύμβασης για την ανανέωση και φροντίδα των εξωτερικών χώρων πρασίνου και 
των φυτών εσωτερικού χώρου της ΑνΑΔ για τρία (3) έτη, στον Προσφέροντα με α/α 2/2 Garden- 
Masters Ltd, για το συνολικό ποσό των €13.980 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ο οποίος 
υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή.  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
 
…………………...............  …………………...............   ………………......... 
 Χριστίνα Σμυρίλλη 

Γραμματειακός  
Λειτουργός     
 

  Ισιδώρα Κτωρή 
Λειτουργός Διοίκησης  
και Προσωπικού 

 Αλέξανδρος Κληρίδης 
Βοηθός Γραμματειακός 
Λειτουργός     

 

 
Συμφωνώ με την πιο πάνω απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 
 
 
...................................                                                                      ......................... 
Γιάννης Μουρουζίδης                                                                        Ημερομηνία 
Γενικός Διευθυντής  
 
 
ΑνΑΔ:  03.17.009.001.004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΚ/.. 


