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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

10/21 

Ημερομηνία:09 Ιουλίου  2021 

Ώρα έναρξης: 17: 10΄ 

Ώρα λήξης:   18:30 

Παρόντες:  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος, Προεδρεύων  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

κ   Λοΐζος  Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (λόγω άλλων 

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

Παρακαθήμενοι: 

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

κα. Μαρή Βασιλείου  Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (για το θέμα 1) 

κ. Λάκης Χριστοδούλου  Νομικός Σύμβουλος του Δήμου (για το θέμα 1) 

 

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής δήλωσε ότι υπάρχει  απαρτία αφού είναι παρόντα 4 

μέλη της Επιτροπής και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την 

παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής 

συμπεριλαμβανομένου του κ. Λ. Λοϊζου  που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν 

σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Δήλωσε επίσης ότι παρευρίσκεται ο κ. Αντιδήμαρχος ο οποίος ενόψει της απουσίας 

του κ. Δημάρχου στο εξωτερικό, δημαρχεύει και ως εκ τούτου προεδρεύει και της 

συνεδρίασης.  

Θέματα:  

1 Νομική Γνωμάτευση. 

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα 

σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Παραλιμνίου. Αρ. φακ: 15.05/21 μέχρι 15.0.15/21 και 17/21.  

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων η κα. Μαρή Βασιλείου και ο κ. 

Λάκης Χριστοδούλου στον οποίο τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα :  
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1. Θα πρέπει ο Δήμος να περιμένει την απόφαση της ΚΕΠ χωρίς να ζητηθεί 

παράταση για όλα τα σημεία;  

2. Να ζητηθεί παράταση για τα 4 νέα σημεία μέχρι την απόφαση της ΚΕΠ και 

να ακυρωθούν αμέσως τα υπόλοιπα βάση του τροποποιητικού Νόμου; 

3. Να περιμένουμε την απόφαση της ΚΕΠ ζητώντας παράταση για όλα τα 

σημεία; 

Ο κ. Λ.  Χριστοδούλου ενημέρωσε την Επιτροπή ότι από την στιγμή που έχει 

γίνει προσφυγή στην ΚΕΠ ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω την 

διαδικασία των προσφορών αν δεν έχει την απόφασή της.  

Αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων οι κ. Λ. Χριστοδούλου και              

Μ.  Βασιλείου. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία όπως δοθούν τέσσερις μήνες παράταση για όλους του 

διαγωνισμούς και οποιαδήποτε ενέργεια να αναληφθεί   μετά την έκδοσης της 

απόφασης από την ΚΕΠ.    

Διαφώνησε ο κ. Αντιδήμαρχος ο οποίος είπε ότι ενόψει της ψήφισης από την 

Βουλή του  Περί της Προστασίας της Παραλίας τροποποιητικού Νόμου Ν. 83(Ι) 

/2021, θεωρεί ότι οι προσφορές είναι πλέον άνευ αντικείμενου και θα πρέπει να 

επαναπροκηρυχθούν με  τα νέα δεδομένα.   

2   Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό  

Εργασίες με ασφαλτικό σκυρόδεμα .Αρ. Φακ: 15.0.37/20 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την συνημμένη επιτολή που παρέλαβε ο Δήμος από 

το Κοινοτικό Συμβούλιο Βάσας Κελλακίου, δεν είναι υπογραμμένη ούτε 

πρωτοκολλημένη, όπου  αναφέρει ότι έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας στην εταιρεία 

Zemco Constructions Ltd,  από την οποία θα προμηθεύεται το προϊόν η εταιρεία  

Iacovou Brothers Constructions Ltd, που υπέβαλε προσφορά, χωρίς να 

προσκομίσει έντυπο άδειας λειτουργίας. Επίσης η εταιρεία Iacovou Brothers 

Constructions Ltd με την προσφορά της  έχει υποβάλει διαφορετική απόδειξη 

πληρωμής, η οποία επισυνάπτεται,  από αυτή που επισυνάπτεται στην υπό 

αναφορά επιστολή. 

 

 

Αβραάμ Μουλαζίμης  

Αντιδήμαρχος – Προεδρεύων  

 

 
 


