
1 

 

 
Πρακτικά Συνεδρίασης 

Επιτροπής Προσφορών 
5/21 

 

Ημερομηνία:  08 Απριλίου   2021 

Ώρα έναρξης: 13: 45΄ 

Ώρα λήξης:     15:25’  

 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης   Δήμαρχος   

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ  Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Σταύρος Σταύρου  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: 

κ.  Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος   

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας –Πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

Ο Πρόεδρος 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.   

1. Κατακύρωση προσφορών 

Σήμανση δρόμων Αρ. φακ: 15.0.3/21  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι: 

1. Δ Καραγιάννης Εργοληπτική Λτδ  
2. ANC LTD 
3. Diancha Road Marking Ltd 
4. ELNIA LTD  
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Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  DIANCHA ROAD  

MARKING LTD 

ELNIA LTD 

  ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΙΚΟ  

1 RM01 Άσπρή ή κίτρινη 

συνεχής γραμμή πλάτους 

100mm 

 

7000m  

 

€1.20 

 

€8.400 

 

€1.80 

 

€12.600 

2 RM02 Άσπρή ή κίτρινη 

συνεχής γραμμή πλάτους 

200mm 

 

300mm 

 

€2.00 

 

€600 

 

€2.10 

 

€630 

3 RM03 Διπλή Άσπρή ή 

κίτρινη συνεχής γραμμή 

πλάτους 100mm 

 

500m 

 

€2.20 

 

€600 

 

€2.50 

 

€1.250 

4 RM09Άσπρή ή κίτρινη 

συνεχής γραμμή πλάτους 

100mm 

 

300m 

 

€1.80 

 

€540 

 

€2.00 

 

€600 

5 RM10 Διακεκομμένη 

Άσπρή ή κίτρινη γραμμή 

πλάτους 150mm 

 

200m 

 

€1.80 

 

€240 

 

€1500 

 

€300 

6 RM14  Άσπρή ή κίτρινη 

συνεχής γραμμή πλάτους 

300mm 

 

200m 

 

€4.00 

 

€800 

 

€4.10 

 

€820 

7 Αναγραφή της λέξης 

STOP  

60Νο €60 €3.600 €65 €3.900 

8 Διαβάσεις πεζών σε 

κύρτωμα (Λεπτομέρεια ΙΙΙ) 

5Νο €450 €2.250 €480 €2.400 

9 Σήμανση κυρτωμάτων 

(Λεπτομέρεια ΙΙα) 

5Νο €120 €600 €150 €750 

10 Τριαντάρι (Λεπτομέρεια 

ΙΕ) 

6Νο €400 €2.400 €430 €2.580 

11 Πενηντάρι (Λεπτομέρεια 

VΙ) 

6Νο  €350 €2.100 €400 €2.400 

12 Parking AMEA με μπλε 

φόντο  

12Νο €180 €2.160 €200 €2.400 

13 Τόξο μονό  15Νο  €30 €450 €40 €600 

14 Τόξο διπλό 5Νο €45 €225 €55 €275 
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15 BUS STOP 3Νο €80 €240 €85 €255 

16 Γραμμή ΑΛΤ 50Νο €48 €2.400 €55 €2.750 

17 Υπερυψωμένη 1Νο €450 €450 €455 €455 

 ΣΥΝΟΛΟ    €28555  €34.965 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 
της σύμβασης στην εταιρεία  Diancha Road Marking Ltd  με τις τιμές που 
φαίνονται με έντονο χρώμα στον πιο πάνω πίνακα ως την πιο φθηνή τιμή 
συνολικά .  

 

2. Διευκρινίσεις διαγωνισμών  

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα 

σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου. Αρ. 

Φακ: 15.0.5/21 μέχρι 15.0.15/21 και 15.0.17/21. 

Ο κ.Τάσος Βλίττης δήλωσε ότι διαφωνεί με την όλη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τους υπό αναφορά διαγωνισμούς και καταθέτει την  

επιστολή, που επισυνάπτεται,  όπου εκφράζει την αντίθεση και τους φόβους 

του, και ότι εμμένει στις απόψεις του, όπως τις  εξέφρασε  σε συνεδρίες 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Γι’ αυτό πρόσθετε δηλώνει απλώς παρόν στην συνεδρίαση και δεν συμφωνεί 

με οποιαδήποτε απόφαση.  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι αναφορικά με τη επιστολή του κ. Τ. Βλίττη 

επισημαίνει ότι τα ταμεία του Δήμου θα επιβαρυνθούν σε περίπτωση 

ακύρωσης της όλης διαδικασίας, διότι δεν θα παραχωρηθούν άδειες παροχής 

διευκολύνσεων στις παραλίες και δεν θα υπάρχουν έσοδα προς τον Δήμο. 

Επίσης επισήμανε ότι κανένας από τους προηγούμενους αναδόχους ή 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει 

αποζημιώσεις όπως προβλέπεται στον Περί Προστασίας της Παραλίας Νομο, 

από τη στιγμή που δεν είναι ανάδοχος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Προσφορών οφείλουν να 

διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Δήμου και να μεταχειριστούν τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στα πλαίσια ίσης μεταχείρισης, 

σύμφωνα με τους στόχους και επιδιώξεις του Δήμου και όχι σύμφωνα με τα 

συμφέροντα των οικονομικών φορέων που πιθανόν να καταστούν ανάδοχοι.  
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Ο κ. Γ. Καράς δήλωσε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας των διαγωνισμών 

μελετούνται τα σχόλια που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

και απαντούνται,  με βάση τα πλαίσια των περί Δημοσίων Συμβάσεων 

διαδικασιών.  Τα συμφέροντα των δημοτών είναι ευθύνη όλων μας τόνισε.  

Η  Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν αρκετές 
παρατηρήσεις/ διευκρινίσεις και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
αποφάσισε τα ακόλουθα: 

A. Ερωτήσεις/ διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς για τους πιο πάνω διαγωνισμούς. 

Σημειώνεται ότι η σύνταξη και η ορθογραφία στις ερωτήσεις 
διατηρήθηκε όπως έχουν υποβληθεί.  

1 Ερώτηση 

Οι όροι εκ φεύγουν κατά πολύ, των εγκεκριμένων εντύπων  που η Κ.Ε.Π έχει 
αποστείλει σε όλους τους παράλιους Δήμους και Κοινότητες  το 2014-2015. 

Απάντηση 

Τα έντυπα είναι σύμφωνα με  τους όρους και τις εντολές της ΚΕΠ που 

αναφέρονται στα έντυπα του 2014 -2015.   

2 Ερώτηση 

 Παραβιάζεται το Νομικό Πλαίσιο, το οποίο είναι  ο Περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμος και οι Κανονισμοί. Όπως αναφέραμε πιο πάνω,  οι αλλαγές 

στα έντυπα είναι πολλές και ο χρόνος που μας δίνεται για μελέτη και  

υποβολή σχολίων και διευκρινιστικών ερωτήσεων είναι πολύ περιορισμένος , 

ζητούμε όπως παραταθεί η διάρκεια υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων, 

καθώς και γενικά η διάρκεια των διαγωνισμών. 

Επειδή η επιτόπια επίσκεψη όπως ορίζεται στα έντυπα, είναι μόνο λίγες ώρες 

πριν την κατάθεση των όποιων σχολίων, θεωρούμε πρακτικά αδύνατον να 

λειτουργήσει σωστά. 

Και επειδή ως Οικονομικός Φορέας, είμαι εν δυνάμει ενδιαφερόμενος για όλα 

τα σημεία που έχετε προκηρύξει και επειδή κάθε σημείο συνοδεύεται με 

ξεχωριστά έντυπα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να μελετήσω 

και να επιλέξω τα σημεία που με ενδιαφέρουν. 

Απάντηση 

Σε καμμιά περίπτωση δεν παραβιάζεται το νομικό πλαίσιο αλλά αντίθετα τα 

έντυπα είναι απολύτως συμβατά με τις πρόνοιες του Περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου  με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν. Τα έντυπα 

είναι πανομοιότυπα σε όλους τους διαγωνισμούς εκτός από τον μέγιστο 

αριθμό των αντικειμένων και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό. Συνεπώς το 

αίτημα για παράταση στη διάρκεια υποβολής σχολίων καθώς και στη διάρκεια 

των διαγωνισμών δεν δικαιολογείται, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν τηρηθεί 

οι προθεσμίες για την υποβολή των σχολίων. 
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 3. Ερώτηση 

 Εν όψη του γεγονότος, ότι έχουμε υπογράψει ιεραρχική προσφυγή  για την 

προκήρυξη των ως άνω διαγωνισμών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να 

επανεξετάσετε την συνέχιση των διαγωνισμών όπως και επίσης θέματα για  

τον περσινό διαγωνισμό 13/20  στις 6/03/2020 για τον οποίο εκκρεμεί 

ιεραρχική προσφυγή. 

Απάντηση 

Η οποιαδήποτε ιεραρχική προσφυγή, ή προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο 

χωρίς έκδοση προσωρινών μέτρων (διάταγμα αναστολής διαδικασίας) δεν 

αναστέλλει την διαδικασία του διαγωνισμού.  

 4. Ερώτηση 

Όσων αφορά το Νομικό Πλαίσιο, παρατηρώ ότι ο περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμος και Κανονισμοί, είναι δευτερεύουσας σημασίας στα έντυπα , 

πράγμα  Απαράδεκτο.  

Ενδεικτικά, μια σοβαρή επέμβαση που έγινε στα εγκριμένα έντυπα της ΚΕΠ, 

διαγράψατε την πενταετή πείρα στην περιοχή και επικαλείστε εγκύκλιο υπ’ 

αριθμό 1/2020 της ΚΕΠ. Το θεωρούμε απαράδεκτο γιατί καμιά εγκύκλιος δεν 

καταργεί νομοθεσία ή κανονισμό, όπως τον ΚΔΠ 397/2013 που είναι σε ισχύ.  

Απάντηση 

Υπάρχει πρόνοια σε Ευρωπαϊκό Κανονισμό ο οποίος υπερισχύει 

οποιασδήποτε  Εθνικής Νομοθεσίας είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς.  

5. Ερώτηση 

Πώς είναι δυνατό, τόσα σημεία (12), με πιθανόν αρκετούς ενδιαφερόμενους 

όπως και εμένα, να γίνει σωστή επιτόπια επίσκεψη στην οποία πρέπει να 

ειπωθούν τόσα και τόσα.  

Απάντηση 

Οι επιτόπιες  επισκέψεις έγιναν χωρίς κανένα πρόβλημα καθώς ακούστηκαν 

και καταγράφηκαν όλες οι απορίες- σχόλια που εκφράστηκαν.  

 6. Ερώτηση 

Πώς είναι δυνατόν, να διεξάγεται εκπρόθεσμα τον διαγωνισμό και μάλιστα 

στην αρχή της πολυπόθητης  τουριστικής περιόδου. Πότε θα ετοιμαστούν οι 

ενδιαφερόμενοι και ειδικά στα καινούρια σημεία πότε θα κάνουν τις υποδομές 

τους. Υποδομές που η Αναθέτουσα Αρχή θα έπρεπε να κάνει. 
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Απάντηση 

Οι διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς 

που ισχύουν σήμερα, για διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων. 

7. Ερώτηση 

Γιατί εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης , απαιτείται ολόκληρη την 

πληρωμή με την υπογραφή της σύμβασης και ακολούθως κάθε Φεβρουάριο  

κάθε έτους, ενώ στον προηγούμενο διαγωνισμό όχι. Όλες οι επιχειρήσεις 

χρειάζονται βοήθειες αυτή την εποχή όχι δυσκολίες. 

Απάντηση  

Αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας η 

πληρωμή για το πρώτο έτος να γίνει μέχρι τις 31/07/2021 αλλά για τα επόμενα 

έτη παραμένει κατά την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους.  

8.  Ερώτηση 

Ζητάτε αργυρό μετάλλιο ναυαγοσωστικής, μετάλλιο που μόνο επαγγελματίες 

ναυαγοσώστες και εκπαιδευτές το έχουν, και μάλιστα σε συνεδρία δημοτικού 

συμβουλίου με αριθμό 11/20 στις 12/06/20 ψηφίσατε ότι δεν το απαιτείται. 

Υπάρχουν συνάδελφοι στον κλάδο μας που λόγω ηλικίας δεν επιτρέπεται να 

αποκτήσουν τέτοιο μετάλλιο. Γιατί τους στερείτε το δικαίωμα εργασίας.  

Απάντηση  

Αυτό προβλέπεται στον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και τους 

σχετικούς κανονισμούς. 

9  Ερώτηση 

Η διάρκεια της σύμβασης αυτού του διαγωνισμού είναι για 4 έτη ενώ στον 

προηγούμενο για 5 έτη. Στους κανονισμούς της ΚΕΠ αναφέρεται για 5 έτη. 

Γιατί; 

Απάντηση  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα που 

ισχύουν την περίοδο προκήρυξης  των διαγωνισμών.  

10. Ερώτηση   

Ζητείται παράταση της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού. 
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Απάντηση  

Ο απαιτούμενος χρόνος που δόθηκε για το διαγωνισμό είναι στα πλαίσια που 

προβλέπεται από το Νομοθετικό πλαίσιο και δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε 

παράταση.  

11. Ερώτηση  

Ενδεικτικά στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντα απαιτείται να έχουν 

εξασφαλιστεί πιστοποιητικά καταλληλόλητας για τα θαλάσσια αθλήματα από 

το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, ενώ η προϋπόθεση αυτή έχει 

διαγραφεί από τους εγκεκριμένους όρους της ΚΕΠ 2014-2015    

 

Απάντηση  

Τα πιστοποιητικά από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία δεν είναι 

προϋπόθεση για συμμετοχή στο διαγωνισμό αλλά προϋπόθεση για την 

υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και προβλέπεται στους εγκριμένους 

όρους της ΚΕΠ στην παράγραφο 6.2.1.1(θ). 

12. Ερώτηση  

Δεν γίνεται αναφορά πουθενά για την πλωτή σχεδία. Στον προηγούμενο 

διαγωνισμό το υποδεικνύατε και το επιβάλλατε στους όρους. 

Απάντηση  

Η τοποθέτηση αντικειμένων και πλωτών μέσων μπορεί να γίνεται στους 

χώρους που δεν είναι ενταγμένοι στο Διάταγμα Προστασίας των Λουομένων 

που εκδίδεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και 

Έργων. 

13. Ερώτηση  

Στο σημείο Βρύση Α1 και Α2 τοποθετούνται 3 επιχειρήσεις, 3 δίαυλοι και στην 

επιτόπια επίσκεψη παρατηρήθηκε ότι είναι αδύνατο να γίνει λόγω βράχων και 

αποστάσεων μικρών. Κάθε δίαυλος ορίζονται οι αποστάσεις του. 

Απάντηση  

Η τοποθέτηση αντικειμένων και πλωτών μέσων μπορεί να γίνεται στους 

χώρους που δεν είναι ενταγμένοι στο Διάταγμα Προστασίας των Λουομένων 

που εκδίδεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και 

Έργων.  

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι στα σημεία παροχής διευκολύνσεων των 

παραλιών Σκουταρόσπηλιοι, Λούμα, Περνέρα, Ποτάμι, Βυζακιά και Νησσιά, η 
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παροχή διευκολύνσεων γινόταν εδώ και χρόνια από βραχώδη σημεία χωρίς 

να υπάρχει κανένα λειτουργικό πρόβλημα.  

14. Ερώτηση  

 Επίσης για τα πιο πάνω σημεία, εξακριβώθηκε ότι δεν υπάρχει χώρος 

φύλαξης του εξοπλισμού.  

 

Απάντηση  

Ο χώρος φύλαξης του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύκτας ή 

θαλασσοταραχής θα υποδειχθεί στους  ανάδοχους με την υπογραφή της 

σύμβασης.  

15. Ερώτηση  

Με πιο κριτήριο τα σημεία Α1 και Βρύση Α2 θα πληρώνουν 15000 ευρώ κάθε 

σημείο αφού θα δραστηριοποιούνται στο ίδιο σημείο ακριβώς. 

Απάντηση  

Αυτή είναι η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής η οποία λήφθηκε κατόπιν έρευνας 

και πλήρως αιτιολογημένα. Το ποσό οφείλεται από κάθε ανάδοχο για το 

δικαίωμα δραστηριοποίησης του στο σημείο. 

16. Ερώτηση  

Το σημείο Βρύση Δ  είναι ακριβώς δίπλα από την αποβάθρα ακτοπλοϊκών. 

Απάντηση 

Το πιο πάνω ερώτημα δεν αφορά την διαδικασία του διαγωνισμού αλλά σε 

κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο χρήσης παραλίας Βρύση Δ΄  

ουδέποτε αμφισβητήθηκε νομότυπα και /ή εμπρόθεσμα.  

17. Ερώτηση  

Ζητούμε επιτόπια επίσκεψη-συνάντηση από όλους τους αρμόδιους και 

Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί τα καινούρια σημεία είναι τελείως ακατάλληλα και 

επικίνδυνα. Θα γίνουν ατυχήματα και είσαστε και εσείς σαν αρχές 

συνυπεύθυνοι. 

Απάντηση  

Το πιο πάνω ερώτημα δεν αφορά την διαδικασία του διαγωνισμού αλλά την 

έγκριση των σχεδίων χρήσης.  
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18. Ερώτηση   

Τα ερωτήματα είναι και παραμένουν πολλά και σημαντικά, και το μόνο που 

μπόρεσε ο αρμόδιος λειτουργός να απαντήσει, αφορούσε μόνο την υπόδειξη 

τοποθέτησης των γραφείων εξυπηρέτησης πελατών. 

Απάντηση  

Όλα τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν απαντώνται πλήρως και αιτιολογημένα.  

19.  Ερώτηση  

 Για όλα τα πιο πάνω ζητούμε παράταση για την υποβολή σχολίων και 

επανεξέτασης και παράταση του όλου διαγωνισμού. 

Απάντηση  

Τα χρονικά περιθώρια που έχουν καθορισθεί είναι σύμφωνα με την νομοθεσία 

και δεν δικαιολογείται παράταση.  

20.  Ερώτηση  

 Και επανεξέταση των σημείων Βρύση Δ, Βρύση Α1 και Βρύση Α2. 

Απάντηση  

Το πιο πάνω ερώτημα δεν αφορά την διαδικασία του διαγωνισμού αλλά την 

έγκριση των σχεδίων χρήσης.  

21. Ερώτηση 

Κατά την επιτόπια επίσκεψη με τον αρμόδιο λειτουργό, διαπιστώσαμε ότι τα 

εγκεκριμένα Σχέδια Χρήσης της παραλίας που συνοδεύουν τα έντυπα των 

προσφορών είναι ελλιπή, διότι σε αυτά δεν καθορίζεται σημείο φύλαξης του 

εξοπλισμού όπως προνοούν οι κανονισμοί.  

Απάντηση  

Ο χώρος φύλαξης του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύκτας ή 

θαλασσοταραχής θα υποδειχθεί στους  ανάδοχους με την υπογραφή της 

σύμβασης.  

22. Ερώτηση  

Στην επιτόπια επίσκεψη των σημείων Βρύση Δ, Βρύση Α1 και Α2 

διαπιστώσαμε ότι πέραν του ότι δεν υπάρχει χώρος για την φύλαξη του 

εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύκτας και  κακοκαιρίας υποδείξαμε τον 

αρμόδιο λειτουργό και τους λόγους της επικινδυνότητας των καινούργιων 

σημείων.   
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Απάντηση 

Θα υποδειχθεί στον ανάδοχο χώρος επί της παραλίας πλησίον του σημείου.  

 
23. Ερώτηση  

Επειδή το συγκεκριμένο σημείο Βρύση Δ΄ είναι βραχώδης τέθηκε το ερώτημα 
κατά πόσο θα μπορεί να γίνει σταθερή αποβάθρα επί της παραλίας για να 
μπορεί να προσδεθεί επ’ αυτής η πλωτή αποβάθρα από την οποία θα 
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση/επαγγελματίας που θα κερδίσει τον 
διαγωνισμό.  
 
Απάντηση 
 
Το συγκεκριμένο θέμα θα εξετασθεί σε συνεργασία με το Έπαρχο για να 
δοθούν όλες οι απαραίτητες ανέσεις στον αναδόχο.   
 
 

Β. Για το διαγωνισμό 8/21 «Παραλία Περνέρα  

1.  Ερώτηση   

Προϋπολογισμός  

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή Περνέρας έχει πληγή οικονομικά με πολλά 

μαγαζιά να είναι κλειστά  ξενοδοχεία και σπίτια που έχουν έρθει στα χέρια των 

τραπεζών μετά την κρίση του 2013 και τώρα με την πανδημία θα 

διπλασιαστούν αν όχι τριπλασιαστούν. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το 

επισυνάπτω διότι δραστηριοποιούμε στην παραλία από το 1981 σαράντα 

χρόνια. Ένας ένας εγκαταλείπει την περιοχή. 

Τα σημεία στην περιοχή Περνερας δεν διαφέρουν από τα σημεία στον 

Κάππαρη και Κόννο. Είναι άδικο να έχουν πιο ψηλή τιμή στις προσφορές  

Είναι εφικτό να έχει μία απόκλιση  30% στην τιμή προσφοράς; 

 Επικαλούμενος πάντα τον νόμο περί Δημόσιας σύμβασης; 

Απάντηση  

Το αρμόδιο όργανο αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιόν του 

αιτιολογημένα κατέληξε σε αυτή την απόφαση. 

Οποιαδήποτε προσφορά είναι χαμηλότερη από τον προϋπολογισμό της 

σύμβασης θα θεωρείται άκυρη, επειδή ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός.  

2  Ερώτηση  

Το καλοκαίρι του 2020 που άρχισε η πανδημία και να επισημάνω εδώ ότι δεν 

φταίω εγώ για τους περιορισμούς και κλείσιμο των επιχειρήσεων η σύμβαση 

έτυχε σε μείωση 50% τις ολικής τιμής. Τώρα η πανδημία συνεχίζεται ποιες 

είναι εγγυήσεις ότι η ζημιά δεν θα συνεχιστεί στον τομέα του τουρισμού? Το 

κράτος συνεχίζει να βοηθά το τουριστικό τομέα, τις επιχειρήσεις και 



11 

 

υπαλλήλους με επιδόματα τόσο από το Υπουργείο Εργασίας όσο και το 

Υπουργείο Οικονομικών για να μεν χάσει ο κόσμος το τι έκτισε στον τουρισμό 

μέχρι τώρα. Πια θα είναι  η στάση της τοπικής αρχής στο οικονομικό θέμα των 

συμβάσεων όπως το 2020; Θυμίζω ότι οι συμβάσεις θα καταχωρηθούν στα 

μέσα μιας παγκόσμιας πανδημίας. Θα τύχουν μειώσεις στο τέλος της χρονιάς;  

Απάντηση 

Ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός και στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και 

ελεύθερου ανταγωνισμού, ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας έχει 

ευθύνη και υποχρέωση ο ίδιος να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους στην 

προσφορά του. 

3. Ερώτηση   

Το σημείο Περνέρας δεν έχει ρεύμα  και λόγο της πανδημίας οι πληρωμές 

πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικές ,και πολλά άλλα που βοηθά το ρεύμα. Είναι 5 

μέτρα μακριά από τον πύργο ναυαγοσώστη και μπορεί να διοχετευτεί στο 

σημείο ή  από τον πεζόδρομο που κατασκευάζεται τώρα 

Απάντηση  

Το ερώτημα δεν αφορά την παρούσα διαδικασία αλλά ο  ανάδοχος μπορεί να 

υποβάλει  αίτημα στην ΑΗΚ ως αρμόδια υπηρεσία. 

Γ.  Για το διαγωνισμό 12/21 Παραλία Fig Tree Bay (Capo Bay) 

Ερώτηση 

Διαπιστώσαμε ότι λόγω της χρονιαίας διάβρωσης σε αυτό το σημείο της 
παραλίας : 

1. Δεν υπάρχει χώρος για τη φύλαξη του εξοπλισμού σε περίπτωση 
θαλασσοταραχής 

2. Δεν υπάρχει πρόσβαση  στη θάλασσα στο σημείο αυτό. 
 

Απάντηση  

1. Ο χώρος φύλαξης του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της νύκτας ή 

θαλασσοταραχής θα υποδειχθεί στους  ανάδοχους με την υπογραφή 

της σύμβασης.  

2. Με βάση το σχέδιο χρήσης της παραλίας υπάρχει πρόσβαση στην 

θάλασσα από  το συγκεκριμένο σημείο.  

Δ. Ιεραρχική προσφυγή αρ. 1/2021. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την Ιεραρχική Προσφυγή που κατατέθηκε στην 

Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, η οποία επισυνάπτεται και αποφάσισε να 

προχωρήσει η διαδικασία κανονικά και να παραμείνει σε εκκρεμότητα το 

τελευταίο στάδιο των διαγωνισμών, δηλαδή η υπογραφή συμβάσεων, μέχρι 
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την έκβαση της ιεραρχικής προσφυγής οπότε θα ληφθούν και οι ανάλογες 

αποφάσεις.  

Ε. Προκαταρκτική μελέτη επικινδυνότητας για τα σημεία στην περιοχή 

Βρύσης και Fig Tree Bay. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι κατατέθηκε στο Δήμο έκθεση επικινδυνότητας 

από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, η οποία επισυνάπτεται και μετά 

από μελέτη της και συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων   αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία ότι το θέμα  δεν αφορά την παρούσα διαδικασία  υποβολής 

σχολίων και διευκρινίσεων αλλά την διαδικασία έγκρισης των σχεδίων Χρήσης 

Παραλίας. 

Ζ. Επιστολή Δικηγόρου  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι κατατέθηκε στο Δήμο επιστολή από το 

Δικηγορικό Γραφείο Αριστοφάνης Α. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε όπου 

αναφέρεται ότι με βάση το Άρθρο 5Ι του Περί Προστασίας της παραλίας 

Νόμου (κεφ59) πρέπει να σταματήσει η όλη διαδικασία για τους διαγωνισμούς 

μέχρι  την έκδοση της απόφασης από την Κεντρική Επιτροπή Παραλίων.  

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι 

η διαδικασία δεν αναστέλλεται με την καταχώρηση ιεραρχικής προσφυγής 

αλλά ισχύει ότι έχει αναφερθεί στην παράγραφο Δ πιο πάνω.  

Η.  Επιστολή   Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών  Μέσων 

Θαλάσσιων αθλημάτων – Ψυχαγωγίας. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε  ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 

Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων – Ψυχαγωγίας κατέθεσε  επιστολή, η 

οποία επισυνάπτεται,  όπου αναφέρει τα ακόλουθα: 

1. Ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα στη παρούσα χρονική περίοδο να προβεί 

σε προκήρυξη των υπό αναφορά διαγωνισμών. 

2. Τα έντυπα των διαγωνισμών δεν συνάδουν με τα έντυπα της ΚΕΠ 

2014-2015 

Γι’ αυτό ο Δήμος θα πρέπει  να επανεξετάσει την νομιμότητα των αποφάσεων  

του. 

Μετά από συζήτηση κα ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι 

η προκήρυξη έγινε με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και τους 

Σχετικούς Κανονισμούς.    

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


