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1. Έκθεση Αξιολόγησης των 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 10/07/2020 για  τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
και την τεχνική προσφορά των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον 
πιο πάνω διαγωνισμό και άκουσε τις επεξηγήσεις που δόθηκαν σχετικά 
με τη μέθοδο προσέγγισης και αξιολόγησης των επιμέρους κριτηρίων από 
τον συντονιστή και τα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης, κ. Χριστάκη 
Κασσιανό, κα Νίκη Μουστάκα και κα Σούλλα Σωκράτους. Στη συνέχεια ο 
κ. Χριστάκης. Κασσιανός, η κα Νίκη Μουστάκα και η κα Σούλλα 
Σωκράτους αποχώρησαν από την συνεδρία. 
 
Το Συμβούλιο Προσφορών αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω και συζήτησε 
το όλο θέμα αποφάσισε όπως υιοθετήσει την έκθεση  αξιολόγησης 
ημερομηνίας 10/07/2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης και ενέκρινε το 
άνοιγμα  των οικονομικών φακέλων  των προσφοροδότων: 
 
1. Thanos Hotel Management Ltd (Aloe Hotel – Πάφος) 
2. Leptos Calypso Hotels Public Ltd 
3. P. Loutsi Ltd (Amethyst Napa Hotel & Spa – Αγία Νάπα) 
4. A.P. Tsokkis Estates Ltd (Eleana Hotel – Αγία Νάπα) 
5. United Hotels (Lordos) Ltd (Λάρνακα) 

    

 

Περαιτέρω το Συμβούλιο Προσφορών προβληματίστηκε κατά πόσο θα 
τύχει  εφαρμογής η προσφυγή στο δικαίωμα  διαπραγμάτευσης της 
παραγράφου 10.1.2 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού για 
εξασφάλιση επιπλέον ξενοδοχείων από τον κατάλογο των επιλαχόντων 
αναδόχων κάθε τμήματος.  
 
Αναφορικά με το θέμα της εξασφάλισης επιπλέον ξενοδοχείων ο  
Πρόεδρος του Συμβουλίου  ενημέρωσε τα μέλη ότι τα δεδομένα που 
ίσχυαν κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού  συνεχώς 
διαφοροποιούνται. Συγκεκριμένα με βάση σχετική οδηγία του  
Υπουργείου Υγείας,  ο αριθμός των ιχνηλατήσεων επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων αυξάνεται στις 16 ιχνηλατήσεις σε σχέση με τις 7 που ήταν ο 
αριθμός που εκτιμήθηκε κατά την ετοιμασία των εγγράφων του 



διαγωνισμού.  Επίσης   όπως προκύπτει από τα δεδομένα που ισχύουν  
από την ημερομηνία του  ανοίγματος των αεροδρομίων σε τουρίστες  
(δηλαδή από 20/6/2020 και μετά) οι περισσότεροι διαγνωστικοί έλεγχοι  
πραγματοποιούνται στην χώρα άφιξης των ταξιδιωτών και όχι κατά την 
αναχώρηση τους. Περαιτέρω αναμένεται με την ένταξη επιπλέον χωρών 
στις Κατηγορίες Α και Β ο αριθμός των πτήσεων να αυξάνεται 
καθημερινά. Τα προαναφερόμενα δεδομένα είναι δυνατό να οδηγήσουν 
σε συνεργασία και με επιλαχόντες αναδόχους εκτός και εαν  
διαφοροποιηθούν με την πλήρη εφαρμογή του γρήγορου διαγνωστικού  
τεστ για το covid 19.  
 
Καταληκτικά ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι θα 
παρακολουθούνται στενά όλες οι εξελίξεις, θα γίνεται αξιολόγηση των 
δεδομένων όπως θα διαμορφώνονται  και αναλόγως θα λαμβάνονται οι 
απαραίτητες αποφάσεις. 
 


