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Ημερομηνία: 06 Μαρτίου 2020 

Ώρα έναρξης: 10:00΄ 

Ώρα λήξης:    10:30΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλης Δήμαρχος, προεδρεύον  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ  Γιώργος Καράς   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

   κ.  Λοΐζος  Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  
   κ.  Ανδρέας  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Παρακαθήμενοι: 

Κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη                      Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –   

   Βοηθός Πρακτικογράφος 

 

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία μέλη και 

ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση 

έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένων 

των κ. Λ. Λοΐζου και Α. Λοΐζου που απουσιάζουν. Προσκλήσεις έχουν σταλεί 

επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

 

Θέματα: 

1 Έγκριση όρων Προσφοράς  

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε 

διάφορα σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.13/20 

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού τα οποία 

ενέκρινε και αποφάσισε την προκήρυξη του με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Στην παράγραφο 6.4 του Μέρους Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς 

Φορείς», η  εμπειρία στην παροχή διευκολύνσεων να γίνει από πέντε 

(5) σε τρία (3) έτη και, 



Κάθε Οικονομικός Φορέας δικαιούται να υποβάλει προσφορά για όσα 

σημεία θέλει αλλά θα του κατακυρώνονται μόνο δυο σημεία από τα οποία 

το ένα θα το επιλέγει ο ίδιος και το άλλο θα υποδεικνύεται από το Δήμο. 

2. Στο Άρθρο 6 του Μέρους Β «Συμφωνία – Ειδικοί Όροι Σύμβασης» να 

γίνει ως ακολούθως: 

Οι πληρωμές θα γίνονται από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή σε 

ευρώ, κατά την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους. 

Επίσης αποφάσισε όπως τα  έγγραφα του διαγωνισμού θα διατίθενται χωρίς 

χρέωση από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου και από την ιστοσελίδα του 

Δήμου. Επίσης η προκήρυξη να αναρτηθεί  στις πινακίδες των Σωματείων του 

Δήμου καθώς και να αποσταλεί μήνυμα. 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλης  

Δήμαρχος 

 


