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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

21/21 

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου  2021 

Ώρα έναρξης: 08:25’  

Ώρα λήξης:  09:10’  

Παρόντες: 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Γιώργος Καράς,  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Μέλος 

κ. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (για το θέμα 1) 

  

Απόντες 

 κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Επαφή 

κρούσματος covid) 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Επαφή 

κρούσματος covid) 

Προκαθήμενοι: 

Χριστάκης Βασιλείου  Αν. Δημοτικός Γραμματέας Πρακτικογράφος 

 Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός    

Πρακτικογράφος   

   

Ο Δήμαρχος  δήλωσε ότι υπάρχει  απαρτία αφού είναι παρόντα 3 μέλη της Επιτροπής 

και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση 

έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένων των κ. 

Τ. Βλίττη και Στ. Νεοφύτου  που απουσιάζουν.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο 

Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Κατακύρωση Προσφοράς   

1.1  23/21 Αναβάθμιση διακομιστή και συστημάτων στο Δημοτικό Μέγαρο. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οι τιμές των προσφερόντων είναι οι ακόλουθες: 

1. J. H. Smartcom Computers Systems Ltd €22.410 + ΦΠΑ 
2. DEPI Spectrum (Computing and Telecommunications) Ltd   €26.550 + ΦΠΑ 

Η τελική βαθμολογία των προσφερόντων είναι η ακόλουθη: 

1.  J. H. Smartcom Computers Systems Ltd 100% 
2. DEPI Spectrum (Computing and Telecommunications) Ltd     95% 

Εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων η κα Μ. Σπανάχη.  
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Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση της 
σύμβασης στην εταιρεία J. H. Smartcom Computers Systems Ltd με τιμή €22,410 
συν ΦΠΑ ως την προσφορά με την πιο ψηλή βαθμολογία.  

 

2 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε παραλίες 

που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.37/21 

μέχρι 15.0.48/21 

Αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Λ. Λοϊζου λόγω της ιδιότητας του ως Πρόεδρος 

της ΚΕΠ. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι οι όροι έχουν ετοιμασθεί με βάση τα έγγραφα της ΚΕΠ και 

την εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις παραλιακές τοπικές αρχές.   

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για προκήρυξη των προσφορών με 

βάση την ΚΔΠ 397/2013, ζητήθηκε νομική γνωμάτευση από τον Νομικό Σύμβουλο 

του Δήμου με τα ακόλουθα ερωτήματα: 

(α) Έχει υποχρέωση ο Δήμος να εφαρμόσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής 

Παραλιών ως αναγράφεται στην Εγκύκλιο 1/2020; 

(β) Σε περίπτωση που ο Δήμος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την ανωτέρω 

απόφαση  της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών αυτό σημαίνει ότι ο όρος στα έγγραφα 

προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή διευκολύνσεων που αφορά την πείρα 

απαλείφεται / ακυρώνεται εντελώς 

(γ) Επιτρέπεται πρόνοιες κανονισμών να παραβιάζουν ή να είναι ενάντια στον Νόμο; 

(δ) Ποια είναι η υποχρέωση της Διοίκησης εάν διαπιστωθεί ότι μια απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου παραβιάζει άρθρα του Νόμου (π.χ. τις πρόνοιες του  Περί 

Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  και για Συναφή θέματα 

Νόμο.) 

Τέθηκε ενώπιων της Επιτροπής η Νομική Συμβουλή που απαντούσε στα ερωτήματα 

που υποβλήθηκαν, η οποία επισυνάπτεται. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε επιστάμενα το περιεχόμενο της Νομικής Συμβουλής 

διαπιστώνει ότι κάποιοι από τους όρους της προσφοράς ως έχουν αντιβαίνουν της 

κείμενης νομοθεσίας για διαφανείς διαδικασίες προσφορών χωρίς διακρίσεις και ότι 

αυτές δεν πρέπει να φωτογραφίζουν προσφέροντες αποφάσισε να υιοθετήσει το 

περιεχόμενο των εισηγήσεων και  να τροποποιηθούν τα έγγραφα προκήρυξης του 

διαγωνισμού ως ακολούθως: 

1. Στο Παράρτημα Ι «Σημείο  Παροχής Διευκολύνσεων» τα θαλάσσια jet από 

δέκα να γίνουν 5. 

2. Μέρος Α : «Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς» 

- Παράγραφος 6.4.(ε) να γίνει ως εξής «Κατοχή Άδειας Χειρισμού ταχύπλοου 

σκάφους , για περίοδο πέραν των πέντε χρόνων, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμου ή άλλου αντίστοιχου νόμου κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

- 8.3.1.3 (στ) να γίνει «…… με βάση την παράγραφο 6.4(στ)». 
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- Να διαγραφεί η  παράγραφος  8.3.1.3 (η).  Τα υπό αναφορά πιστοποιητικά 

θα προσκομιστούν κατά την έκδοση της Άδειας παροχής Διευκολύνσεων.  

- Η παράγραφος 6.2.1.(ι) να μεταφερθεί στο Άρθρο 6.4.  

- Η παράγραφος 6.4 γίνεται ως ακολούθως : « Για την έκδοση της άδειας 

από τον Δήμο οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ………………» 

- Στο 8.3.1.3 (ε) να γίνει ………Αστυνομική Διεύθυνση ή το Υφυπουργείο 

Ναυτιλίας…….» 

- Στην «Οικονομική Προσφορά» Έντυπο 5 να γίνουν 5 οι περίοδοι.   

- Η πρώτη περίοδος ισχύος είναι η 01/04/2022 μέχρι την 31/01/2023. 

Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε ότι για σκοπούς ελαχιστοποίησης της 

πιθανότητας συνεννόησης ή σύμπραξης μεταξύ ενδιαφερομένων οικονομικών 

φορέων και για σκοπούς υγειούς ανταγωνισμού και διαφάνειας οι ημερομηνίες 

υποβολής των προσφορών πρέπει να διαφέρουν και καθορίζονται ως ακολούθως: 

   

Α/Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

37/21 ΓΛΥΚΥ ΝΕΡΟ 31/01/2022 

38/21 ΣΚΟΥΤΑΡΟΣΠΗΛΙΟ 31/01/2022 

39/21 ΛΟΥΜΑ 14/2/2022 

40/21 ΠΕΡΝΕΡΑ 14/2/2022 

41/21 ΠΟΤΑΜΙ 7/2/2022 

42/21 ΒΡΥΣΗ Δ 14/2/2022 

43/21 ΒΡΥΣΗ Α1 7/2/2022 

44/21 ΒΡΥΣΗ Α2 7/2/2022 

45/21 FIG TREE BAY 

( CAPO BAY ) 

14/2/2022 

46/21 FIG TREE BAY 

( NAUSICAA ) 

7/02/2022 

47/21 ΒΥΖΑΚΙΑ 31/01/2022 

48/21 ΝΗΣΣΙΑ 31/01/2022 
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Επίσης αποφάσισε  όπως ορίσει ως  Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Μαρίνο 
Παυλικκά, Γ. Οικονόμου και Μαρία Σπανάχη. Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο 
κ. Μαρίνος Παυλικκάς   

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


