
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

8/15 

 

Ημερομηνία :  22  Μαΐου 2015 

 

Ώρα έναρξης: 08:45΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:30΄ 

 

Παρόντες:  

Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

Τασούλλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

 (Από  το θέμα 2) 

 

Απόντες: 

Αβραάμ Μουλαζίμης  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 της κ. Α. Τσόκκου 

που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης για προσωπικούς λόγους 

καθώς και του  κ. Α. Μουλαζίμη  που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφορών: 

1.1 Προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

παραλία Γλυκύ Νερό Α που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου  Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.13/15. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του 

πιο πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες 

αλλαγές:  



1. 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. 

2. Μέρος Α. Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς  να προστεθεί νέα 

παράγραφος στο άρθρο 2 με προϋπολογισμό €3.000/ανά έτος   

Αποφάσισε επίσης  όπως δημοσιευτεί η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στα σωματεία και όπως αποσταλεί μήνυμα. 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής Παραλιών 

και την Έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν οι   Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας. 

 

1.2 Προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

παραλία Γλυκύ Νερό Β που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου  Παραλιμνίου   Αρ. Φακ: 15.0.14/15  

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του 

πιο πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες 

αλλαγές:  

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. 

2. Μέρος Α. Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς  να προστεθεί νέα 

παράγραφος στο άρθρο 2 με προϋπολογισμό €7.000/ανά έτος   



Αποφάσισε επίσης  όπως δημοσιευτεί η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στα σωματεία και όπως αποσταλεί μήνυμα. 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής Παραλιών 

και την Έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν οι   Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας. 

 

2. Αξιολόγηση και εισηγήσεις στο Συμβούλιο Προσφορών. 

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε 

διάφορα σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.7/15 

Η  κ. Τασούλα Τσόκκου προσήλθε στην αίθουσα συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε 

όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την κατακύρωση του 

διαγωνισμού με τις τιμές που φαίνονται με έντονο χρώμα στην συνημμένη 

έκθεση αξιολόγησης.  

 

 

 

Γιώργος Νικολέττος 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


