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04 Μαΐου 2015  

 

Προς όλους τους οικονομικούς φορείς 

Που παρέλαβαν όρους για το διαγωνισμό 11/15 

 

Κύριοι, 

Διαγωνισμός αρ. 11/15. Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής 

υπηρεσιών στην παραλία ΚΟΝΝΟΣ που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από ερωτήσεις οικονομικών φορέων σας 

πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

1. Ερώτηση 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τονΠερί Προστασίας της Παραλίας 

Νόμο και Κανονισμούς, εάν ισχύει το πλαφόν στις τιμές διάθεσης υπηρεσιών 

που αφορούν  Ομπρέλα και Κρεβάτι θάλασσας, δηλαδή στα €2,50 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ; 

 Απάντηση: 

 Η ανώτατη τιμή για ομπρέλλα και κρεβάτι θάλασσας θα είναι €2,50 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως έχει καθορίσει η Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών. 

 

2. Ερώτηση 

Ο αριθμός των κρεβατιών και των ομπρελών έχει καθοριστεί στα 196 και 98 

αντίστοιχα. Η διευκρίνιση που ζητείται  είναι κατά πόσο δύναται να αυξηθεί ο 

συγκεκριμένος αριθμός ή εκ προοιμίου, αυστηρώς πρέπει να παραμείνει ο 

ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Απάντηση: 

Ο αριθμός των κρεβατιών και ομπρελών θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

3. Ερώτηση 

Σε ποια κατηγορία διαβαθμισμένων διπλωμάτων πρέπει να εμπίπτει το 

δίπλωμα του εργοδοτούμενου από τον Ανάδοχο, ναυαγοσώστη. Επίσης κατά 

πόσο θα εργοδοτήσει ο Δήμος επιπρόσθετο  ναυαγοσώστη και κατά πόσο ο 

πύργος των ναυαγοσωστών θα είναι επανδρωμένος με ναυαγοσώστη του 

Δήμου.    

 



 

Απάντηση: 

Ο ναυαγοσώστης που θα έχει την ευθύνη της παραλίας πρέπει να είναι 

κάτοχος του 4ου διπλώματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής 

και συγκεκριμένα ασημένιο μετάλλιο. Την ευθύνη επάνδρωσης του πύργου 

στην αναφερόμενη παραλία θα έχει ο ανάδοχος.  

4. Ερώτηση 

Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει Jet-ski ή άλλο ταχύπλοο για 

σκοπούς διάσωσης; Ο χειριστής του δύναται να είναι και ο ναυαγοσώστης 

που θα εργοδοτηθεί από τον Ανάδοχο ή πρέπει να υποδειχθεί άλλο άτομο. 

Επίσης  εάν το άτομο το οποίο θα έχει την ευθύνη διάθεσης των κρεβατιών 

και των ομπρελών καθώς και την είσπραξη τους να είναι το ίδιο άτομο που θα 

εργοδοτηθεί από τον Ανάδοχο και θα εκτελεί χρέη ναυαγοσώστη. 

 Απάντηση : 

 Ο ναυαγοσώστης θα ασχολείται αποκλειστικά με την επιτήρηση της παραλίας 

και το χειρισμό του jet-ski. /δεν θα ασχολείται με οποιαδήποτε άλλα 

καθήκοντα. 

5. Ερώτηση 

Υπάρχει προοπτική παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών ή/και 

πλανοδιοπώλησης για τη συγκεκριμένη παραλία. Υπάρχει δυνατότητα 

συνδυασμένων/παράπλευρων υπηρεσιών προς τους λουομένους πχ 

υπηρεσίες μασάζ, wet towel, φωριαμών/lockers παροχής διαφόρων 

υπηρεσιών & wi-fi, λειτουργία κιόσκι για κατασκευή έτοιμου φαγητού (snack), 

πωλήσεις οινοπνευματωδών, αναψυκτικών, παγωτών και διάφορων άλλων 

ποτών; 

 

Απάντηση: 

Η άδεια παροχής υπηρεσιών στην παραλία παραχωρείται μόνο για ενοικίαση 

κρεβατιών και ομπρελών.    

 

6. Ερώτηση 

Έντυπο 4, Σημείο 2, το ποσό σαν αντάλλαγμα της παροχής άδειας  

υπηρεσιών  αναφέρεται στη συνολική διάρκεια  της προσφοράς (δηλαδή 2 

χρόνια) ή εάν το ποσό αυτό αφορά την τιμή ανά έτος; 

 

Απάντηση 

Το ποσό που αναφέρεται είναι για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης 

δηλαδή για δυο χρόνια. 

 

 

 

 



 

7. Ερώτηση 

Παράγραφος 8.3.2 σημείο 6,διευκρινίστε κατά πόσο το σημείο αυτό δεν 

εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη προσφορά.  

 

Απάντηση 

Το σημείο αυτό δεν εφαρμόζεται. 

 

8. Ερώτηση 

Παράρτημα Ι σημείο 1. Στο σημείο αυτό αναφέρεστε σε τοπογραφικό σχέδιο 

που είναι συνημμένο στα έγγραφα της προσφοράς αλλά δεν έχει επισυναφτεί. 

Απάντηση:  

Εκ παραδρομής  έχει αναφερθεί τοπογραφικό σχέδιο. Δεν χρειάζεται. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΟΥΚΑΣ 

Αν. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΣ/ΜΣ 


