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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

8/22 

 

Ημερομηνία: 06 Απριλίου 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 

& 2.1) 

 

Απόντες 

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

στο εξωτερικό για φροντίδα του ασθενούντος ανήλικου τέκνου) 

 
  

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. 

Τ. Βλίττη   που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή 

και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών 

1.1 Προμήθεια δυο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου 

πρέσας. Αρ Φακ: 15.0.1/22. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε για την βαθμολογία που προέκυψε μετά το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που πληρούσαν τα κριτήρια του 

διαγωνισμού η οποία είναι:  
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1. Α. Τσουλόφτας & Υιοί Λτδ        Τ 40,00   Κ 100 και Τελική Βαθμολογία 64 

2. 3 Gregoriou Ltd                             Τ32,50   Κ87.47 και Τελική Βαθμολογία54.48 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε να εισηγηθεί στο 

Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Α. Τσουλόφτας & 

Υιοί Λτδ ως την εταιρία με την ψηλότερη βαθμολογία και τιμή €69.500 για κάθε όχημα 

και συνολική τιμή €139.000 συν ΦΠΑ.   

 

2. Κατακύρωση Προσφορών 

 

2.1 Αγορά υπηρεσιών για Ευρωπαϊκά θέματα. Αρ. Φακ: 15.0.3/22 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παρέλαβαν οι 

ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Enoros Consulting Ltd  
2. Zebranico Ltd 
3.  Aspon Consulting Ltd 
4. Sloa Ltd  

 

 και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως 

1. Enoros Consulting Ltd  €16.200 + ΦΠΑ 
2.  Aspon Consulting Ltd €16.746 + ΦΠΑ 
3. Sloa Ltd  €28.000 + ΦΠΑ 

Από την εταιρεία Zebranico Ltd δεν έχουν ζητηθεί τα πιστοποιητικά επιβεβαίωσης  
της 12μηνης εμπειρίας επειδή η τιμή που υπέβαλε είναι πολύ πιο ψηλή από τους 
άλλους  προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια.  

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση της 
σύμβασης στην εταιρία Enoros Consulting Ltd με τιμή €16.200 + ΦΠΑ ως την πιο 
φθηνή.  

    -  

2.2 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορες 

παραλίες που 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. 

Ο  κ. Λοϊζος Λοϊζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω της ιδιότητας 

του ως πρόεδρος της ΚΕΠ όπως είπε. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για 

τους πιο πάνω διαγωνισμούς  υποβλήθηκαν οι πιο κάτω τιμές :  

Α/Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ ΑΡ. ΔΙΑΓ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Σκουταρόσπηλιοι CC Waterfun Ltd 38/21 €6.000 €30.000 

2 
Λούμα Νίκος Νικολάου 39/21 €8.000 €40.000 
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3 
Πέρνερα Wet & Wild 

Watersports Ltd 

40/21 €8.100 €40.500 

4 
Ποτάμι Frixos Watersports 

Ltd 

41/21 €8.100 €40.500 

5 
Βυζακιά  Χρίστος Κκαράς 47/21 €5.000 €25.000 

6 
Νησσιά The Aquanaut Dive 

Center Ltd – The 

Spot c.w.a (akos) 

Ltd 

 

48/21 

 

€1.500 

 

€7.500 

 

Η Επιτροπή αποφάσισε την κατακύρωση των προσφορών στους πιο πάνω 

οικονομικούς φορείς και στις αντίστοιχες τιμές.  

Επειδή εκκρεμεί ιεραρχική προσφυγή στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και επειδή 

σύμφωνα με το άρθρο 5Ι του περί της προστασίας της Παραλίας Νόμου  Κεφ 59          

«Οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει των άρθρων  5Γ και 5Θ, της οικείας αρχής ή του 

Έπαρχου, ανάλογα με την περίπτωση, δεν καθίσταται εκτελεστή, σε περίπτωση 

υποβολή 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)» 

 Η πιο πάνω απόφαση κατακύρωσης των προσφορών δεν καθίσταται εκτελεστή και 

ως εκ τούτου να μην κληθούν για υπογραφή της σύμβασης αλλά να αναμένεται η 

εκδίκαση της  προσφυγής και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών και 

αναλόγως αυτής να προχωρήσει η εκτέλεση  ή όχι της απόφασης.   

 

.  

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  

 

 


