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1. Έκθεση Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών με αριθμό 
προκήρυξης διαγωνισμού 15/2020 για την εξασφάλιση υπηρεσιών 
προσωρινής φιλοξενίας σε ξενοδοχεία ατόμων που πρέπει να 
τεθούν σε καραντίνα λόγω covid 19. 
 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών  μελέτησε τη σχετική έκθεση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης  ημερομηνίας 13/07/2020 για την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών  και άκουσε τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από 
τον συντονιστή και τα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης, κ. Χριστάκη 
Κασσιανό, κα Νίκη Μουστάκα και κα Σούλλα Σωκράτους. Τα μέλη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης προσκόμισαν διορθωμένη τη σελίδα 2 της 
έκθεσης αξιολόγησης επειδή  εκ παραδρομής στη παράγραφο 2 το 
Τμήμα 2 αναφέρεται ως Τμήμα 1 και το Τμήμα 2 ως Τμήμα 1.  Στη 
συνέχεια ο κ. Χριστάκης Κασσιανός, η κα Νίκη Μουστάκα και η κα  Σούλα 
Σωκράτους αποχώρησαν από την συνεδρία. 
 
Το Συμβούλιο Προσφορών αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω και συζήτησε 
το όλο θέμα και αφού συνεκτίμησε την τεχνική αξιολόγηση αποφάσισε 
όπως υιοθετήσει την έκθεση  αξιολόγησης ημερομηνίας 13/07/2020 της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και αναθέσει με βάση τη παράγραφο 10.1.1 του 
Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού τη σύμβαση για την 
εξασφάλιση υπηρεσιών προσωρινής φιλοξενίας σε ξενοδοχεία ατόμων 
που πρέπει να τεθούν σε καραντίνα λόγω covid 19 ως ακολούθως: 
 
Α. Για το Τμήμα 1 στον προσφέροντα A.P.  TSOKKIS ESTATES LTD 
(ELEANNA HOTEL- AΓΙΑ ΝΑΠΑ ) για το Ελάχιστο Εγγυημένο Ποσό ανά 
ημέρα €2088 πλέον ΦΠΑ  και 
Β. Για  το Τμήμα 2 στο προσφέροντα LEPTOS CALYPSO HOTELS 
PUBLIC LTD (THALASSA) για το Ελάχιστο Εγγυημένο Ποσό ανά ημέρα 
€2499 πλέον ΦΠΑ.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε με βάση τη παράγραφο 

10.2.2 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού ότι οι επιλαχόντες 

ανάδοχοι θα είναι οι ακόλουθοι σύμφωνα με την σειρά κατάταξης τους: 

Τμήμα 1: 

1ος επιλαχών   P. LOUTSI LTD (AMETHYST NAPA HOTEL & SPA – 

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ). 



2ος επιλαχών   UNITED HOTELS (LORDOS) LTD (ΛΑΡΝΑΚΑ)  

Τμήμα 2: 

1ος επιλαχών   THANOS HOTEL MANAGEMENT LTD (ALOE HOTEL – 

ΠΑΦΟΣ). 

 


