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Ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2022 

Ώρα έναρξης: 08:10’  

Ώρα λήξης:  09:00  

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος, Πρόεδρος   

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, (για τα 

θέματα 1 & 2.) 

 

Απόντες 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω 

απουσίας στο εξωτερικό για φροντίδα του ασθενούντος 

ανήλικου τέκνου) 

 
  

Παροκαθήμενοι: 

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 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. Τ. Βλίττη   που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν 

σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Ενημέρωση για προσφυγή.  

1.1 Προσφυγή αρ. 548/2019 Nelbay Ltd vs Δήμος Παραλιμνίου. Αρ. φακ: 

15.0.31/18 και 1.8.0 

Η κα Μαρή Βασιλείου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων. 



Η κα Βασιλείου ενημέρωσε την Επιτροπή αναφορικά με την ακυρωτική 

απόφαση που εκδόθηκε από το  Διοικητικό Δικαστήριο στα πλαίσια της 

ανωτέρω προσφυγής. Συγκεκριμένα επεξήγησε ότι το Δικαστήριο ακύρωσε την 

απόφαση του Δήμου βασιζόμενο στην πάσχουσα σύνθεση της Επιτροπής 

Προσφορών και επίσης κατόπιν αυτεπάγγελτης εξέτασης το Δικαστήριο έκρινε 

ότι υπάρχει κενό αξιολόγησης καθότι  δεν υπήρχε έκθεση αξιολόγησης στα 

στοιχεία του διοικητικού φακέλου (πέραν από την προκαταρκτική έκθεση της 

Υγειονομικού Λειτουργού) και δεν ήτο δυνατό να εξεταστεί τι λήφθηκε υπόψη 

και τι όχι κατά τη λήψη της απόφασης.  

Ενημερώθηκε περαιτέρω η Επιτροπή ότι σύμφωνα και με τη νομική σύμβουλο 

του Δήμου, έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η 

διοίκηση υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση την οποία 

βρίσκονταν πριν την  έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε και να προβεί σε 

επανεξέταση της πράξης που έχει ακυρωθεί. 

Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο, η Υπηρεσία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι όπως 

προκύπτει από το σαρωμένο αντίγραφο του φακέλου, η έκθεση αξιολόγησης 

βρίσκεται στον φάκελο του διαγωνισμού στα έγγραφα καταχωρημένα υπό Κ 

364-365  

Η κα Μαρή Βασιλείου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων.  

Η Επιτροπή  μετά από εξέταση  του  θέματος αποφάσισε όπως η Υπηρεσία  

ετοιμάσει εμπεριστατωμένη έκθεση για το θέμα επανεξέτασης της πράξης που 

έχει ακυρωθεί   και να επανέλθει στην Επιτροπή για απόφαση. Επίσης η 

Επιτροπή αποφάσισε ότι παρά το γεγονός ότι έκθεση αξιολόγησης είχε 

δεόντως ετοιμασθεί από την Υπηρεσία και υπάρχει καταχωρημένη στον φάκελο 

του διαγωνισμού ο Δήμος δεν θα προχωρήσει σε έφεση εφόσον προκύπτει 

ζήτημα όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής Προσφορών. 

 

2. Έγκριση Τεχνικής Αξιολόγησης 

2.1 Προμήθεια δυο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων 

τύπου πρέσας. Αρ Φακ: 15.0.1/22. 

Ο κ. Λοϊζος Λοϊζου προσήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς 

: 

1. Α. Τσουλόφτας & Υιοί Λτδ    40,00 βαθμοί 

2. 3 Gregoriou Ltd  32,50 βαθμοί 

3. Τσιακκούρμας Οικοδομική Λτδ     -  

Η προσφορά της εταιρείας Τσιακκούρμας Οικοδομική Λτδ δεν έχει αξιολογηθεί 

επειδή έχει υποβάλει μαζί με την προσφορά το Έντυπο 7 «Οικονομική 



Προσφορά» κάτι το οποίο δεν διασφαλίζει την αντικειμενική αξιολόγηση του 

Τεχνικού Μέρους.  

Αφού μελέτησε το συνημμένο πίνακα βαθμολογίας η Επιτροπή αποφάσισε 

όπως εγκρίνει την βαθμολογία του Τεχνικού Μέρους και προχωρήσει η 

υπηρεσία στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των έγκυρων 

προσφερόντων.  

2.2 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε 

διάφορες παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου. Αρ. 

Φακ: 15.038/21 μέχρι 15.0.41/21, 15.0.47/21 και 15.0.48/21. 

Ο  κ. Λοϊζος Λοϊζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι για τους πιο πάνω διαγωνισμούς  υποβλήθηκαν 

ως ακολούθως: 

 
1. Παραλία Σκουταρόσπηλιοι. Αρ. φακ: 15.0.38/21 

C C WATERFUN LTD   

2. Παραλία Λούμα. Αρ. φακ: 15.0.39/21 

Νίκος Νικολάου   

3. Παραλία Περνέρα. Αρ. φακ: 15.0.40/21 

WET & WILD WATERSPORTS LTD. 

4. Παραλία Ποτάμι. Αρ. φακ: 15.0.41/21 

FRIXOS EVAGOROU WATERSPORTS LTD  

5. Παραλία Βυζακιά. Αρ. φακ: 15.0.47/21 

Χρίστος Κκαράς . 

6. Παραλία Νησσιά. Αρ. φακ: 15.0.48/21 

Τhe Aquanaut Dive Center (cy) Ltd – The spot C.W.A (Akos) Ltd. 

Επίσης ενημερώθηκε ότι με βάση την συμβουλή του νομικού συμβούλου του 

Δήμου,  σε περίπτωση που ο Δήμος προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών, τότε θα πρέπει να γίνει κατακύρωση με διευκρίνηση ότι η 

διαδικασία θα συνεχίσει μετά την απόφαση της ΚΕΠ για την προσφυγή που 

έχουν καταθέσει οικονομικοί φορείς. 

Μετά από μελέτη των συνημμένων εκθέσεων αξιολόγησης, συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε όπως εγκρίνει την Τεχνική 

Αξιολόγηση των πιο πάνω διαγωνισμών και προχωρήσει στο άνοιγμα των 

οικονομικών τους προσφορών.  

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


