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Ημερομηνία:  10 Αυγούστου 2020 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης:     09:25΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος  Λοΐζου            Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες  

κ  Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (Λόγω άλλων 

έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων)  

 

Παρακαθήμενοι: 

Κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας –Πρακτικογράφος 

Κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

Ο Πόεδρος 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. Τ. Βλίττη που απουσιάζει. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή 

και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφοράς  

1.1 Παροχή Ασφαλιστικής κάλυψης του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.23/20 

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και αποφάσισε την 

έγκριση τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

-  αφαίρεση της κάλυψης του τμήματος 6 «Ασφάλιση του Δημάρχου, των 

Μελών  και Αξιωματούχων  του Δήμου Παραλιμνίου»  

- και για το τμήμα 5 «Ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων», 

θα αποφασιστεί μετά την παραλαβή των προσφορών αν θα 

προχωρήσουμε στην κατακύρωση.  



 

Επίσης αποφάσισε όπως προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης ετοιμάσει ο 

Σύμβουλος του Δήμου TFI Brokers και  όρισε  ως Επιτροπή αξιολόγησης  τους κ. 

Τρύφωνα Κουτσόλουκα, Μαρία Σπανάχη και Αντώνη Πάσιη και Συντονιστή της 

Σύμβασης τον κ. Τρ. Κουτσόλουκα.  

 

1.2 Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας, 

εκτίμηση κινδύνων, αναθεώρηση υφιστάμενου σχεδίου και εκπαίδευση. 

Αρ. φακ: 15.0.24/20  

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και αποφάσισε την 

έγκριση τους.  

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους ακόλουθους 
οικονομικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιου είδους 
εργασίες, διαθέτουν την εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του διαγωνισμού: 

1. Ειρήνη Βουκκαλή 

2. Γιώργος Ευαγγέλου 

3. Price Waterhouse Coopers 

4. Ιωάννου Π Γεώργιος  

5. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος  

Τέλος ορίζει  ως Επιτροπή αξιολόγησης  τους κ. Τρ. Κουτσόλουκα, Μαρία 

Σπανάχη και Αντρέα Γεωργίου και Συντονιστή της Σύμβασης τον κ. Αντρέα 

Γεωργίου.  

 

1.3 Εργασίες υγρομόνωσης της οροφής του Δημοτικού Μεγάρου και του 

Γιώρκειου Δημοτικού Νηπιαγωγείου. Αρ. Φακ: 15.0.25/20. 

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και αποφάσισε την 

απόρριψη τους επειδή έχει προκηρυχθεί άλλες δυο φορές με τα πιο πάνω έγγραφα 

και δεν είχαν υποβληθεί προσφορές γιατί  με βάση αυτών, την ευθύνη θα είχε ο 

εργολάβος ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας θα γίνει από άλλους και ως εκ 

τούτου αποφάσισε όπως η εργασία χωριστεί σε τρεις φάσεις και ετοιμαστούν 

έγγραφα ως ακολούθως:  

1. Καθαρισμός και απομάκρυνση της υφιστάμενης θερμομόνωσης  

2. Επιδιόρθωση του σκυροδέματος 



 

3. Αγορά και τοποθέτηση υγρομόνωσης με εγγύηση 10 χρόνων. 

 

 

2. Ενημέρωση για διαγωνισμούς. 

 
2.1 Παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού για κοστολόγηση, 

ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη της όλης εργασίας 

επιδιόρθωσης των ανεμόμυλων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου. 

Αρ. Φακ: 15.0.37/17  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο Σύμβουλος Μελετητής έχει αποστείλει τη  

μελέτη που του ζητήθηκε και αποφάσισε όπως αποσταλεί στα μέλη  για μελέτη 

και το θέμα να παραπεμφθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο για επανεξέταση του 

ύψους της δαπάνης. 

 
2.2 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στις παραλίες 

Κάππαρης, Σκουραρόσπηλιοι και Βυζακιά. Αρ. φακ: 15.0.10,11,12/20 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ως ακολούθως: 

α) Οι Ανάδοχοι των προσφορών 15.0.10/20 (Κάππαρης) και 15.0.12/20 

(Βυζακιάς)  δεν έχουν προσκομίσει ακόμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα για 

υπογραφή της σύμβασης τους παρόλο ότι έχουν παραλάβει την επιστολή 

κατακύρωσης από τις 22/6/2020. 

β)    Ο Ανάδοχος της προσφοράς 15.0.10/20 Κυριάκος Σοφοκλέους έχει πληρώσει 

το ποσό των €65.786 που αφορά στο πρώτο έτος ενοικίου.  

γ) ο Ανάδοχος της προσφοράς 15.0.11/20 (Σκουταρόσπηλιοι)  κ. Αντώνης Καράς, 

έχει παραλάβει την επιστολή με την οποία του γνωστοποιείται η κατακύρωση της 

προσφοράς και έχει πληρώσει το ποσό €71.939,07 που αφορά στο πρώτο έτος 

ενοικίου αλλά δεν έχει προσκομίσει ακόμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα  για 

υπογραφή της σύμβασης. 

Για τους πιο πάνω λόγους η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο 

Προσφορών ότι: 

α) Αν μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 οι ανάδοχοι των προσφορών 

15.0.10/20 και 15.0.12/20 δεν προσκομίσουν ότι απαιτείται και να υπογράψουν 

την σύμβαση τους και επιπρόσθετα  ο ανάδοχος της προσφοράς 15.0.12/20 δεν 

καταβάλει το ποσό των €33.333 που αντιστοιχεί στο ενοίκιο του πρώτου έτους, να 

ακυρωθούν οι Συμβάσεις και να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.  



β) Η  ίδια απόφαση ισχύει για τον Ανάδοχο της προσφοράς 15.0.11/20 σε 

περίπτωση που αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να υπογράψει 

τη σύμβαση πριν την λήξη της προθεσμίας που του έχει δηλωθεί στην επιστολή 

με την οποία του γνωστοποιείται η κατακύρωση της προσφοράς.     

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 


