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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

  

 

ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

(26/07/2016 –02/08/2016) 

 

 
1) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Mελέτη βελτίωσης της Λεωφόρου Κάππαρη στο Παραλίμνι - PS/D/370 

Κωδικοί CPV: 71322000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την 

κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

4042 

 

 

2) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 

Τίτλος: Αρ. Διαγ. 16.095.Π.ΗΜΥ - Προμήθεια, εγκατάσταση και δεκαετή 

συντήρηση τριών (3) Απαγωγών Αερίων για τις ανάγκες του Ιστοπαθολογικού 

Τμήματος του Γ.Ν. Λευκωσίας 

Κωδικοί CPV: 33100000-Ιατρικές συσκευές 

50400000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και 

εξοπλισμού ακριβείας 

51000000-Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης 

λογισμικού) 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

3667 

 

 

3) Δήμος Λεμεσού 

 

Τίτλος: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών συντήρησης τεχνητών λιμνώνκαι 

σιντριβανιών. (57/2016). 

Κωδικοί CPV: 45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

3831 

 

 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674042
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674042
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1673667
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4) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

 

Τίτλος: ΤΑΥ 21/2016 - EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ CDP4, CDP7, CDP11 

ΚΑΙ CDP12 ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ 

Κωδικοί CPV: 45232152-Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 

45240000-Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

4278 

 

 

5) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 

 

Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Hydrocortisone και Methylprednisolone 

96/2016 

Κωδικοί CPV: 33642200-Κορτικοστεροειδή συστηματικής χρήσης 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

4476 

 

 

6) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Τίτλος: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΩΔΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ) - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Τ.Υ. 63/2016) 

Κωδικοί CPV: 45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

4624 

 

 

7) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 

Τίτλος: Αρ. Διαγ. 13.25.020.16.060.Π.ΗΜΥ - Προμήθεια, εγκατάσταση και 7ετή 

συντήρηση τριών (3) Ακτινοδιαγνωστικών Συστημάτων για τις ανάγκες του 

Τμήματος Τελωνείων 

Κωδικοί CPV: 38581000-Εξοπλισμός σάρωσης αποσκευών 

38582000-Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 

50000000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

4676 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674278
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674278
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674476
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674476
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674624
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674624
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674676
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674676
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8) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 

Τίτλος: Αρ. Διαγ. 16.099.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση 

συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο Κυπριακό Μουσείο 

Κωδικοί CPV: 32235000-Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος 

45312000-Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

4889 

 

 

9) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Ανακαίνιση και Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Επαρχίας 

Πάφου με την Μέθοδο – μελέτη, κατασκευή και συντήρηση (A/21/2016) 

Κωδικοί CPV: 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες 

71300000-Υπηρεσίες μηχανικού 

71500000-Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

1397 

 

 

10) Τμήμα Δασών 
 

Τίτλος: ΤΔ 34/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ 

Κωδικοί CPV: 45247220-Κατασκευαστικές εργασίες για μικρά ποτάμια φράγματα 

45247210-Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=159

0876 

 

 

11) Υπουργείο Υγείας 

 

Τίτλος: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για Ουρητηροσκοπήσεις με 

LASER για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Λευκωσίας. Σ.Υ.33/16 

Κωδικοί CPV: 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

5465 

 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674889
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1674889
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1671397
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1671397
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1590876
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1590876
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1675465
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1675465
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12) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Ανέγερση Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου με τη μέθοδο Μελέτη, 

Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση (Α/4/2016) 

Κωδικοί CPV: 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες 

71300000-Υπηρεσίες μηχανικού 

71500000-Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

3805 

 

 

 

 

 

13) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Ανέγερση Νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Αρ. 1 (Κεντρικός) στη Λεμεσό, με 

τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση (Α/14/2016) 

Κωδικοί CPV: 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες 

71300000-Υπηρεσίες μηχανικού 

71500000-Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

3628 

 

 

 

 

14) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Ανέγερση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου με τη Μέθοδο Μελέτη, 

Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση (Α/19/2016) 

Κωδικοί CPV: 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες 

71300000-Υπηρεσίες μηχανικού 

71500000-Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

5670 

 

 

 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1673805
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1673805
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1673628
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1673628
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1675670
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1675670
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15) Αστυνομία Κύπρου 

 

Με τίτλο "Δ.Ο 36/2016 Προσφορά για την Αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου 

Συντονισμού (EUROSUR) της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας για την 

προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός συστήματος Video Wall."  με την 

ακόλουθη περιγραφή "Προσφορά για την Αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου 

Συντονισμού (EUROSUR) της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας ως ακολούθως: 

Κατηγορία Α: Η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και των υπηρεσιών 

εγκατάστασης, ενεργοποίησης, παραμετροποίησης – ρύθμισης και εκπαίδευσης στη 

χρήση. 

Κατηγορία Β: Η προμήθεια Συστήματος (Video Wall), καθώς και των υπηρεσιών 

εγκατάστασης, ενεργοποίησης, παραμετροποίησης – ρύθμισης και εκπαίδευσης στη 

χρήση".  

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση πρόθεσης εδώ: 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do 

 

 

 

 

 

16) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ 

 

Τίτλος: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ 

ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ- Ε.Δ. ΠΑΦΟΥ 

Τ.Σ. 18/2016 

Κωδικοί CPV: 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

1333 

 

 

 

 

 

17) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 13/2016. 

Κωδικοί CPV: 50850000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 

39151000-Διάφορα έπιπλα 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

6278 

 

 

 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1671333
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1671333
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1676278
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1676278
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18) Αστυνομία Κύπρου 

 

Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Αστυνομία 

Κύπρου 

Τίτλος: Δ.Ο 33/2016 Η προμήθεια μίας Πλατφόρμας Εναέριας Οπτικής 

Παρακολούθησης Οριζόντιας Απογείωσης / Προσγείωσης (Αεροπλανάκι) 

(Unmanned Aerial Vehicle) καθώς επίσης η Εκπαίδευση τεχνικών και η Συντήρηση 

του εξοπλισμού. 

Κωδικοί CPV: 35613000-Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 

50324100-Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

6338 

 

 

19) Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Τίτλος: CDO 010/16 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Κωδικοί CPV: 45313100-Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα 

42416100-Ανελκυστήρες 

50750000-Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

6197 

 

20) Υπουργείο Υγείας 
 

Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Σεντόνια , Υποσέντονα και 

Μαξιλαροθήκες) για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων 

Κωδικοί CPV: 39512100-Σεντόνια 

39512500-Μαξιλαροθήκες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

7293 

 

 

21) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον 

Προφήτη Ηλία Γερμασόγειας (A/18/2016) 

Κωδικοί CPV: 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

7267 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1676338
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1676338
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1676197
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1676197
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677293
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677293
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677267
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677267


 

Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Τ.Θ. 21799, 1513, Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ. (00357) 22672219, 22672604, Fax 22672703 E-mail: greekcom@cytanet.com.cy, ecocom-nicosia@mfa.gr  

   

21) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Προμήθεια και Εγκατάσταση Υποστατικού για τις Ανάγκες του Γραφείου 

Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Κωδικοί CPV: 45223810-Κατασκευές από προκατασκευασμένα στοιχεία 

44212320-Διάφορες κατασκευές 

44210000-Κατασκευές και μέρη κατασκευών 

39000000-Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές 

συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 

45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

7538 

 

 

22) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Με τίτλο "Προμήθεια ρυθμιστών φώτων τροχαίας φωτοελεγχόμενων διαβάσεων 

πεζών τύπου "Pelican" και σχετικού εξοπλισμού"  με την ακόλουθη περιγραφή 

"Προμήθεια ρυθμιστών φώτων τροχαίας φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου 

"Pelican" και σχετικού εξοπλισμού".  

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση πρόθεσης εδώ: 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do 

 

 

23) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

 

Τίτλος: Αγορά υπηρεσιών δύο (2) εμπειρογνωμόνων (προγραμματιστών) για το 

Σύστημα Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη - 

ΤΥΠ2016/028/Α/Β 

Κωδικοί CPV: 79610000-Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού 

72500000-Υπηρεσίες πληροφορικής 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

8065 

 

 

 

24) Δήμος Λάρνακας 

 

Τίτλος: Συντήρηση Δρόμων της Λάρνακας (28/2016) 

Κωδικοί CPV: 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

8684 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677538
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677538
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678065
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678065
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678684
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678684


 

Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Τ.Θ. 21799, 1513, Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ. (00357) 22672219, 22672604, Fax 22672703 E-mail: greekcom@cytanet.com.cy, ecocom-nicosia@mfa.gr  

   

25) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 16.090.ΣΣ.ΗΜΥ - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

συσκευής μέτρησης σύστασης νωπού γάλακτος, συσκευής μέτρησης αριθμού 

σωματικών κυττάρων νωπού γάλακτος και συσκευές που αφορούν στην πρότυπη 

μέθοδο μέτρησης της πρωτεΐνης του νωπού γάλακτος 

Κωδικοί CPV: 50000000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

50400000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και 

εξοπλισμού ακριβείας 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

8360 

 

 

26)  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Τίτλος: Strategic Communication Services 

Κωδικοί CPV: 79416000-Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

5298 

 

 

27) Υπουργείο Άμυνας 

 

Τίτλος: Διαγωνισμός για την προμήθεια οικιακών συσκευών για τις ανάγκες της 

Εθνικής Φρουράς (ΔΙΔΜ/29/2016). 

Κωδικοί CPV: 39711000-Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

8538 

 

 

28) ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 

 

Με τίτλο "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΩΝ – ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΕΩΝ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΙΟΥ"  με την ακόλουθη περιγραφή "Εργασίες επαναδιάστρωσης 

οδοστρώματος εντός των ορίων του Δήμου Γερίου. 

Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό Έργο και κατατάσσεται στην Τέταρτη Τάξη 

(Δ’), όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς 

ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 

Νόμος.".  

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση πρόθεσης εδώ: 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678360
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678360
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1675298
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1675298
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678538
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678538
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do
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29) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 

Τίτλος: Διαγωνισμός Αρ. 13.25.020.2016.103.Π.ΗΜΥ - Διαγωνισμός για την 

Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση δύο (2) εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών για τις ανάγκες δύο Κυβερνητικών Τμημάτων 

Κωδικοί CPV: 31121000-Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

31120000-Γεννήτριες 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

8908 

 

 

 

30)  Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 
 

Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς 

Σκοπούς 15/2016 

Κωδικοί CPV: 33692300-Εντερικές τροφές 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

7131 

 

 

 

31) Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Τίτλος: ΜΜΚ 031/16 – Αγορά Συστοιχίας Εξυπηρετητών (Cluster) για υπολογιστικό 

Εργαστήριο 

Κωδικοί CPV: 48820000-Εξυπηρετητές 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

9323 

 

 

 

32) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Με τίτλο "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(4)/013/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ"  με την ακόλουθη περιγραφή "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ".  

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση πρόθεσης εδώ: 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do 

 

 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678908
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1678908
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677131
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1677131
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1679323
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1679323
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do
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33) Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 

Τίτλος: Προμήθεια εξοπλισμού για το Κεντρικό Εργαστήριο του Τ.Δ.Ε. 

Κωδικοί CPV: 38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός 

από γυαλιά) 

38300000-Όργανα μετρήσεων 

38900000-Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

9422 

 

 

34) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ 

 

Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-Ε.Δ ΠΑΦΟΥ ΚΣ23/2016 

Κωδικοί CPV: 34144000-Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 

35111000-Πυροσβεστικός εξοπλισμός 

34144200-Οχήματα για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης 

50100000-Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για 

οχήματα και συναφή εξοπλισμό 

50110000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και 

παρεπόμενου εξοπλισμού 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε  

τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:  

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=167

9258 

 

 

 

35) Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας 

 

Με τίτλο "Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την 

επιδιόρθωση και συντήρηση πρασίνου και του αρδευτικού συστήματος της λίμνης 

κατακράτησης ομβρίων στα Κάτω Πολεμίδια"  με την ακόλουθη περιγραφή 

"Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου και 

του αρδευτικού συστήματος της λίμνης κατακράτησης ομβρίων στα Κάτω Πολεμίδια 

για περίοδο 24 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες.  Οι 

εργασίες περιλαμβάνουν (1)  Συντήρηση γρασιδιού στα πρανή της λίμνης, ορισμένα 

εκ των οποίων έχουν μεγάλη κλίση της τάξης του 1:3 (2)  Συντήρηση θάμνων και 

δέντρων (3) 'Ελεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος (4) Υποβολή 

εκθέσεων".  

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση πρόθεσης εδώ: 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnnouncements.do 
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