
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

7/15 

 

Ημερομηνία :  07 Μαΐου 2015 

 

Ώρα έναρξης: 12:45΄ 

 

Ώρα λήξης    : 13:25΄ 

 

Παρόντες:  

Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Αναστάσης Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

 

 

Απόντες: 

Αβραάμ Μουλαζίμης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

Αναστασία Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Πρακτικογράφος  

Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος. 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία  από τα 

πέντε μέλη της Επιτροπής Προσφορών και ότι  πρόσκληση  σύμφωνα με τους 

κανονισμούς για την παρούσα συνεδρία έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Προσφορών συμπεριλαμβανομένων των                        

κ. Α. Μουλαζίμη και  Α. Τσόκκου που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφορών. 

1.1 Προσφορά για παραχώρηση αδειών τοποθέτησης κινητών 

καντινών σε παραλίες του δήμου για πέντε χρόνια. Αρ. Φακ: 

15.0.12/15 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 



1. Ο κάθε προσφέρον έχει δικαίωμα να υποβάλει προσφορά μέχρι δυο 

(2)  σημεία μόνο. 

 

2. Παράρτημα Ι Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές να προστεθούν 

τα ακόλουθα στην  παράγραφο 1.2: 

(α) Κινητή καντίνα σημαίνει όχημα ή προκατασκευασμένη κινητή κατασκευή 

η οποία δεν πρέπει να αποτελείται από ευτελή υλικά, να μην ξεπερνά 

τα 20 τετραγωνικά μέτρα θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως του Δήμου, 

και θα λειτουργεί από τις  8:00΄μέχρι τις 20:00΄.  

 Προς το σκοπό αυτό ο προσφέρον θα πρέπει να υποβάλει 

φωτογραφίες ή να  περιγράψει την καντίνα που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει όπως αναφέρεται στον όρο 7 της παραγράφου 1.2. 

(β) Οι Ανάδοχοι θα πρέπει να διατηρούν τις παραλίες και τους χώρους 

υγιεινής καθαρούς καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. 

(γ) Για την Παραλία της Αγίας Τριάδας ευθύνη για την καθαριότητα των 

χώρων υγιεινής θα φέρει ο Ανάδοχος της κινητής καντίνας που θα 

τοποθετηθεί στο Ανατολικό μέρος της παραλίας. 

(δ) Δεν επιτρέπεται η πώληση των πιο κάτω ποτών πέραν από τις 

αντίστοιχες τιμές που καθορίζονται ως ακολούθως: 

 Νερό 500ml €1,00 

 Φραπέ €3,00 

 Κυπριακός Καφές €2,00 

 Αναψυκτικό 330ml €2,00 

 

 

 

Γιώργος Νικολέττος 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 


