
Πρακτικά Συνεδρίασης 

Συμβουλίου Προσφορών 

3/22 

 

Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 19:00΄ 

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβράαμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Σταύρος Νεοφύτου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων) 
κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων) 
κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων) 
κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων) 
κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων) 
 

Παρακαθήμενοι:  

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος 

κα Μαρία Σπανάχη   Β.Γ. Λειτουργός – Βοηθός πρακτικογράφος 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού είναι παρόντα οκτώ μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με του Κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Συμβουλίου Προσφορών συμπεριλαμβανομένων 

των κ. Τ. Τσόκκου, Μ. Μουλαζίμη, Λ. Λοΐζου, Σ. Κωνσταντίνου και Τ. Φλουρέντζου 

που απουσιάζουν.  

 

1. Κατακύρωση Προσφορών  

 

1.1 Αρ. 43/21. Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων στην 

παραλία Βρύση Α1. Αρ. Φακ.: 15.0.4/21 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών μελέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών όπως 

περιγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 12/22 ημερομηνίας 19/5/2022, 

αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται, και αποφάσισε την έγκριση της εισήγησής της, 



για κατακύρωση της προσφοράς της εταιρείας Χ & S Watersports Ltd με ποσό 

€19.100/έτος και συνολικά €95.500. 

 

1.2 Αρ. 2/22. Ανακατασκευή του υφιστάμενου χορτοτάπητα στο Δημοτικό 

Στάδιο «Τάσος Μάρκου». Αρ. Φακ.: 15.0.2/22 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών μελέτησε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Προσφορών των συνεδριάσεων 9/22 ημερομηνίας 29/4/2022 και 13/22 ημερομηνίας 

24/5/2022, που επισυνάπτονται, καθώς και τις επιστολές που έχουν παραληφθεί από 

τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Ιωαννίδης & Δημητρίου ΔΕΠΕ ημερομηνίας 

11/5/2022 και το Γενικό Λογιστήριο ημερομηνίας 17/5/2022 και έκρινε ότι η άποψη 

του Νομικού Συμβούλου είναι ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη και ως εκ τούτου 

αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών και να κατακυρώσει 

την προσφορά της εταιρείας Greentech Ltd στη συνολική τιμή €485.085 

(ανακατασκευή €462.285 και συντήρηση €22.800) συν ΦΠΑ.  

 

1.3 Αρ. 4/22. Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για καθαριότητα  

δημόσιων χώρων. Αρ. φακ.: 15.0.4/22 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών μελέτησε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Προσφορών 9/22 ημερομηνίας 29/4/2022 και αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγησή της, 

για κατακύρωση των προσφορών κατά κατηγορία όπως φαίνεται στα αναφερόμενα 

πρακτικά.  

 

1.4 Αρ. 45/21. Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων στην  

   παραλία Fig Tree Bay (Capo Bay). Αρ. Φακ.: 15.0.45/21  

 

Το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώθηκε ότι η Νικολίνα Ζεύκα υπέβαλε σήμερα τη 

συνημμένη επιστολή της με την οποία αποσύρει την προσφορά της που υπέβαλε για 

τον πιο πάνω διαγωνισμό και ως εκ τούτου αποφάσισε να μην εγκρίνει την εισήγηση 

της Επιτροπής Προσφορών όπως περιγράφεται στα συνημμένα πρακτικά της 

συνεδρίασής της 13/22 ημερομηνίας 24/5/22, αλλά να κατακυρώσει την προσφορά της 

εταιρείας Σταύρος                    Κ. Ρώσσος Λτδ με ποσό €30.100/έτος και συνολικά 

€150.500 για πέντε χρόνια.  

 

Αποφάσισε επίσης, σύμφωνα με τον όρο 6.5 Μέρος Α: Οδηγίες προς οικονομικούς 

φορείς, να κληθεί η Νικολίνα Ζεύκα να καταβάλει ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% 

της προσφοράς της, δηλαδή €41.050 Χ 5 χρόνια = €205.250 Χ 5% = €10.626,50, να 

της επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και τους Κανονισμούς 

αναφορικά με τη συμμετοχή της σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης και να την αποκλείσει από του δικαιώματος ανάθεσης 

της σύμβασης.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Πρόεδρος  

 


