
 
Πρακτικά Συνεδρίασης 

Επιτροπής Προσφορών 
10/20 

 

Ημερομηνία:  5 Ιουνίου 2020 

Ώρα έναρξης: 11:45΄ 

Ώρα λήξης:   12:30΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης  Δήμαρχος,  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (εκτός των   

θεμάτων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4) 

κ  Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 
Απόντες  

κ.  Ανδρέας  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (Λόγω άλλων 

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων)  

 

Παρακαθήμενοι: 

Κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας –Πρακτικογράφος 

Κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τέσσερα μέλη και 

ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

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

Λοϊζου που απουσιάζει. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και 

Γενικό Λογιστή.   

Θέματα: 

Ο κ. Λ. Λοῒζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω της θέσης του 

ως προέδρου της ΚΕΠ,   όπως είπε. 

1. Κατακύρωση Προσφορών . 

1.1 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία 

Κάππαρης. Αρ. Φακ. 15.0.10/20 



Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου, της αποστολής μηνυμάτων και της ανάρτησης στις 

πινακίδες του Δήμου  προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς με τα 

αντίστοιχα ποσά:  

 Έτος Σύνολο 

1  Κυριάκος Σοφοκλέους €65.786 €197.358 

2 Αδάμος Παναγιώτου     €61.800 €185.400  

3  I. Flouris Ltd (Ιεζεκιήλ  Φλουρής ) €51.526 €154.578  

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις προσφορές και την έκθεση αξιολόγησης 

αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς του κ. Κυριάκου Σοφοκλέους ως την 

πιο ψηλή.  

 

1.2 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία 

Σκουταρόσπηλιοι. Αρ. φακ: 15.0.11/20  

2. Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω 

της ιστοσελίδας του Δήμου, της αποστολής μηνυμάτων και της ανάρτησης 

στις πινακίδες του Δήμου,  προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί 

φορείς με τα αντίστοιχα ποσά:  

 Έτος Σύνολο 

1  Kapparis Waves Ltd  €115.194,31 €345.582,93  

2 Αντώνης Καράς €71.939,07 €215.817,21 

3 Laundrymatic Ltd   €41.911,04 €125.733,12   

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά την αποστολή της πρόσκλησης για τη 

συνεδρίαση παρελήφθη από τον Δήμο  επιστολή από την εταιρεία Kapparis Waves 

Ltd με την οποία αποσύρει την προσφορά που υπέβαλε και γι’ αυτό αποφάσισε 

όπως ενεργοποιηθούν όλες οι ποινές που αναφέρονται στην Δέσμευση μη 

Απόσυρσης της Προσφοράς και προς το σκοπό αυτό να κληθεί να καταβάλει το 

πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ποσού της προσφοράς της.  

Ενημερώθηκε επίσης για την εισήγηση του Επιθεωρητή Παραλιών στην 

προκαταρκτική του έκθεση αξιολόγησης για ακύρωση του διαγωνισμού σε 

περίπτωση απόσυρσης της πιο ψηλής προσφοράς διότι πιθανόν ο 

προϋπολογισμός να είχε υποεκτιμηθεί. 



Η Επιτροπή αποφάσισε όπως το θέμα  επανέλθει  σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

1.3 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία 

Cavo Maris. Αρ. φακ: 15.0.12/20 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου, της αποστολής μηνυμάτων και της ανάρτησης στις 

πινακίδες του Δήμου, προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία  Α. Τζιαμπουρής Λτδ με 

τιμή €33.333 ανά έτος και συνολική τιμή €99.999. 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση της 

σύμβασης στην πιο πάνω εταιρεία αφού πληροί τα κριτήρια και η τιμή που υπέβαλε 

είναι πάνω από τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού.   

 

1.4 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε 

διάφορα σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.13/20 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου, της αποστολής μηνυμάτων και της ανάρτησης στις 

πινακίδες του Δήμου,  προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς:  

1. Νίκος Νικολάου 

2. Χρίστος Καράς 

3. Μιχάλης Κουτσαβάκης 

4. Wet & Wild Watersports Ltd 

5. C.C Waterfun  

6. Frixos Evagoroy Watersports Ltd  

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης και αφού έλαβε υπόψη τη 

σύσταση Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου για ακύρωση του διαγωνισμού και 

επαναπροκήρυξη του για τους ίδιου λόγους που αναφέρονται στην έκθεση 

αξιολόγησης, αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.  

 

2 Διάφορα 
2.1 Ανέγερση στεγασμένου πολυώροφου χώρου στάθμευσης. Αρ. φακ: 

15.0.20/20 

Ο κ. Λοϊζος Λοϊζου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 



H Επιτροπή ενημερώθηκε ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για να εγκρίνει 
τα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:  

1. Στην παράγραφο 6.4.1 «Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες» Να 
μείνει ο όρος για τα τελευταία (10) χρόνια. 
 

2. Η Παράγραφος 3.3 «Επιβλέπων Μηχανικός (Site Engineer)».   

Να διαγραφεί από το Μέρος Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» και να 
γράφει στις Τεχνικές Προδιαγραφές αφαιρώντας την φράση «Ο Πολιτικός 
Μηχανικός θα είναι μόνιμο προσωπικό του Εργολάβου και ο Εργολάβος θα 
πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του βιογραφικό σημείωμα του 
Πολιτικού Μηχανικού» και η πείρα του να γίνει δέκα χρόνια. 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλης  

Δήμαρχος  


