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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Επιτροπής Προσφορών 
14/22 

 

Ημερομηνία: 27 Μαΐου  2022 

Ώρα έναρξης: 12:45’  

Ώρα λήξης:     13:10’   

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 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, 

 

Απόντες 

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 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.  Λοϊζου Λοϊζου που απουσιάζει λόγω της θέσης 

του ως Πρόεδρος της ΚΕΠ.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό 

Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

 

Θέματα: 

1. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών. 

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων για την 

παραλία Fig Tree Bay (Nausicaa).  Αρ. Φακ: 15.0.46/21. 

Επιτροπή ενημερώθηκε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στην πρόσκληση ο 

διαγωνισμός 45/21 Fig Tree Bay (Capo Bay).  Ο διαγωνισμός που θα  

αξιολογηθεί είναι ο 46/21 Fig Tree Bay (Nausicaa).  
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Η Επιτροπή αποφάσισε όπως επανεξετάσει το πιο πάνω θέμα μετά που η κα 

Νικολίνα Ζεύκα κατέθεσε στον Δήμο το ποσό που της επιβλήθηκε με την 

απόσυρση  της προσφοράς της για το διαγωνισμό 45/21.  

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι κατά την άποψη του η απόφαση στα πρακτικά του 

Συμβουλίου Προσφορών  αριθμός 3/22 ημερομηνίας 24/5/22 αποκλείει την κα. 

Ζεύκα από τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε διαγωνισμό και θα πρέπει να ληφθεί 

Νομική Γνωμάτευση καθώς η κα. Ζεύκα είναι σύζυγος ενός εκ των διευθυντών 

της εταιρείας Fig Tree Bay Watersports Ltd που έλαβε μέρος στον υπό εξέταση 

διαγωνισμό και συνέχισε ότι με την ενσυνείδητη ενέργεια της κας Ζεύκα ο Δήμος 

Παραλιμνίου ζημιώνει με το ποσό  των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακόσιων 

πενήντα (€54.750) Ευρώ και εισηγήθηκε να ζητηθεί από την εταιρεία Fig Tree 

Bay Watersports Ltd να αντικαταστήσει την κα Ζεύκα με ανάλογα προσοντούχα  

άτομα αν η νομική συμβουλή που θα ληφθεί το επιτρέπει.  

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  η Επιτροπή αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία με διαφωνία του κ. Δημάρχου για τους λόγους που αναφέρονται πιο 

πάνω, όπως εισηγηθεί το Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης 

στην εταιρεία Fig Tree Bay Watersports Ltd με ποσό είκοσι έξι χιλιάδες εκατό 

(€26.100) Ευρώ ανά έτος και εκατό τριάντα χιλιάδες πεντακόσια (€130.500) 

Ευρώ συν ΦΠΑ για πέντε έτη.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


