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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡ 6/20 

 

Ημερομηνία  : 05 Οκτωβρίου   2020  

  
Ώρα έναρξης : 18:15΄ 

 
Ώρα λήξης     : 18:50’ 

 

Παρόντες : 

κ.   Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος,  Πρόεδρος 

κ.   Αβραάμ Μουλαζίμης                  Αντιδήμαρχος, Μέλος, 

κ.   Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.   Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος    

κ.   Λοΐζος Λοΐζου    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.   Σταύρος Σταύρου    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.  Γιαννάκης  Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες  

κα. Τασούλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω   

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

κ.   Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω   

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων)  

 κ.  Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (λόγω   

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

 κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω   

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω   

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

κ.   Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω   

έκτακτων    επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

 

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας- Πρακτικογράφος   

Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός -  

 Βοηθός Πρακτικογράφος 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα επτά μέλη του 

Συμβουλίου Προσφορών και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την 

παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει  έγκαιρα όλα τα μέλη 
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συμπεριλαμβανομένων  των  κ. Μ. Τσιολάκη, Τ. Τσόκκου . Μ. Μουλαζίμη, Τ. 

Φλουρέντζου, . Γ. Καρά  και . Στ. Κωνσταντίνου   που απουσιάζουν λόγω έκτακτων  

επαγγελματικών υποχρεώσεων. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό 

Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

 
1. Κατακύρωση Προσφορών  

1.1 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία 

Κάππαρης. Αρ. φακ: 15.0 10/20 

 
Το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώθηκε ότι στις 19/6/20 ζητήθηκε από τον  

Ανάδοχο του πιο πάνω διαγωνισμού να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στα έγγραφα  του διαγωνισμού για να ετοιμασθεί 

και υπογραφεί η σχετική σύμβαση και αφού λειτουργούσε ήδη την καντίνα, έχει 

προσκομίσει τα ακόλουθα: 

 

- Πιστοποιητικό ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

διασταυρούμενη κάλυψη που θα καλύπτει και το Δήμο 

- Εγγύηση Πιστής εκτέλεσης της Ελληνικής Τράπεζας ποσού €19.736 με 

αριθμό LGU/073145/018 ημερομηνία λήξης 31/3/23 

- Το Έντυπο Τ. Φ 2004 από τον έφορο φορολογίας για το Φόρο 

Εισοδήματος μόνο και όχι για ΦΠΑ (Γνωστοποίηση αριθμού εγγραφής 

στο Μητρώο ΦΠΑ στις 26/8/20) 

- Αίτηση για εγγραφή ως αυτοτελώς εργαζόμενος στις Κοινωνικές 

ασφαλίσεις στις 12/08/20 και όχι έντυπο Υ.Κ.Α 2-023 όπως ζητείται στο 

Έντυπο 6 «Κατάσταση πιστοποιητικών αναδόχου» 

- Ένορκη δήλωση από το Δικαστήριο (Πιστοποίηση Προσωπικής 

Κατάστασης Έντυπο 5) 

- Απόδειξη πληρωμής του ποσού που αφορά  το 2020 

- Κατάσταση αποδοχών και εισφορών για εργοδοτούμενους από 9/20 (όχι 

έντυπο  Υ.Κ.Α 2-022 όπως ζητείται στο Έντυπο 5  «Κατάσταση 

Πιστοποιητικών  Αναδόχου») 

Το Συμβούλιο Προσφορών αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται και 

μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως προχωρήσει η 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ισχύ από την ημερομηνία κατακύρωσης  

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022.  

Ο κ. Αβραάμ Μουλαζίμης είπε ότι διαφωνεί με την πιο  πάνω απόφαση και ότι 

εμμένει στις απόψεις του όπως τις έχει διατυπώσει σε προηγούμενες συνεδρίες 

του Συμβουλίου Προσφορών και του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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1.2 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία 

Σκουταρόσπηλιοι. Αρ. φακ: 15.0 11/20 

 
Το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώθηκε ότι στις 27/07/20 ζητήθηκε από τον  

Ανάδοχο του πιο πάνω διαγωνισμού να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στα έγγραφα  του διαγωνισμού για να ετοιμασθεί 

και υπογραφεί η σχετική σύμβαση και αφού λειτουργούσε ήδη την καντίνα, έχει 

προσκομίσει τα ακόλουθα: 

 

- Πιστοποιητικό ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

διασταυρούμενη κάλυψη που θα καλύπτει και το Δήμο. 

- Εγγύηση Πιστής εκτέλεσης της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ  

ποσού €21.581,72 με αριθμό 00193-02-0593570. 

- Το Έντυπο Τ.Φ 2004 από τον έφορο φορολογίας για το Φόρο 

Εισοδήματος 

- Αίτηση για εγγραφή ως αυτοτελώς εργαζόμενος στις Κοινωνικές 

ασφαλίσεις 

- Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης Έντυπο 5 

- Ένορκος Δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

εδαφίου 6.2.1(γ) του Μέρους Α.  

- Λευκό Ποινικό Μητρώο 

- Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά Εργοδότη για το 

2020    

- Απόδειξη πληρωμής του ποσού που αφορά  το 2020  

- Γνωστοποίηση αριθμού εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ 

- Κατάσταση αποδοχών και εισφορών 

- Έντυπα Υ.Κ.Α.Β -13 και Υ.Κ.Α 2-023 από Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

- Βεβαίωση από Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων   

Το Συμβούλιο Προσφορών αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται και 

μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως προχωρήσει η 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ισχύ από την ημερομηνία κατακύρωσης της 

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022.  

Ο κ. Αβραάμ Μουλαζίμης είπε ότι διαφωνεί με την πιο  πάνω απόφαση και ότι 

εμμένει στις απόψεις του όπως τις έχει διατυπώσει σε προηγούμενες συνεδρίες 

του Συμβουλίου Προσφορών και του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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1.3 Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία 

Βυζακιάς. Αρ. φακ: 15.0 12/20 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώθηκε ότι στις 19/06/20 ζητήθηκε από τον  

Ανάδοχο του πιο πάνω διαγωνισμού να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στα έγγραφα  του διαγωνισμού για να ετοιμασθεί 

και υπογραφεί η σχετική σύμβαση και αφού ήδη λειτουργούσε την καντίνα, έχει 

προσκομίσει τα ακόλουθα: 

 

- Πιστοποιητικό ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

διασταυρούμενη κάλυψη που θα καλύπτει και το Δήμο. 

- Εγγύηση Πιστής εκτέλεσης της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ  

ποσού €10.000 με αριθμό 00193-02-0594170.  

- Το Έντυπο Τ.Φ 2004 από τον έφορο φορολογίας για το Φόρο 

Εισοδήματος και ΦΠΑ. Δεν έχει υποβληθεί η δήλωση για το 2018. 

- Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης Έντυπο 5 

- Απόδειξη πληρωμής του ποσού που αφορά  το 2020  

- Έντυπα Υ.Κ.Α.Β -12 και Υ.Κ.Α 2-022 από Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

- Βεβαίωση από Έφορο Εταιρειών για κάλυψη των προϋποθέσεων της 

παραγράφου  6.2.(1)(γ) του Μέρους Α.   

Το Συμβούλιο Προσφορών αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται και 

μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον 

κ. Δήμαρχο να  υπογράψει τη σχετική σύμβαση με ισχύ από την ημερομηνία 

κατακύρωσης μέχρι τις 30/11/22, με την  προϋπόθεση ότι η φορολογική δήλωση 

για το 2018 κατατεθεί μέχρι τις 31/10/20. 

Ο κ. Αβραάμ Μουλαζίμης είπε ότι διαφωνεί με την πιο  πάνω απόφαση και ότι 

εμμένει στις απόψεις του όπως τις έχει διατυπώσει σε προηγούμενες συνεδρίες 

του Συμβουλίου Προσφορών και του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


