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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

5/22 

 

Ημερομηνία: 02 Μαρτίου 2022 

Ώρα έναρξης: 08:15’  

Ώρα λήξης:  08:32’  

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 
φροντίδας του ασθενούντος ανήλικου τέκνου) 

κ. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, (λόγω της  
 ιδιότητας του ως Πρόεδρος της ΚΕΠ. 

 
 

  

Παροκαθήμενοι: 

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. 

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

Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Διευκρινίσεις  διαγωνισμών 

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορες 

παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.37/21 

μέχρι 15.0.48/21. 

 

 



 

2 

 

Α. Επιστολές Οικονομικών Φορέων με τις οποίες αμφισβητείται η 

νομιμότητα της διαδικασίας. 

 

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις συνημμένες επιστολές που απέστειλαν οικονομικοί 

φορείς και τους ισχυρισμούς τους αναφορικά με το νομικό πλαίσιο και την 

διαδικασία που ακολουθήθηκε, έκρινε ότι ενήργησε με βάση  τις γνωματεύσεις του 

νομικού συμβούλου του Δήμου και όλες οι αποφάσεις της είναι σύμφωνες με το 

νομικό πλαίσιο και οποιαδήποτε ένσταση και/ή προσφυγή και/ή διαμαρτυρία σε 

σχέση με την διαδικασία προκήρυξης των προσφορών δύναται να γίνει ενώπιον 

αρμόδιου οργάνου και/ή αρχής και/ή δικαστηρίου το οποίο και μπορεί να 

αποφασίσει τελεσίδικα επί τέτοιων ισχυρισμών. 

 

Β. Επιστολή Οικονομικού Φορέα με την οποία υπέβαλε τις πιο κάτω 

ερωτήσεις:  

1. Ερώτηση 

Γιατί προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη χρονική στιγμή την 

τελευταία μέρα του χρόνου; 

     Απάντηση 

Με βάση την τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου Κ 59              

Ν 83(Ι) /2021 ημερομηνίας 5/5/21 ο Δήμος έπρεπε να προβεί σε προκήρυξη το 

δεύτερο εξάμηνο του 2021. 

2. Ερώτηση 

Ποιοι έλαβαν την απόφαση για την διενέργεια του διαγωνισμού σε ποια συνεδρία 

και ονόματα συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων.  

     Απάντηση 

 Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, όπου φαίνονται οι ζητούμενες πληροφορίες. 

3. Ερώτηση 

Γιατί οι ημερομηνίες υποβολής  των προσφορών διαφέρουν από παραλία σε 

παραλία; 

Απάντηση  

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι για σκοπούς ελαχιστοποίησης της πιθανότητας 

συνεννόησης ή σύμπραξης μεταξύ ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και για 

σκοπούς υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας οι ημερομηνίες υποβολής των 

προσφορών πρέπει να διαφέρουν. 
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4. Ερώτηση 

Σε ποιον νόμο/κανονισμό δημοσίων προσφορών στηρίζεται ο συγκεκριμένος 

διαγωνισμός; 

Απάντηση 

Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν με βάση τα πιο κάτω: 

- Τους περί του Συντονισμού της Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίων  

Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Δημοτικούς Κανονισμούς  

[ΚΔΠ 243/2012] όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

- Τους περί της προστασίας της παραλίας (άδειες και δικαιώματα) 

Κανονισμούς του 1994 μέχρι το 2013 

- Τον περί της Προστασίας της παραλίας Νόμο ΚΕΦ 59. 

Γ. Διόρθωση εγγράφων 

Η Επιτροπή αφού ενημερώθηκε ότι στα έγγραφα των διαγωνισμών αρ 40/21, 42/21, 

46/21 και 48/21,που εγκρίθηκαν στην συνεδρία της Επιτροπής αρ 21/21 ημερομηνίας 

31/12/21, εκ παραδρομής περιέχονται  λανθασμένοι πίνακες που παραθέτουν τον 

ανώτατο αριθμό κάθε πλωτού, αποφάσισε ότι για όλους τους διαγωνισμούς ισχύει ο 

πιο κάτω διορθωτικός πίνακας που παραθέτει τον ανώτατο αριθμό κάθε πλωτού: 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ                                                       Δέκα (10) 

ΚΑΝΟ   Δέκα (10) 

ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ    Επτά (7) 

ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΚΟΥΠΙ                                                                  Μηδέν  

ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΠΑΝΙ                                                                    Μήδεν 

OXOON Τρία (3) 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΖΕΤ                                                                    Πέντε (5) 

ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΧΡΙ 100HP                                   Έξι  (6) 

ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100HP     Έξι  (6) 

ΜΠΑΝΑΝΑ Δύο (2) 

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ                                                      Πέντε (5) 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ                                                                        Δέκα (10) 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ                                                      Δύο (2) 

 ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ                                                                            Μηδέν 

STAND UP PADDLE (SUP) Δέκα (10) 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


