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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

11/22 

 

Ημερομηνία: 17 Μαΐου  2022 

Ώρα έναρξης: 08:15’  

Ώρα λήξης:  09:55  

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος (Για το θέμα 1.1) 

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 της 

θέσης του ως Πρόεδρος της ΚΕΠ )   

  

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Βοηθός 

Πρακτικογράφος  

  

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. Έγκριση Τεχνικής Αξιολόγησης 

1.1 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων για τις 

παραλίες Γλυκύ Νερό, Βρύση Δ και Fig Tree Bay (Capo Bay). Αρ. 

Φακ: 15.0.37/21, 15.0.42/21 και 15.0.45/21. 

 

1. Παραλία Γλυκύ Νερό Αρ. φακ: 15.0.37/21 

Για τον πιο πάνω διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι ακόλουθες προσφορές:  
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- Κυριάκος Στυλιανού 

- Κυριάκος Παπαδημητρίου  

- AL. PE S. STEFOS LTD  

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης η Επιτροπή αποφάσισε 

όπως προχωρήσει στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του κ. Κυριάκου 

Στυλιανού, η οποία πληροί τις προδιαγραφές.  

Οι προσφορές του κ. Κυριάκου Παπαδημητρίου και  της εταιρείας AL.PE S. 

STEFOS LTD απορρίπτονται επειδή δεν προσκόμισαν τα πιστοποιητικά που 

τους ζητήθηκαν με τις επιστολές μας ημερομηνίας 20/04/22 και 21/03/2022 

αντίστοιχα. 

2. Παραλία Βρύση Δ΄. Αρ. Φακ: 15.0.42/21 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία MAMBA JGS 

COMPANY LTD η οποία δεν υπέβαλε όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνταν στα 

έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποία όμως προσκόμισε εκπρόθεσμα στις 10 

Μαΐου 2022 μετά την αποστολή  επιστολής από τον Δήμο στις 20 Απριλίου 2022. 

Επίσης για πιστοποίηση της παραγράφου 8.3.1.3 (στ) έχει προσκομίσει 

βεβαίωση ότι ο κ. Σπύρος Περικλής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση διπλώματος στην ναυαγοσωστική 

επιπέδου «Silver» ημερομηνίας 10 Μαΐου 2022 και όχι ότι το κατείχε κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.     

Αφού έλαβε υπόψη την έκθεση αξιολόγησης που επισυνάπτεται και μετά από 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεκτεί ως 

εμπρόθεσμη τη βεβαίωση που προσκόμισε στις 10/5/22 ο κ. Σπύρος Περικλής 

επειδή κατά την περίοδο 20/4/22 μέχρι 10/5/22 μεσολαβούσαν οι διακοπές του 

Πάσχα. Επίσης επειδή κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών ο κ. Χρίστος 

Κκαράς δεν είχε οποιοδήποτε κώλυμα για να συμμετάσχει στην ομάδα έργου, 

άρα η προσφορά είναι έγκυρη και γι’ αυτό ενέκρινε την αντικατάσταση του κ. 

Χρίστου Κκαρά με τον κ. Σπύρο Περικλή με βάση την βεβαίωση που προσκόμισε 

από τον Ναυαγοσωστικό Όμιλο Αμμοχώστου. 

Για τους πιο πάνω λόγους η Επιτροπή αποφάσισε ότι η Τεχνική Προσφορά 

καλύπτει όλους τους όρους του διαγωνισμού και γι’ αυτό να ανοιχθεί η 

οικονομική της προσφορά.  

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

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί 

φορείς: 

1. Σταύρος Ρώσσος & Υιοί Λτδ 

2. Νικολίνα Ζεύκα. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη την έκθεση 

αξιολόγησης που επισυνάπτεται η Επιτροπή  αποφάσισε όπως προχωρήσει 

στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και  των δυο οικονομικών φορέων, 
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επειδή παρόλο ότι της επισημάνθηκε ότι η προσφορά της Νικολίνας Ζεύκα 

πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, έκρινε ότι η μη  

προσκόμιση των δικαιολογητικών που της ζητήθηκαν αποσκοπούσε στην 

απόσυρση της προσφοράς της με τρόπο που να μην μπορούν να της 

επιβληθούν κυρώσεις όπως θα γινόταν σε περίπτωση που η προσφορά 

κατακυρωνόταν σ’ αυτή και στη συνέχεια να μην προσερχόταν για υπογραφή 

της σύμβασης.     

Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω ιδιάζουσας 

σχέσης με ένα οικονομικό φορέα των επόμενων προσφορών. 

 

1.2 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων για τις 

παραλίες  Βρύση Α1, Βρύση Α2 και Fig Tree Bay (Nausicaa). Αρ. 

Φακ: 15.0.43/21, 15.0.44/21 και 15.0.46/21. 

 

1. Παραλία Βρύση Α1. Αρ. φακ: 15.0.43/21. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί 

φορείς: 

1. X & S Watersports Ltd 

2. Ελένη Αρτυματά. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης ότι η προσφορά της κας Ελένης Αρτυματά δεν 

έχει αξιολογηθεί επειδή, μετά από εισήγηση  του Γενικού Λογιστηρίου ως 

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην προσφορά της, δεν δηλώνει την 

ομάδα έργου όπως απαιτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού και δεν δεσμεύεται 

για την ομάδα που θα χρησιμοποιήσει στην συγκεκριμένη σύμβαση.  

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης και μετά από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της κας Ελένης 

Αρτυματά και την έγκριση της Τεχνικής Αξιολόγησης της προσφοράς της 

εταιρείας X & S Watersports Ltd και να ανοιχθεί η οικονομική της προσφορά.  

 

2 Παραλία Βρύση Α2. Αρ. φακ: 15.0.44/21  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί 

φορείς: 

1. Στέφανος Τρίζας  

2. Ελένη Αρτυματά. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης ότι η προσφορά της κας Ελένης Αρτυματά δεν 

έχει αξιολογηθεί, επειδή, μετά από εισήγηση  του Γενικού Λογιστηρίου ως 

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην προσφορά της, δεν δηλώνει την 

ομάδα έργου, όπως απαιτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού και δεν δεσμεύεται 

για την ομάδα που θα χρησιμοποιήσει στην συγκεκριμένη σύμβαση.  
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Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης, και μετά από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της κας Ελένης 

Αρτυματά και την έγκριση της Τεχνικής Αξιολόγησης της προσφοράς του κου 

Στέφανου Τρίζα  και να ανοιχτεί η οικονομική του προσφοράς.  

 

3 Παραλία Fig Tree Bay (Nausicaa). Αρ. φακ: 15.0.46/21  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί 

φορείς: 

1. Fig Tree Bay Watersports Ltd 

2. Ελένη Αρτυματά. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης ότι η προσφορά της κας Ελένης Αρτυματά δεν 

έχει αξιολογηθεί επειδή, μετά από εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου ως 

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην προσφορά, της δεν δηλώνει την 

ομάδα έργου, όπως απαιτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού και δεν δεσμεύεται 

για την ομάδα που θα χρησιμοποιήσει στην συγκεκριμένη σύμβαση.  

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης και μετά από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της κας Ελένης 

Αρτυματά και την έγκριση της Τεχνικής Αξιολόγησης της προσφοράς της 

εταιρείας Fig Tree Bay Watersports  Ltd  και να ανοιχτεί  η οικονομική της 

προσφορά.  

 

3. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης  

3.1 Προμήθεια και μεταφορά σκυροδέματος και επιχρισμάτων. Αρ. Φακ: 

15.0.34/21. 

Σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου  Προσφορών στην συνεδρία του 

2/22 η  Επιτροπή ενημερώθηκε για το σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 9/5/22, σχετικά με την εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης του 

υπό αναφορά διαγωνισμού, όπου αναφέρει ότι πρέπει και οι δυο ανάδοχοι να 

προσκομίσουν  εγγυητική ύψους είκοσι χιλιάδων (€20.000) ο  κάθε ένας και μετά 

από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως ζητηθούν εγγυητικές 

επιστολές από την εταιρεία Parpareshis Nicolas Constructions Ltd αξίας €18.000  

και από τη εταιρεία ΝΕΒΙΣΟ Σκυρόδεμα Λτδ  αξίας €2.000 επειδή σ’ αυτή την 

αναλογία γίνεται η προμήθεια σκυροδέματος και επιχρισμάτων.   

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


