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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

10/22 

 

Ημερομηνία: 04 Μαΐου  2022 

Ώρα έναρξης: 08:15’  

Ώρα λήξης:  09:30  

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

 

Απόντες 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, (λόγω άλλων 

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων)   

κ. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, (λόγω άλλων 

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων)   

 

  

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Βοηθός 

Πρακτικογράφος  

Μαρή Βασιλείου  Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (για το θέμα 1) 

  

Ο Πρόεδρος  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. Τάσου 

Βλίττη και Λοϊζου Λοϊζου που απουσιάζουν.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο 

Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Εξελίξεις για διαγωνισμούς / Συνέχιση διαδικασίας  

 

1.1 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων στις παραλίες 

Σκουταρόσπηλιοι, Λούμα, Περνέρα, Ποτάμι, Βυζακιά και Νησσιά που 
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βρίσκονται στα διοικητικά όρια  του Δήμου.   Αρ. Φακ: 15.0.38/21 μέχρι 

15.0.41/21,15.0. 47/21 και 15.0.48/21 

 

Η κα Μ. Βασιλείου αφού κλήθηκε, εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενημέρωσε 

την Επιτροπή αναφορικά με την απόφαση που εκδόθηκε από την Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών, ημερομηνίας 18/04/2022 στο πλαίσιο της ιεραρχικής προσφυγής 1/2020 

Δημήτρης Κολέτσιος και άλλοι 12 Vs Δήμου Παραλιμνίου και τις διαπιστώσεις της ΚΕΠ.  

 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η ΚΕΠ απέρριψε την ιεραρχική προσφυγή 

των Αιτητών αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με την νομολογία, η 

προκήρυξη διαγωνισμού δεν μπορεί να αποτελέσει εκτελεστή διοικητική πράξη και ότι 

η ΚΕΠ στερείται αρμοδιότητας εξέτασης ιεραρχικών προσφυγών εναντίον 

προκηρύξεων που προβλέπει ρητά ο Νόμος.  

Επίσης ενημέρωσε περαιτέρω την Επιτροπή για την Ιεραρχική Προσφυγή 1/2022 για 
την οποία ακόμη αναμένεται η έκδοση απόφασης από την ΚΕΠ και η οποία 
καταχωρήθηκε κατά των διαγωνισμών 37/21 μέχρι 48/21 και επίσης για το άρθρο 5Ι 

(3) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου ΚΕΦ 59, σύμφωνα με το οποίο  
«Οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει των άρθρων 5Γ και 5Θ, της οικείας αρχής ή του 
Επάρχου, ανάλογα με την περίπτωση, δεν καθίσταται εκτελεστή, σε περίπτωση 
υποβολής προσφυγής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής 
Παραλιών ή του Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση και, σε περίπτωση που δεν έχει 
καταχωρισθεί προσφυγή, μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
εδάφιο (1).»  

Αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων η κα Μ. Βασιλείου.  

Η Επιτροπή  μετά από εξέταση  του  θέματος αποφάσισε όπως, βάσει της απόφασης 

της ΚΕΠ στην Ιεραρχική Προσφυγή 1/2020, ότι η προκήρυξη δεν μπορεί να αποτελέσει 

εκτελεστή διοικητική πράξη και εφόσον οι μοναδικοί προσφέροντες για τους 

διαγωνισμούς 38/21 , 39/21, 40/21 41/21, 47/21 και 48/21 απέσυραν την προσφυγή 

ανεπιφύλακτα, και αφού δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ιεραρχική προσφυγή  

εναντίον της κατακύρωσης των προσφορών για τους διαγωνισμούς 38/21, 39/21, 

40/21 41/21, 47/21 και 48/21 εντός 15 ημερών ως προνοεί ο περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμος, προχωρήσει με την υπογραφή των συμφωνιών για τους 

διαγωνισμούς 38/21 , 39/21, 40/21 41/21, 47/21 και 48/21.   

 
 

2. Ακύρωση διαγωνισμού  

2.1 Φόρτωση και μεταφορά ογκωδών μη επεξεργάσιμων αντικειμένων από 

το προσωρινό πράσινο σημείο του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.5/22 

 
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα e procurement 

προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Π. Γιαννάτζιης & Υιός Λτδ 
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2. Θεοχάρης Πατσαλίδης & Υιοί Λτδ  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι καμιά προσφορά δεν πληροί τα κριτήρια, επειδή η 

εταιρεία Π. Γιαννάτζιης & Υιός Λτδ  έχει προσκομίσει εκπρόθεσμα ορισμένα από τα 

πιστοποιητικά που της είχαν ζητηθεί και δεν έχει προσκομίσει Άδεια συλλογής και 

μεταφοράς αποβλήτων, άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικό καταλληλόλητας για το 

όχημα 12218CT, τα οποία αφορούν την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 8.3 του 

Μέρους Α: «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» των όρων του διαγωνισμού και γι’ 

αυτό απορρίπτεται η προσφορά της και επίσης απορρίπτεται η προσφορά της 

εταιρείας Θεοχάρης Πατσαλίδης & Υιοί Λτδ επειδή η τιμή που έχει προσφέρει ξεπερνά 

το 20% του προϋπολογισμού.  

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης  αποφάσισε την ακύρωση του 

διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους και τον ίδιο 

προϋπολογισμό.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


