
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡ 4/20 

 

Ημερομηνία  : 15 Ιουλίου  2020  

  

Ώρα έναρξης : 12:00΄ 

 

Ώρα λήξης     : 12:15μ 

 

Παρόντες : 

κ.   Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος,  Πρόεδρος 

κ.   Αβραάμ Μουλαζίμης                  Αντιδήμαρχος, Μέλος, 

κα. Τασούλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ.   Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.   Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ.   Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος    

κ.   Λοΐζος Λοΐζου    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.   Σταύρος Σταύρου    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

 

Απόντες 

κ.  Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω 

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

 κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω 

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

κ.  Γιαννάκης  Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω 

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω 

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

κ.   Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω 

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

 

 

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας –  Πρακτικογράφος 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα οκτώ μέλη του 

Συμβουλίου Προσφορών, και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για 



την παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει  έγκαιρα όλα τα μέλη 

συμπεριλαμβανομένων  των κ. Μ. Μουλαζίμη, Μ. Τσιολάκη, Σ. Κωνσταντίνου,        

Τ. Φλουρέντζου και Γ. Ποταμού  που απουσιάζουν λόγω έκτακτων  

επαγγελματικών υποχρεώσεων. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό 

Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

 

Θέματα: 

1. Κατακύρωση Προσφορών  

 

1.1 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία 

Σκουταρόσπηλιοι. Αρ. Φακ: 15.0.11/20 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η εταιρεία Kapparis Waves Ltd έχει προσκομίσει 

στο Δήμο το ποσό που της είχε ζητηθεί μετά από την ενεργοποίηση των ποινών  

που αναφέρονται στην «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς». 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την δεύτερη πιο ψηλή 

προσφορά κ. Αντώνη Καρά με τιμή €71.939,07 ανά έτος και συνολική τιμή 

€215.817,21 για τρία χρόνια. 

Και η κα. Τασούλα Τσόκκου συμφώνησε με την πιο πάνω απόφαση νοουμένου 

ότι θα τηρούνται οι όροι του διαγωνισμού, όπως είπε.   

Ο κ. Α. Μουλαζίμης  διαφώνησε με την κατακύρωση της προσφοράς επειδή όπως 

είπε η προκήρυξη των προσφορών αφορούσε την τοποθέτηση και λειτουργία 

κινητών καντινών με περιορισμένα είδη προς πώληση ενώ επί τόπου έχουν 

ουσιαστικά ανεγείρει εστιατόρια με κανονικό μενού και ούτε τηρούν το ωράριο που 

καθορίστηκε από τις οκτώ το πρωί μέχρι τις οκτώ το βράδυ αλλά αντίθετα σε 

πολλές περιπτώσεις τα λειτουργούν και ως νυκτερινά κέντρα. 

Γι’ αυτό πρόσθεσε ότι το θέμα δεν θα το αφήσει έτσι αλλά θα προβεί σε 

καταγγελίες, στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή 

και αν χρειαστεί και στο Γενικό Εισαγγελέα.  

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


