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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Συμβουλίου Προσφορών 
5/22 

 
 

Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2022 
 
Ώρα έναρξης: 12:30΄ 
 
Ώρα λήξης: 13:00΄ 
 
Παρόντες: 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Σταύρος Νεοφύτου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόντες: 
κα  Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων) 

κ.  Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω της θέσης του ως προέδρου 

ΚΕΠ) 

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 εννέα μέλη και ότι 
πρόσκληση σύμφωνα με του Κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 
παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Συμβουλίου Προσφορών συμπεριλαμβανομένων των 
κ. Μ. Μουλαζίμη, Κ. Ιωακείμ, Λ. Λοΐζου, και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν. 
Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στον Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή.  
 
1. Επανεξέταση Διαγωνισμού.  

 
1.1 Ανακατασκευή υφιστάμενου χορτοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «Τάσος 

Μάρκου». Αρ. Φακ.: 15.0.02/22 
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1. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την επιστολή της ΕΝΠ όπου φέρει ένσταση για την 

ανακατασκευή του χορτοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο τη συγκεκριμένη περίοδο επειδή 

θα απωλέσει έσοδα ποσού εκατό πενήντα χιλιάδων (€150.000) Ευρώ σε περίπτωση που 

αγωνισθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός έδρας  και ως εκ τούτου ζητά όπως η 

εργασία να εκτελεσθεί το Απρίλιο του 2023. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποδεχτεί 

το αίτημα της ΕΝΠ για αναβολή έναρξης της σύμβασης για τον Απρίλιο του 2023 αφού 

συμφωνεί και η Ανάδοχος εταιρεία Greentech Ltd χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 

2. Επίσης το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώθηκε για την επιστολή του δικηγορικού 

γραφείου Κάκκουρας & Παναγίδης Δ.Ε.Π.Ε εκ μέρους των πελατών τους Κοινοπραξία Α 

& Ε Στυλιανού Τεχνοχημική Λτδ και Σταύρος και Μάριος Φώκου Λτδ οι οποίοι 

συμμετείχαν στο διαγωνισμό όπου ζητούν επεξήγηση του λόγου απόρριψης της 

προσφοράς τους επειδή όπως αναφέρουν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4.2 

του Τόμου Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» και δεν αποδέχονται το  λόγο 

απόρριψης.   

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως ζητηθεί 

από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου στην Γνωμάτευση του οποίου στήριξε την απόφαση 

του για κατακύρωση του διαγωνισμού να ετοιμάσει απάντηση αφού του σταλούν όλα τα 

στοιχεία της υπόθεσης.  

2  Κατακύρωση Προσφοράς 

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων στην παραλία Fig Tree 

Bay (Nausicca) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.46/21. 

Το Συμβούλιο Προσφορών με βάση την ημερήσια διάταξη που  απεστάλη στα μέλη 

σύμφωνα με την επιφύλαξη του κανονισμού 6 των περί του Συντονισμού των διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 

Θέματα Κανονισμών ΚΔΠ 243/2013, μελέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών 

όπως περιγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 14/22 ημερομηνίας 27/5/2022, 

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

κατά πλειοψηφία, για κατακύρωση της προσφοράς της εταιρείας Fig Tree Bay 

Watersports Ltd με ποσό €26.100/έτος και συνολικά €130.500 

Διαφώνησε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε ότι ισχύουν οι απόψεις του, όπως φαίνονται 

στα υπό αναφορά πρακτικά της Επιτροπής Προσφορών. Με τον κ. Δήμαρχο συμφώνησε 

και η κα  Τασούλα Τσόκκου. 

 

 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης 
Πρόεδρος  


