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ΜΕΡΟΣ Α: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγρα-

φα ∆ιαγωνισµού. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Το <ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ>  που εδρεύει στην < ΛΕΩΦ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11, 8220, ΧΛΩΡΑΚΑ-ΠΑΦΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ>. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η τοποθέτηση κρεβατιών θάλασσας και οµπρελών για 

ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουόµενους σε καθορισµένο σηµείο της παραλίας της 
Κοινότητας Χλώρακας, που καταγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. µε βάση 

τα εγκριµένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια Χρήσης της Παραλί-
ας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

µε την οποία η Σύµβαση ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΌΡΓΑΝΟ  

Όργανο που συστήνεται: 

        (α)   Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή είναι ∆ήµος: 

δυνάµει, των περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµ-

βάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (∆ηµοτικοί) Κανονισµών (Κ.∆.Π. 

243/2012) ή 

        (β)   Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή είναι Κοινότητα: 

δυνάµει, των περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµ-

βάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

και Κοινότητες) Κανονισµών (Κ.∆.Π. 242/2012), 

το οποίο, µέσα στα πλαίσια των εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαµβάνεται και 

χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 

ΈΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα έγγραφα που περιλαµβάνουν την Προκήρυξη Σύµβασης, το Μέρος Α (Οδηγίες 

προς τους Οικονοµικούς Φορείς), το Μέρος Β (Συµφωνία και ειδικοί όροι σύµβασης), 

το Παράρτηµα I (Σηµεία Παροχής Υπηρεσιών), το συνηµµένο Προσάρτηµα µε Υπο-

δείγµατα Εγγυήσεων, ∆ηλώσεων κ.λπ., που, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους επί µέ-

ρους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προ-

σφέροντες, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν διορθωτικά έγγραφα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο 

που προβλέπεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού.  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε Κοινοπραξία φυσικών ή νοµι-

κών προσώπων έχει παραλάβει τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού. 

ΝΟΜΟΣ 

         Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόµος (ΚΕΦ. 59). 

ΟΙΚΕΙΑ ΑΡΧΗ 
Η αρχή τοπικής διοίκησης στα όρια της περιοχής της οποίας βρίσκεται το αναφερόµε-
νο σε κάθε περίπτωση τµήµα της παραλίας. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Νόµου, σηµαίνει “την τοποθέτηση σε καθορισµένο σηµείο 
της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και οµπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε 
λουόµενους”. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσι-

κών ή νοµικών προσώπων, που συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας Προσφορά 

µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική και οικονοµική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης, 

που καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα σύµφωνα µε τον τρόπο και 

τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η 

οποία συνάπτεται µετά την ανακοίνωση της Απόφασης Ανάθεσης και την οποία απο-

τελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα µέρη: 

α. η Συµφωνία, και 

β. η Προσφορά και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρ-

χής και του Αναδόχου. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Το µέρος Β των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, όπως θα συµπληρωθεί µετά την ανάθεση 

της σύµβασης µε βάση την Προσφορά του Αναδόχου και θα συνυπογραφεί από τους 

συµβαλλοµένους. 

2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούµενοι στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού θα έχουν την 

έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόµος, οι Κανονισµοί, τα υπόλοιπα Έγ-

γραφα ∆ιαγωνισµού ή ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 

2006.  

3. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθε-

νται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία των 

Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. 
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθµός ∆ιαγωνισµού ΚΣΧ/26(05)-2020 

2.2 Αντικείµενο της Σύµβασης 
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η τοποθέτη-

ση κρεβατιών θάλασσας και οµπρελών 

για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουό-

µενους σε καθορισµένα σηµεία των πα-

ραλίων της Κοινότητας Χλώρακας, που κα-

ταγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
µε βάση τα εγκριµένα από την Κεντρική Επι-
τροπή Παραλιών Σχέδια Χρήσης της Παρα-

λίας. 
  

2.3 ∆ιάρκεια Σύµβασης 
Μέχρι 30.11.2021 για τις παραλίες ¨Μερσινούδια¨ 

και ¨Ροδαφίνια¨ και µέχρι 30.11.2020 για την πα-

ραλία ¨Αλυκή¨  

2.4 ∆ιαδικασία διαγωνισµού Ανοικτή ∆ιαδικασία 

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης Η υψηλότερη τιµή  

2.6 Αναθέτουσα Αρχή Το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας 

2.7 Αρµόδιος Λειτουργός  <Καραπάνος Κωνσταντίνος> 

<Λεωφ. Ελευθερίας 11, 8220, Χλώρακα-Πάφος-

Κύπρος > 

<τηλέφωνο επικοινωνίας : +357-26-273721> 

<αριθµός τηλεοµοιοτύπου: +357-26-271535> 

<ηλεκτρονική διεύθυνση: > 

2.8 Περίοδος διάθεσης Εγγρά-

φων ∆ιαγωνισµού 

Έως την προθεσµία υποβολής προσφορών 

2.9 Τόπος και τρόπος διάθεσης 
Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Σε έντυπη µορφή στα Γραφεία του Κοινοτικού 

Συµβουλίου Χλώρακας έναντι αντιτίµου των 

είκοσι (€20,00) Ευρώ. Παραχώρηση αρχείων 

σε µορφή PDF σε µέσο αποθήκευσης του Εν-

διαφερόµενου Φορέα ή και αποστολή αρχείων 

µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, δωρεάν.   

2.10 Τιµή διάθεσης Εγγράφων ∆ες το πιο πάνω άρθρο 2.9 

2.11 Γλώσσα σύνταξης Προ-

σφοράς 
Ελληνική  

2.12 Ποσό εγγύησης συµµετο-

χής 
Πεντακόσια Ευρώ (€500,00) για το κάθε σηµείο  

2.13 ∆ιάρκεια ισχύος προσφο-

ρών 

3 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής προσφο-

ρών 

2.14 Περίοδος ισχύος εγγύησης ∆υο (2) µήνες µετά τη λήξη της περιόδου ι-
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

συµµετοχής σχύος των προσφορών. 

2.15 Γλώσσα σύνταξης προ-

σφοράς 
Ελληνική 

2.16 Νόµισµα Προσφοράς Ευρώ. 

2.17 Τόπος υποβολής Προσφο-

ρών 

Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που 

βρίσκεται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συµβουλίου 

Χλώρακας στην διεύθυνση Λεωφ Ελευθερίας 11, 

8220, Χλώρακα.. 

2.18 Προθεσµία υποβολής Προ-

σφορών 

06/03/2020 και ώρα 13:00 µ.µ. 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόµο και Κα-

νονισµούς και σύµφωνα µε τους σχετικούς µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Κανονι-

σµούς, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα: 

(α) τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόµο (ΚΕΦ. 59), 

(β)     τους περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και ∆ικαιώµατα) Κανονισµούς του 

1994 έως 2013  (Κ.∆.Π. 272/1994, Κ.∆.Π. 54/2004,  Κ.∆.Π. 397/2013), και 

(γ)     τη Γνωστοποίηση για τον καθορισµό των ανωτάτων δικαιωµάτων για την παρο-

χή υπηρεσιών στην παραλία από αδειούχους (Κ.∆.Π. 257/2008). 

(δ)   τους περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κοινότη-

τες) Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 242/2012) 

Πρόσβαση στα κείµενα της προαναφερθείσας νοµοθεσίας µπορούν να έχουν οι Ενδιαφερό-

µενοι Οικονοµικοί Φορείς µέσω της Αναθέτουσας Αρχής για τα (α), (β) και (γ) και µέσω της 

ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy για το (δ). 

3.2 Γενικές Αρχές 

1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµι-

κούς Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέ-

σεις που προβλέπονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετι-

κό Νόµο και Κανονισµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που επηρεάζει, άµεσα ή έµµεσα, 

τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισµού και την υλοποίηση του Α-

ντικειµένου της Σύµβασης. 

3. Το Αρµόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις προσφορές που είναι σύµφωνες µε 

όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων ∆ιαγωνι-

σµού, ενώ είναι δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει 

αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν τυχόν ασήµαντες αποκλίσεις. Ως ασή-

µαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντι-

κειµένου της Σύµβασης ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα 
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δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν 

την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 

4. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρµοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και ανεπίδε-

κτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόµενα των Εγγράφων 

∆ιαγωνισµού ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

5. Τυχόν προσπάθεια εκ µέρους Προσφέροντος ή για λογαριασµό του να επηρεασθεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρµόδιου Οργάνου κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση µε τη διαδικασία ή το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του. 

6. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόµιµη εξουσία 

και µε δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση µε 

το διαγωνισµό, αποκλείονται της συµµετοχής τους. 

 

3.3 Προστασία Οικονοµικών Φορέων 

1. Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ικανοποιείται από την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

µπορεί µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφα-

σης, να υποβάλει έγγραφη προσφυγή στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, στην οποία 

να αναφέρει τους λόγους για υποστήριξη της, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την προσφυγή 

του στην οικεία αρχή/Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών εξετάζει την προσφυγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση και κοινοποιεί την απόφαση της στον προσφεύγοντα και στην οικεία αρ-

χή/Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η απόφαση της οικείας αρχής/Αναθέτουσας Αρχής δεν καθίσταται εκτελεστή, σε περί-
πτωση υποβολής προσφυγής, µέχρι την έκδοση της απόφασης της Κεντρικής Επιτρο-

πής Παραλιών και, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί προσφυγή, µέχρι την πα-

ρέλευση της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο (1). 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και τα δικαιώµατα 

επί αυτών ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού από τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φο-

ρείς επιτρέπεται µόνον για τις ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 

 

4.2 Περιεχόµενα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

1. Τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού συνίστανται: 

(α) στην Προκήρυξη της Σύµβασης 

(β) στο παρόν Μέρος Α (Οδηγίες προς τους Οικονοµικούς Φορείς) που περιλαµβάνει 

τα άρθρα 1 έως 10 µε τις επιµέρους παραγράφους τους  

(γ) στο Μέρος Β (Συµφωνία και ειδικοί όροι σύµβασης) που περιλαµβάνει τα άρθρα 1 

έως 9 µε τις επιµέρους παραγράφους τους. 
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(δ) στο Παράρτηµα I (Σηµεία Παροχής Υπηρεσιών), καταγράφονται τα σηµεία της πα-

ραλίας που καθορίζονται από τα Εγκριµένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών 

Σχέδια χρήσης της παραλίας ως σηµεία τα οποία διατίθενται προς εκµετάλλευση 

για παροχή υπηρεσιών. 

(ε) στο συνηµµένο Προσάρτηµα µε Υποδείγµατα Εγγυήσεων, ∆ηλώσεων, Πίνακες και 

λοιπά έντυπα που, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους επί µέρους όρους των Εγγρά-

φων ∆ιαγωνισµού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες και συγκε-

κριµένα: 

• Έντυπο 1: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, σύµφωνα µε το 

εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α 

• Έντυπο 2: ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύµφωνα µε το 

εδάφιο (3) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α 

• Έντυπο 3: Βεβαίωση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων, σύµφωνα 

µε το εδάφιο (5)  της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α 

• Έντυπο 4: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) της 

παραγράφου 8.3.2 του Μέρους Α 

• Έντυπο 5: Πίνακας Πιστοποιητικών Αναδόχου, σύµφωνα µε το εδάφιο (4.α)  

της παραγράφου 10.4 του Μέρους Α 

• Έντυπο 6: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης, σύµφωνα 

µε το εδάφιο (5) της παραγράφου 10.5 του Μέρους Α 

2. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού διαπιστώσουν ότι τα 

παραληφθέντα αντίγραφα δεν είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους πίνακες περιεχοµένων 

του προηγουµένου εδαφίου, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή νέα 

πλήρη αντίγραφα. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό 

της µη πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων, θα απορρίπτονται ως απαράδε-

κτες.    

5. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 ∆ιευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε µικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή τρο-

ποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, τις οποίες θα διαβιβάσει σε όλους 

τους Ενδιαφερόµενους Οικονοµικούς Φορείς, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2.11. 

5.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόµενους 

1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά µε 

τους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόµενους 

Οικονοµικούς Φορείς εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2.11.  

2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις ζη-

τηθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, η Αναθέτουσα Αρχή ετοιµάζει συµπλη-

ρωµατικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις τις οποίες αποστέλλει, εντός της προ-

θεσµίας της παραγράφου 2.11, σε όλους τους Οικονοµικούς Φορείς που έχουν συσχε-

τιστεί µε το διαγωνισµό. 
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3. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς σε καµία περίπτωση δε δύνανται να επικαλε-

στούν προφορικές απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε Λειτουργό. Η Ανα-

θέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις. 

6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό αυτό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (δηµοσί-

ου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, τα οποία 

είναι εγκατεστηµένα νόµιµα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έ-

χουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή 

έχουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

ή µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή 

Προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προ-

σώπου. 

β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόµιµης εγκα-

τάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή έ-

χουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την 

Ε.Ε. ή µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοι-

νοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή 

πριν την υπογραφή της Σύµβασης. 

4. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό είτε µεµονω-

µένα είτε σε µία µόνο κοινοπραξία. 

6.2 Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

6.2.1 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα 

1. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει 

να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική 

τους κατάσταση: 

(α) να µην έχουν καταδικαστεί οριστικά µε απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικα-

στηρίου για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρ-

θρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου), για δω-

ροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλί-

ου της 26ης Μαΐου 1997  και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαί-

σιο 2003/568/∆ΕΥ), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

της 27ης Νοεµβρίου 1995), ή για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστη-

ριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ), 
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(β)   να µην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστι-

κή διαχείριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµο-

θετικές ή κανονιστικές πράξεις  

(γ)   να µην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις 

(δ)   να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγω-

γή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου 

(ε)   να µην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο αποδε-

δειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή 

(στ)  να έχουν διευθετηµένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση µε την καταβολή των ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των φόρων και τελών κατά την 

ηµεροµηνία τελευταίας προθεσµίας υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή τη νοµοθεσία που ισχύει στη 

χώρα όπου είναι εγκατεστηµένοι 

(ζ)   να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκµηρίωση των 

ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή 

των πληροφοριών αυτών. 

2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόµενος Οικονοµικός Φορέας είναι κοινοπραξία 

προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα µέλη της κοι-

νοπραξίας. 

6.2.2 Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες 

Για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κάθε Ενδιαφερόµενος Οικονοµικός Φορέας πρέπει να 

πληροί υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµα-

τικές του ικανότητες: 

• να έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του. 

• να µην έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που να µην επιτρέπει στον Αρχηγό της Αστυνο-

µίας την έκδοση πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου.  

• να έχει δίπλωµα Πρώτων Βοηθειών του Τάγµατος Αγίου Ιωάννη ή άλλου αναγνωρι-

σµένου οργανισµού από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή άλλο κράτος µέλος της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόµενος Οικονοµικός Φορέας είναι νοµικό πρόσω-

πο ή κοινοπραξία προσώπων ή ο ίδιος δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, οφείλει να 

υποδείξει φυσικό πρόσωπο το οποίο να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις και το οποίο θα 

έχει την ευθύνη λειτουργίας της αδειοτούµενης περιοχής. 

6.2.3 Εγγύηση Συµµετοχής 

1. Η εγγύηση συµµετοχής της παραγράφου 2.12, πρέπει να είναι αµετάκλητη τραπεζική 

εγγύηση που εκδίδεται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην 

Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµι-

κού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή 

Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει 

και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την Κυπριακή 
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∆ηµοκρατία και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωµα έκδο-

σης τέτοιων εγγυήσεων. 

2. Η αµετάκλητη τραπεζική εγγύηση που υποβάλλεται ως εγγύηση συµµετοχής συντάσ-

σεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα (Έ-

ντυπο 1) που περιλαµβάνεται στο συνηµµένο Προσάρτηµα των Εγγράφων ∆ιαγωνι-

σµού. 

3. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να σηµειώνεται ότι 

αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 

4. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των Προσφερόντων επιστρέφονται σε αυτούς µετά την κατά-

θεση από τον Προσφέροντα στον οποίο θα ανατεθεί η Σύµβαση της εγγύησης πιστής 

εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

5. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, στην 

περίπτωση που ο Προσφέρων: 

(α) µετά την τελευταία προθεσµία υποβολής των προσφορών, αποσύρει την Προ-

σφορά του κατά την περίοδο ισχύος της, ή 

(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλ-

θει για την υπογραφή της Σύµβασης: 

(ι) αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσει εµπρόθεσµα οποιοδήποτε Πιστο-

ποιητικό ή/και άλλο έγγραφο ή/και την εγγύηση πιστής εκτέλεσης ή/και να εκ-

πληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συµµετο-

χή στο διαγωνισµό αυτό, ή 

  (ιι) αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύµβαση. 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Κυριότητα 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κα-

τά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωµα της 

επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.2 Εµπιστευτικότητα 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεµιτά συµφέροντα των Προσφερόντων σε 

ότι αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα 

των επιχειρήσεών τους. 

2. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσδιορίσουν, στην Προσφορά τους, τις πληροφορί-

ες που θεωρούν εµπιστευτικές και επιθυµούν να µην γνωστοποιηθούν σε τρίτους, α-

ναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εµπιστευτικές. 

 

7.3 Χρόνος Ισχύος 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόµενος στην παράγραφο 2.13. Προ-

σφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεπόµενου, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
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2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από 

τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε δύο (2) ηµέρες 

και σε περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της Προσφοράς τους, αυτή 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του Α-

ντικειµένου της Σύµβασης. 

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

1. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το 

αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Προσφορών που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2.18. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2.17 ή απο-

στέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, η οποία θα 

πρέπει, µε ευθύνη του Ενδιαφερόµενου Οικονοµικού Φορέα, να παραληφθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την τελευταία προθεσµία υποβολής των Προ-

σφορών. Στη δεύτερη περίπτωση, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβληµα της Προσφο-

ράς θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να µην α-

νοιχθεί αλλά να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». 

3. ∆εν λαµβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσµες, Προσφορές που είτε υποβλή-

θηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά 

δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους µε 

γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την τελευταία 

προθεσµία υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, στον εξωτερικό φάκελο 

ή περίβληµα θα πρέπει, εκτός των προβλεποµένων στην επόµενη παράγραφο, να α-

ναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ανάλογα µε την περίπτωση.  

5. Ουδεµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των 

Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες µετά την τελευταία προ-

θεσµία υποβολής τους, εξαιρουµένων των προνοιών της παραγράφου 9.4.  

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους µετά την τε-

λευταία προθεσµία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά απο-

συρθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

(α) σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για Ανάθεση της Σύµβασης, 

(β) σε κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς 

άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, και 
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(γ) στις προβλεπόµενες από τον Νόµο και τους Κανονισµούς κυρώσεις αναφορικά µε 

συµµετοχή σε µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση δηµόσιας 

σύµβασης. 

 

8.2 Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι Προσφορές συντάσσονται µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηρι-

στικά που καθορίζονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο 

σφραγισµένο φάκελο ή περίβληµα, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην 

παράγραφο 2.15.  

2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβληµα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρι-

νώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Ο αριθµός διαγωνισµού. 

• Ο τίτλος του ∆ιαγωνισµού. 

• Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, 

προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι µο-

νογραµµένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.  

4. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα σχετικά µε την Προ-

σφορά στοιχεία ως εξής: 

Α. «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα, τα νοµιµο-

ποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής στο δια-

γωνισµό, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 8.3.1 του παρόντος Μέρους.  

Β. «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει, σε δύο (2) αντίτυπα τα στοιχεία της Οι-

κονοµικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 

8.3.2 του παρόντος Μέρους. 

Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρα-

τέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 

Κάθε σελίδα των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ αντιτύπων που θα περιέχονται στους Υποφακέλους, 

θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σε 

περιπτώσεις βιβλιοδετηµένων στοιχείων µπορεί να µονογραφηθεί µόνο η πρώτη και η 

τελευταία σελίδα.  

5. Όλα τα Έντυπα / ∆ηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογραµµένα από εξου-

σιοδοτηµένο πρόσωπο. 

6. Απαραίτητα να υποβληθεί φωτογραφία πιστού δείγµατος (οµπρέλας και ξαπλώστρας) 

και τεχνικά φυλλάδια. 

Οι προσφοροδότες πρέπει να είναι έτοιµοι, µετά την λήξη της υποβολής προσφορών, 

να θέσουν στη διάθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης τα δείγµατα ούτως ώστε να αξιο-

λογηθεί η προσφορά τους. 
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8.3 Περιεχόµενα  

8.3.1 Περιεχόµενα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει όλα τα ∆ικαιολογητικά Συµ-

µετοχής.  

 

8.3.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής αφορούν στα νοµιµοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το 

δικαίωµα του Ενδιαφερόµενου Οικονοµικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 του παρόντος Μέρους και συγκεκριµένα απαρτίζονται από: 

1. Την εγγύηση συµµετοχής της παραγράφου 6.2.3, η οποία εφόσον είναι τραπεζική εγγύ-

ηση πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα (Έντυπο 1) που περιλαµβάνεται 

στο Συνηµµένο Προσάρτηµα των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. 

2. Για την πιστοποίηση του δικαιώµατος συµµετοχής της παραγράφου 6.1, από τα ακό-

λουθα στοιχεία: 

(α) Του ιδίου εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6.2.2 ή του ατόµου που πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις και θα έχει 
την ευθύνη λειτουργίας της αδειοτούµενης περιοχής όταν ο προσφέρων είναι νοµικό 

πρόσωπο ή όταν ο προσφέρων δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

6.2.2. 

(β) Εφόσον ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του. 

(γ) Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νοµικών προσώπων, θα 

πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχον νοµικό 

πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συµφωνητικό Συνερ-

γασίας, το οποίο θα υπογράφουν όλοι οι συµµετέχοντες στην κοινοπραξία και στο 

οποίο θα δηλώνεται: 

(ι) η πρόθεση του κάθε συµµετέχοντα για συµµετοχή στην κοινοπραξία, 

(ιι) το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην κοινοπραξία,  

(ιιι) ποιο µέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και 

(ιv)    ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. 

3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου 

6.2.1, συµπληρωµένη και δεόντως υπογεγραµµένη την ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσω-

πικής Κατάστασης, υπόδειγµα της οποίας (Έντυπο 2) περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 

των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.  

4. Για πιστοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 6.2.2, υποβάλλεται από τον Προ-

σφέροντα: 

(α)  Πιστοποιητικό γεννήσεως  

(β)  Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου 

(γ)  δίπλωµα Πρώτων Βοηθειών του Τάγµατος Αγίου Ιωάννη ή άλλου αναγνωρι-
σµένου Οργανισµού, από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

5. Βεβαίωση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Υπόδειγµα (Έ-

ντυπο 3) το οποίο περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. 
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Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις υπο-

χρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε σχέση µε την προστασία 

των εργαζοµένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία και 

εφαρµόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του Τµήµατος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli). 

6. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή 

φωτοαντίγραφα, πλην της εγγύησης συµµετοχής την οποία πρέπει να υποβάλλουν 

πρωτότυπη. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη 

συµπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειµένων δικαιολογητικών, πλην της εγγύησης συµ-

µετοχής και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, µε ποινή αποκλει-

σµού εάν δεν το πράξουν, να τα συµπληρώσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 

από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί. Η εκ των υστέρων υποβολή πληροφόρησης, 

η οποία έπρεπε να δοθεί µε την Προσφορά, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συµπλήρω-

ση και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή.  

8.3.2 Περιεχόµενα Οικονοµικής Προσφοράς 

1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιέχει δεόντως συµπληρωµένο το Έντυπο Οικο-

νοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 4) που περιλαµβάνεται στο 

Προσάρτηµα των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. 

Για συµπλήρωση του Εντύπου 4 ο Προσφέρων, αφού επιλέξει το σηµείο της παραλίας που τον εν-

διαφέρει θα πρέπει να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εν λόγω σηµείου, όπως τοποθεσία χω-

ρητικότητα κτλ. Επιπλέον ο Προσφέρων  θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανώτατες τιµές χρέωσης 

για το κρεβάτι και την οµπρέλα θάλασσας όπως αυτές καθορίστηκαν από την Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών διά της Κ.∆.Π. 257/2008 ή άλλης µεταγενέστερης Κανονιστικής ∆ιοικητικής Πράξης που 

δηµοσιεύτηκε στη Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

2. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας, όπου υπάρχει, και 

της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας. Οι τιµές µονάδας και η συνολική τιµή 

Προσφοράς εκφράζονται στο νόµισµα που ορίζεται στην παράγραφο 2.16. Οι τιµές θα 

δίνονται χωρίς Φ.Π.Α.  

3. Για την συµπλήρωση του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς ο Προσφέρων πρέπει να 

συνυπολογίσει τυχόν εκ του νόµου προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα έξοδα και το κέρ-

δος του. 

4. Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τους πληρωτέους δασµούς και φό-

ρους. Οι προσφερόµενες τιµές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από 

τυχόν αυξοµειώσεις των προαναφερόµενων φόρων, δασµών ή/και εισφορών. 

5. Υποβολή της Οικονοµικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εφόσον από 

την Οικονοµική Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η Προ-

σφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά για ένα ή 

περισσότερα σηµεία της παραλίας, συµπληρώνοντας ξεχωριστό Έντυπο 4 για κάθε 

σηµείο. 
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9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παρα-

ληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντοµα µετά την εκ-

πνοή της προθεσµίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.18, µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισµούς. 

2. Τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα αριθµούν τις Προσφορές και τις καταχωρούν σε ειδικό 

έντυπο.  

 

9.2 Έλεγχος ∆ικαιώµατος και Προϋποθέσεων Συµµετοχής 

1. Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, το Αρµόδιο Όργανο ελέγχει πρώτα την ορ-

θότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγγυή-

σεων συµµετοχής καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής, σύµ-

φωνα µε τα ειδικά αναφερόµενα στο άρθρο 6 και την παράγραφο 8.3.1.1.  

2. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν 

καλύπτουν τις απαιτούµενες από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού προϋποθέσεις συµµετο-

χής, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρµοδίου Οργάνου 

της. 

3. Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου του δικαιώ-

µατος και των προϋποθέσεων συµµετοχής, η Οικονοµική Προσφορά δεν αξιολογείται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφει στους προσφέροντες τη σχετική εγγύηση συµµετοχής, 

µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

9.3 Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 

1. Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, το Αρµόδιο Όργανο θα ελέγξει το περιε-

χόµενο των Οικονοµικών Προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει το βαθµό στον ο-

ποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού και ειδικότερα 

στους όρους της παραγράφου 8.3.2. 

2. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν 

καλύπτουν τους απαιτούµενους από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού σχετικούς όρους και 

συνθήκες, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρµοδίου Ορ-

γάνου της. 

 

9.4 ∆ιευκρινίσεις Προσφορών 

1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της Προσφοράς και µέχρι την Ανάθεση της 

Σύµβασης, καµία διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου των Εγγράφων ∆ια-

γωνισµού ή της Προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή όµως έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από το Αρµόδιο 

Όργανο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το πε-

ριεχόµενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που 

περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι 

υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
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3. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, µέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι 

µικρότερο των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

4. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθη-

καν. 

 

9.5 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, το Αρµόδιο Όργανο θα προβεί στην 

οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά της προσφερόµενης τιµής. 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύµβασης 

1. Η Ανάθεση της Σύµβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει ανα-
δειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική ά-
ποψη προσφορά, δηλαδή η προσφορά µε τη ψηλότερη τιµή.  
 

2. Σε περίπτωση ισοδύναµων Προσφορών µε την ίδια -ψηλότερη- τιµή, η επιλογή του Α-
ναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της κλήρω-
σης. 

 

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει τον υποψήφιο Ανάδοχο σχετικά µε την Απόφαση Α-

νάθεσης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε επιστολή της, στη µεν περίπτωση ακύρωσης του 

διαγωνισµού όλους τους Προσφέροντες, σε δε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τους µη 

επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα Προσφέροντα που υποβάλει σχετική 

αίτηση, τους λόγους απόρριψης της Προσφοράς του.   

 

10.3 Ακύρωση ∆ιαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός µπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της προ-

θεσµίας υποβολής των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογηµένους λόγους µε από-

φαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ακύρωση µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών µπορεί να αποφα-

σιστεί εφόσον συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(α) όταν ουδεµία Προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας,  

(β) όταν οι όροι των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού περιλαµβάνουν όρους ή τεχνικές προ-

διαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικό-

τητα σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα, 

(γ) όταν οι τιµές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού είναι εξωπραγµατικές ή φαίνονται να 
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είναι προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ των Προσφερόντων, µε αποτέλεσµα να κα-

ταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισµού,  

(δ) όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός έχουν 

διαφοροποιηθεί σε βαθµό που το αντικείµενο του διαγωνισµού να µην είναι πλέον 

αναγκαίο,  

(ε)  όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός µη προβλεπτός λόγος τον οποίο το 

Αρµόδιο Όργανο  κρίνει δικαιολογηµένο.  

3. Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς / Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτού-

νται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδε-

χόµενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που ορίζονται στην παρά-

γραφο 3.3 του παρόντος Μέρους. 

 

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συµφωνίας 

1. Για την κατάρτιση της Συµφωνίας, η Αναθέτουσα Αρχή θα χρησιµοποιήσει το Μέρος Β 

«Συµφωνία και Ειδικοί Όροι Σύµβασης» των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, το οποίο θα συ-

µπληρώσει αναλόγως. 

2. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύµβαση είναι υποχρεωµένος να προσέλθει, 

εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα παραλάβει σχετική 

πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συµφωνίας. Αν 

παρέλθει η παραπάνω προθεσµία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της Συµφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε: 

 
(α) αποκλεισµό από του δικαιώµατος ανάθεσης της Σύµβασης,  

 
  (β) σε κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, χω-

ρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, και 
 

         (γ)           στις προβλεπόµενες από τον Νόµο και τους Κανονισµούς κυρώσεις αναφο-
ρικά µε συµµετοχή σε µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση 
δηµόσιας σύµβασης. 

3. Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να παραπέµψει εκ νέου το 

θέµα στο Αρµόδιο Όργανο µε στόχο την ανάθεση της Σύµβασης στον Προσφέροντα  

που υπέβαλε την επόµενη Προσφορά, που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές 

του διαγωνισµού. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού γίνεται µε την προϋπόθεση ότι ε-

ξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε 

την επόµενη Προσφορά που πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισµού, 

για καθορισµένη χρονική περίοδο, µε τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουµένως. 

4. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύµβαση είναι υποχρεωµένος να προσέλθει 

για την υπογραφή της Συµφωνίας προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Τα πιστοποιητικά που περιλαµβάνονται στον Πίνακα (Έντυπο 5) του Προσαρτήµα-

τος των Εγγράφων διαγωνισµού, για την επιβεβαίωση της κάλυψης των προϋπο-

θέσεων συµµετοχής (α), (β), (γ), (δ), και (στ) της παραγράφου 6.2.1, 

(β) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του 

προσώπου που θα υπογράψει τη Συµφωνία, 

(γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συµφωνητικό συνεργασίας στο 

οποίο να καθορίζεται το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην κοινοπραξία, 
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ο νόµιµος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο µέλος θα είναι ο συντονιστής της 

κοινοπραξίας. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν µπορεί να διαφέρουν από τα οριζό-

µενα στο συµφωνητικό συνεργασίας του εδαφίου (2.β) της παραγράφου 8.3.1.1. 

(δ) Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη 

παράγραφο. 

5. Τα τέλη χαρτοσήµανσης της Συµφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον 

Ανάδοχο. 

10.5 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης  

1. Το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης, πρέπει να καλύπτει το 10% 

της συµβατικής τιµής. 

2. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την εκτέ-

λεση της Σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συµβαλλόµενους, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

περίπτωση τερµατισµού της Σύµβασης εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να εκπλη-

ρώσει τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του. 

3. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης πρέπει να είναι αµετάκλητη τραπεζική εγ-

γύηση που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουρ-

γούν νόµιµα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυ-

ρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

ή µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των χωρών αυ-

τών, δικαίωµα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

4. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης θα υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα.  

5. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το σχε-

τικό υπόδειγµα (Έντυπο 6) που περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα των Εγγράφων ∆ια-

γωνισµού. 

6.     Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση θα πρέπει να σηµειώνεται ότι αυτή καλύπτει 

αλληλεγγύως όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας  που εδρεύει στην διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίας 11, 

8220, Χλώρακα (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  

από το ένα µέρος, 

και 

O/H <Επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο Αναδόχου> που εδρεύει στη διεύθυνση <ταχυδροµι-

κή διεύθυνση> του/της <ονοµασία πόλης> (στο εξής ο «Ανάδοχος») που εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον/την <ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα> 

από τo άλλο µέρος, 

ύστερα από διαγωνισµό που διενεργήθηκε βάσει του υπ΄ αριθ. ΚΣΧ/26(05)-2020 διαγωνι-

σµού για την επιλογή προσώπων που πληρούν τα ζητούµενα στα έγγραφα διαγωνισµού 

κριτήρια, στα οποία θα παραχωρηθεί άδεια που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών   σε διά-

φορα σηµεία της παραλίας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Πάφου και βάσει 

της απόφασης ανάθεσης, 

συµφώνησαν τα ακόλουθα. 

 

1. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ρητά συµφωνείται ότι τη Σύµβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα µέρη: 

(α) Η παρούσα Συµφωνία 

(β) Τα έγγραφα διαγωνισµού 

(γ) Η Προσφορά του Αναδόχου και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία µεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.  

Σε περίπτωση διαφοράς ανάµεσα στα πιο πάνω µέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρµόζο-

νται σύµφωνα µε την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

2. Αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης αποτελεί επίσης η <αριθµός αναφοράς> εγγύη-

ση πιστής εκτέλεσης που εκδόθηκε από το <επωνυµία πιστωτικού ιδρύµατος> πο-

σού <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)>. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει Άδεια στον Ανάδοχο, βάσει της 

οποίας του επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών   στο Σηµείο . . . . . . . . . . . . <αριθµός Σηµεί-

ου>  της παραλίας, το οποίο σύµφωνα µε τα  εγκριµένα από την Κεντρική Επιτροπή Παρα-

λιών Σχέδια χρήσης της Παραλίας αφορά την τοποθεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Συµβατική Αξία ανέρχεται σε <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)> Ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α.  

2. Στη Συµβατική Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόµιµο, εύλογο και επαρκές αντάλ-

λαγµα για την παραχώρηση σε αυτόν Άδειας που του επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών   
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στο Σηµείο . . . . . . . . . . . . <αριθµός Σηµείου>  της παραλίας, τοποθεσία 

΄΄Μερσινούδια΄΄ , ΄΄Ροδαφίνια΄΄, ΄΄Αλυκή΄΄ (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει), δεν περιλαµβά-

νεται κανένα είδος δαπάνης που θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου που πηγάζουν από τις πρόνοιες της Άδειας.  

 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης. 

2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί καλής ποιότητας κρεβάτια θάλασσας και 

οµπρέλες, χρώµατος ......................, σύµφωνα µε το πιστό δείγµα που προσκόµισε κατά 

την υποβολή της προσφοράς του, τα οποία δεν θα φέρουν οποιουδήποτε είδους διαφη-

µίσεις. Απαραίτητα πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:  

ΞΥΛΙΝΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ 

• Ξύλο : Οξιά Φουρνιστή ή IROCCO 

• Μεταλλικά εξαρτήµατα : ΑΝΟΞΕΙ∆ΟΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (S/ STEEL) 

• Ρυθµιζόµενη Πλάτη : 4 θέσεων 

• ∆ιαστάσεις Σκελετού Ξαπλώστρας (cm): πλάτος 61cm x µήκος 1.95cm x ύψος 36cm 

• Χρώµα Σκελετού Ξαπλώστρας : Εµποτισµός (Φυσικό) 

-Οι συνδέσεις στα πόδια να µε µεταλλικό ρεβόλβερ συν βίδα. 

-Ο σκελετός της Ξαπλώστρας πλήρως «φινιρισµένος» (τριµµένος) 

-Χρήση αδιάβροχης Κόλλας εξωτερικού χώρου για εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. 

ALUMINIUM ΟΜΠΡΕΛΛΑ 

PUSH UP UMBRELLA, 2.0-2.2 M HEXAGONAL 

38/35MM MIDDLE POLE, 6 RIBS 14X20MM, FRAME IN MATTE ALUMINIUM POWDER 

COATING 

COVER WITH 250G/M2 POLYESTER, COLOR: OFFWHITE, WITH FLAP, WITH 

ADHESIVE BAND ON THE STRAP, WITH SINGLE AIR VENT 

ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ALUMINIUM  

Σκελετός από αλουµίνιο 

Χρώµα Σκελετού ξαπλώστρας: Φυσικό Αλουµίνιο 

Ρυθµιζόµενη Πλάτη: τουλάχιστον 3 θέσεων 

Ελάχιστες ∆ιαστάσεις σκελετού ξαπλώστρας : 

πλάτος 60 εκ. Χ µήκος 1.90 εκ. Χ ύψος 35 εκ 

Επιφάνεια ξαπλώστρας από δίκτυ pvc χοντρό, επεξεργασµένο µε αντιβακτηριδιακή προστα-

σία  και να είναι uv resistant 

Χρώµα επιφάνειας ξαπλώστρας: Royal Blue. 

 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλε-

σης του Αντικειµένου της Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου. 
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4. Η συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε όλα τα στάδια εκτέλεσης 

του Αντικειµένου της Σύµβασης είναι υποχρέωση αµφοτέρων. 

5. Υπεύθυνος Συντονιστής εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Πρόεδρος Κοινοτι-

κού Συµβουλίου Χλώρακας κ-ος Νικόλας Λιασίδης. 

 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγµή της υπογραφής της. 

2. Με την υπογραφή της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Άδεια, βάσει της οποίας 

επιτρέπεται στον Ανάδοχο η παροχή υπηρεσιών   στο Σηµείο . . . . . . . . . . . . <αριθµός 

Σηµείου>  της παραλίας, όπως καθορίζεται  στα  εγκριµένα από την Κεντρική Επιτρο-

πή Παραλιών Σχέδια χρήσης της Παραλίας και καταγράφεται στο συνηµµένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

3. Η εκδοθείσα Άδεια, που θεωρείται ότι εκδίδεται δυνάµει του Νόµου, δεν είναι µεταβι-

βάσιµη και, ισχύει µέχρι την 30η Νοεµβρίου του . . . . . . . . . έτους από την έκδοσή της. 

∆ηλαδή η Άδεια καλύπτει τις . . . . . . . . .  (. . .) καλοκαιρινές περιόδους που ακολου-

θούν.  

4. Η εκδοθείσα Άδεια επιτρέπει τη χρήση της παραλίας από τους µήνες Απρίλιο µέχρι και 

Νοέµβριο. Ο κάτοχος της Άδειας έχει υποχρέωση (ι) να µετακινεί τα κρεβάτια θάλασ-

σας, τις οµπρέλες και άλλα αντικείµενα κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η ∆εκεµ-

βρίου µέχρι το τέλος Μαρτίου  του επόµενου έτους, (ιι) να προνοεί για την καθηµερινή 

αποµάκρυνση των πιο πάνω αναφερθέντων αντικειµένων σε σηµεία συγκέντρωσης 

που θα καθορίζονται στους όρους της άδειας από τις 7 µ.µ. µέχρι τις 7 π.µ. της επόµε-

νης ηµέρας για την περίοδο από 1η Απριλίου µέχρι 30ή Νοεµβρίου, καθώς επίσης (ιιι) 

να προνοεί και για την καθαριότητα του χώρου ευθύνης του καθώς και για την αποµά-

κρυνση των φυκιών που συσσωρεύονται κατά καιρούς στην παραλία. 

Η παρούσα Σύµβαση παύει να ισχύει µετά την λήξη της ισχύος της Άδειας που αναφέρεται 

πιο πάνω. 

   

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι πληρωµές θα γίνονται από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή σε ευρώ, µε βάση 

τη διαδικασία που παρατίθεται πιο κάτω: 

Για παραλίες  τοποθεσίας ΄΄Μερσινούδια΄΄ και ΄΄Ροδαφίνια΄΄,  

(α) Κατάθεση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της 

Συµβατικής Αξίας, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

(β) Πρώτη (1η) δόση: µέχρι την 30η Ιουνίου του πρώτου έτους ισχύος της Άδειας, 

ποσού  που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της Συµβατικής Αξίας. 

(γ) ∆εύτερη (2η) δόση: µέχρι την 31η Οκτωβρίου του πρώτου έτους ισχύος της Ά-

δειας, ποσού  που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της Συµβατικής Αξίας. 

(δ) Τρίτη (3η) δόση: µέχρι την 31η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους ισχύος της Άδειας, 

ποσού  που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της Συµβατικής Αξίας. 

(ε) τέταρτη (4η) δόση: µέχρι την 30η Ιουνίου του δεύτερου έτους ισχύος της Άδειας,  

ποσού  που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της Συµβατικής Αξίας. 
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(στ) πέµπτη (5η) δόση: µέχρι την 31η Οκτωβρίου του δεύτερου έτους ισχύος της Ά-

δειας,  ποσού  που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της Συµβατικής Αξίας. 

Για παραλία  τοποθεσίας ΄΄Αλυκή΄΄ 

(α) Κατάθεση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της 

Συµβατικής Αξίας, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

(β) Πρώτη (1η) δόση: µέχρι την 30η Ιουνίου του πρώτου έτους ισχύος της Άδειας, 

ποσού  που αντιστοιχεί στο σαράντα τοις εκατό (40%) της Συµβατικής Αξίας. 

(γ) ∆εύτερη (2η) δόση: µέχρι την 31η Οκτωβρίου του πρώτου έτους ισχύος της Ά-

δειας, ποσού  που αντιστοιχεί στο σαράντα εκατό (40%) της Συµβατικής Αξίας. 

 

7. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση των ποσών που ο-

φείλει  εντός της πιο πάνω προθεσµίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αυξήσει τα ποσά 

που οφείλονται προσθέτοντας τόκο βάσει του επιτοκίου υπερηµερίας που ορίζεται από 

τον Υπουργό Οικονοµικών µε διάταγµά του µε βάση τον «Περί του Ενιαίου ∆ηµοσίου Ε-

πιτοκίου Υπερηµερίας Νόµο του 2006». 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση του αρχικού ποσού 

και του τυχόν τόκου που θα έχει προστεθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εντός σαρά-

ντα πέντε (45) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται πιο πάνω, η Ανα-

θέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε κατάσχεση ανάλογου µέρους της εγγύησης πιστής 

εκτέλεσης. 

 

8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή εάν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι όροι της Σύµβασης ή και οι 

διατάξεις του Νόµου δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει την Άδεια, αφού δώσει στον 

Ανάδοχο προειδοποίηση µιας εβδοµάδας για τη σκοπούµενη ανάκληση ή αναστολή, 

στην οποία να αναφέρονται λεπτοµερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής. Ο Ανάδο-

χος δύναται να  υποβάλει γραπτώς, µέσα σε µια εβδοµάδα λόγους αντικρούοντες την ε-

νέργεια αυτή. Ειδικότερα η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερµατίσει τη Σύµβαση σε ο-

ποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- ο Ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώ-

σεις,   

-    ο Ανάδοχος αδυνατεί ή παραλείπει ή αµελεί να καταβάλει τα οφειλόµενα ποσά ε-

ντός των καθορισµένων ηµεροµηνιών,   

- η σχετική άδεια χορηγήθηκε έπειτα από δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ου-

σιώδους γεγονότος εν γνώσει του Ανάδοχου, 

-  ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει µέρος της σε υπεργολάβο/ους ή αντι-

καθιστά υπεργολάβο/ους χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,  

- ο Ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευ-

τικό συµβιβασµό, παύση δραστηριοτήτων ή αποτελεί το αντικείµενο διαδικασιών 

που αφορά παρόµοιες υποθέσεις ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση απορρέου-
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σα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από την εθνική νοµοθεσία ή/και 

τους εθνικούς κανονισµούς,  

- ο Ανάδοχος έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του 

διαγωγή βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, 

- ο Ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο µπορεί 

να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο η Αναθέτουσα Αρχή,  

- ο Ανάδοχος αποτελεί το αντικείµενο απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου  για 

απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη 

παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

- ο Ανάδοχος υφίσταται οργανωτικές µεταβολές οφειλόµενες στην αλλαγή της νο-

µικής µορφής ή της φύσης του, εκτός εάν µια τέτοια µεταβολή έχει καταγραφεί σε 

κάποιο ∆ιορθωτικό Έγγραφο,  

- ο Ανάδοχος απασχολεί ή εκµεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά πα-

ράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, 

- προκύψει οποιαδήποτε άλλη νοµική ανικανότητα που παρεµποδίζει την εκτέλεση 

της Σύµβασης. 

2. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερµατισµού που ορίζονται πιο πάνω η Αναθέτουσα Αρ-

χή δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών, να τερµατί-

σει τη Σύµβαση όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός 

έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθµό που το Αντικείµενο της Σύµβασης να µην είναι πλέον 

αναγκαίο ή όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός λόγος. 

3. Αφού τερµατιστεί η Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται στη συνέχεια να ολοκληρώσει 

τις υπηρεσίες η ίδια, ή να συνάψει οποιαδήποτε άλλη σύµβαση για την υλοποίηση του 

συγκεκριµένου Αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης µε τρίτο µέρος, µε κάλυψη της εν-

δεχόµενης διαφοράς τιµής από τον Ανάδοχο.  

4. Με την λήψη ειδοποίησης ως προς τον τερµατισµό της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα λάβει 

άµεσα µέτρα προς ταχεία και ορθή ολοκλήρωση των υπηρεσιών και µε τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να µειώνονται τα έξοδα στο ελάχιστο. 

5. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής, το συντοµότερο δυνατό µετά τον τερµατισµό, θα πιστοποιή-

σει την αξία των υπηρεσιών και όλων των οφειλόµενων προς την Αναθέτουσα Αρχή πο-

σών κατά την ηµεροµηνία τερµατισµού. 

6. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή τερµατίσει τη Σύµβαση, θα δικαιούται να ανα-

κτήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε βλάβη έχει υποστεί µέχρι το µέγιστο ποσό που 

καθορίζεται στη Σύµβαση.  

7. Σε περίπτωση τερµατισµού της Σύµβασης, πέρα από τα προβλεπόµενα πιο πάνω, εν-

δεχοµένως ο Ανάδοχος να στερηθεί το δικαίωµα συµµετοχής σε µελλοντικούς διαγωνι-

σµούς, είτε µόνιµα, είτε για καθορισµένη χρονική περίοδο. 

8. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει αµέσως στην κατά-

σχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η ζηµιά που υπέστη η Ανα-

θέτουσα Αρχή υπερβαίνει το ποσό της προαναφερόµενης εγγύησης, τότε η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωµα για λήψη δικαστικών ή άλλων µέτρων που θεωρεί απαραίτη-

τα εναντίον του Αναδόχου προς επανόρθωση της κατάστασης. 

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή/και νοµικών προσώπων και 
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ένας ή περισσότεροι από τους λόγους τερµατισµού της Σύµβασης που παρατίθενται 

στην παράγραφο 3 αφορά σε ένα από τα µέλη της κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα µέλη της 

κοινοπραξίας, ως αλληλεγγύως ευθυνόµενα, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την υλο-

ποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης χωρίς διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις συµβα-

τικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα να τερµατίσει τη Σύµβαση εάν το µέλος της κοινοπραξίας για το οποίο ισχύουν 

οι λόγοι αποκλεισµού είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας ή εάν το ποσοστό συµµετο-

χής του µέλους αυτού δηµιουργεί βάσιµες υποψίες περί αδυναµίας εκπλήρωσης των 

συµβατικών υποχρεώσεων από τα υπόλοιπα µέλη. 

 

9. Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 

Ανάδοχος ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί στις διατάξεις των άρθρων 5, 

5Β, 5Γ, 5∆ και 5Ζ του Νόµου,  ή στους όρους άδειας που εκδόθηκε µε βάση τους εκάστοτε 
ισχύοντες Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 7Α του Νόµου ή µε οποιοδήπο-

τε τρόπο παρεµποδίζει την ελεύθερη διακίνηση στην παραλία ή την πρόσβαση προς αυτή, 

είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υ-

περβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια 

δέκα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο που εκδικάζει την υπό-

θεση µπορεί να διατάξει τη µετακίνηση, µε δαπάνες του προσώπου αυτού, οποιουδήποτε 
κατασκευάσµατος ή αντικειµένου που βρίσκεται παράνοµα σε οποιοδήποτε µέρος της πα-

ραλίας. 

10.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα διέπει όλα τα θέµατα που δεν καλύπτονται 

από τη Σύµβαση. 

2. Η γλώσσα της Σύµβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών µεταξύ του Αναδόχου και 

της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η Ελληνική. 

 

Οι Συµβαλλόµενοι: 

1. ……………………………….…………… 

Νικόλας Λιασίδης 

Κοινοτάρχης, Πρόεδρος   Α.∆.Τ. …………. 

Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας  

2.  …………………………………………...... 

Αναπληρωτής Κοινοτάρχης 

3. ……………………………………………… 

Μέλος του Κοινοτικού Συµβουλίου 

…………………………………….…… 

 

Α.∆.Τ.  ………….             

 

 

      ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

1. …………………………………………. 

 

 

2.  …………………………………………. 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµεία Παροχής Υπηρεσιών 

(όπως καθορίζονται στο  εγκριµένο Σχέδιο Χρήσης της παραλίας που εγκρίθη-
κε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών) 
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   Σηµείο 1:     Βρίσκεται στην τοποθεσία «Μερσινούδια» όπως φαίνεται στο συνηµµένο 

                       τοπογραφικό σχέδιο και έχει χωρητικότητα 72 κρεβατιών και 36 οµπρελών. 

                           Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σηµείο αυτό είναι € 8.640,00 για δυο έτη.  
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 Σηµείο 2:     Βρίσκεται στην τοποθεσία «Ροδαφίνια» όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπο-
γραφικό σχέδιο και έχει χωρητικότητα 92 κρεβατιών και 46 οµπρελών. 

                           Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σηµείο αυτό είναι € 12.420,00 για δυο έτη. 
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        Σηµείο 3:  Βρίσκεται στην τοποθεσία «Αλυκή – ST. GEORGE HOTEL» όπως φαίνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο και έχει χωρητικότητα 102 κρεβατιών και 51 ο-
µπρελών. 

                          Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σηµείο αυτό είναι € 7.395,00 για ένα έτος. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟYΝ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

 

ΞΥΛΙΝΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ 

• Ξύλο : Οξιά Φουρνιστή ή IROCCO 

• Μεταλλικά εξαρτήµατα : ΑΝΟΞΕΙ∆ΟΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (S/ STEEL) 

• Ρυθµιζόµενη Πλάτη : 4 θέσεων 

• ∆ιαστάσεις Σκελετού Ξαπλώστρας (cm): πλάτος 61cm x µήκος 1.95cm x ύψος 36cm 

• Χρώµα Σκελετού Ξαπλώστρας : Εµποτισµός (Φυσικό) 

-Οι συνδέσεις στα πόδια να µε µεταλλικό ρεβόλβερ συν βίδα. 

-Ο σκελετός της Ξαπλώστρας πλήρως «φινιρισµένος» (τριµµένος) 

-Χρήση αδιάβροχης Κόλλας εξωτερικού χώρου για εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. 

 

ALUMINIUM ΟΜΠΡΕΛΛΑ 

PUSH UP UMBRELLA, 2.2M HEXAGONAL 

38/35MM MIDDLE POLE, 6 RIBS 14X20MM, FRAME IN MATTE ALUMINIUM POWDER 

COATING 

COVER WITH 250G/M2 POLYESTER, COLOR: OFFWHITE, WITH FLAP, WITH 

ADHESIVE BAND ON THE STRAP, WITH SINGLE AIR VENT 

 

ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ALUMINIUM  

Σκελετός από αλουµίνιο 

Χρώµα Σκελετού ξαπλώστρας: Φυσικό Αλουµίνιο 

Ρυθµιζόµενη Πλάτη: τουλάχιστον 3 θέσεων 

Ελάχιστες ∆ιαστάσεις σκελετού ξαπλώστρας : 

πλάτος 70 εκ. Χ µήκος 1.90 εκ. Χ ύψος 35 εκ 

Επιφάνεια ξαπλώστρας από δίκτυ pvc χοντρό, επεξεργασµένο µε αντιβακτηριδιακή προστα-

σία  και να είναι uv resistant 

Χρώµα επιφάνειας ξαπλώστρας: Royal Blue 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: Υποδείγµατα Εντύπων 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 
ΕΝΤΥΠΟ 1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ 2: 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  
  
  
ΕΝΤΥΠΟ 3: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  
 

  
ΕΝΤΥΠΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

  
ΕΝΤΥΠΟ 5: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ 6: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ηµεροµηνία λήξης ................................... 

 

Προς 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 

(από εδώ και στο εξής καλούµενης "η Αναθέτουσα Αρχή") 

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Αµετάκλητη Εγγυητική Επιστολή Αριθµός ------------------- 

∆ιαγωνισµός αρ. ΚΣΧ/26(05)-2020 

 

 Επειδή οι κύριοι ------------------------------------------------------------------------------ (από 

εδώ και στο εξής καλουµένων "ο Προσφέρων") συµµετέχουν στο διαγωνισµό και έχουν υπο-

βάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή για -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ 

και στο εξής της προσφοράς αυτής καλούµενης “η Προσφορά”), και επειδή οι όροι του ∆ια-

γωνισµού υπ. αρ. ------------------ προνοούν για παροχή από τον Προσφέροντα Εγγύησης 

Συµµετοχής για ποσό € --------------------------------------- (ολογράφως ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------

------------------ σεντ) (από εδώ και στο εξής του ποσού αυτού καλούµενου «το Ποσό Εγγύη-

σης Συµµετοχής») εµείς, το υπογράφον χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν αιτήµατος του 

Προσφέροντος, παραιτούµενοι από κάθε δικαίωµα ένστασης και επιφύλαξης για την πιο πά-

νω Προσφορά, µε το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση 

από µέρους του Προσφέροντος και χωρίς αναφορά σ΄ αυτόν, εγγυούµαστε να σας πληρώ-

σουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή 

απαίτησή σας, το Ποσό Εγγύησης Συµµετοχής, έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Προσφέ-

ρων:  

 (α) µετά την εκπνοή της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, έχει αποσύρει την 

Προσφορά του ή µέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή 

 (β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για 

την υπογραφή της Σύµβασης: 

          (ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσει εµπρόθεσµα οποιοδήποτε Πιστοποιη-

τικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου και/ή 

να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του που απορρέει από τη συµµε-

τοχή στο διαγωνισµό αυτό, ή 

  (ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύµβαση. 
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2. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας λήξης 

που αναγράφεται ανωτέρω και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι 

τραπεζική αργία,  µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της αµέσως προηγούµενης ηµέρας που 

δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την 

παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί 

από εµάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε 

έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι. 

 

3. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε 

τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

∆ικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    ∆ιατελούµε, 

 

 

                                                                                       [Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα] 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

{ Επικολλήστε εδώ 

Χαρτόσηµα 

}   

    Ηµεροµηνία: …………………………………. 

 

 

 

[Σηµειώσεις προς τον προσφέροντα και το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα: 

1. Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, στην Εγγυητική Ε-

πιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα 

µέλη της κοινοπραξίας. 

2. Ως ηµεροµηνία λήξης να αναγραφεί η 30η ηµέρα µετά την ηµεροµηνία λήξης της ι-

σχύος των προσφορών του πιο πάνω αναφερόµενου διαγωνισµού.] 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Προς: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 

Θέµα: Η επιλογή προσώπων που πληρούν τα ζητούµενα στα έγγραφα διαγωνισµού κριτήρια, στα 

οποία θα παραχωρηθεί άδεια που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών   σε διάφορα σηµεία 

της παραλίας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας, 

όπως καθορίζονται  στα  εγκριµένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια χρήσης 

της Παραλίας και καταγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(05)-2020  

Τελευταία προθεσµία υποβολής                                                                                                                      

προσφορών 21/02/2020  και ώρα 13.00µ.µ. 

 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

(α) ∆εν έχω καταδικαστεί οριστικά µε απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για 

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγρα-

φος 1 της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή 

ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997  

και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ), απάτη (κα-

τά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµι-

κών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεµβρίου 1995), ή για 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τρο-

µοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ), 

(β)         ∆εν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχεί-

ριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές 

πράξεις,  

(γ) ∆εν έχει κινηθεί εναντίον µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, ανα-

γκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 

διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις, 

(δ) ∆εν έχω καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική µου διαγωγή, βάσει 

αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, 

(ε) ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα,  

(στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

που ισχύει στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία / στη χώρα όπου είµαι εγκατεστηµένος δηλαδή 

την .................... <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>, κατά την ηµεροµηνία τελευταίας 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 

 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευ-

κρινίσεις.  
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................  

 

Υπογραφή:  

Όνοµα υπογράφοντος:  

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υ-

πογράφοντος: 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος  

 

Στοιχεία Προσφέροντος ή συµµετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>  

Όνοµα:............................................................................................................................ 

Χώρα εγκατάστασης: ..................∆ιεύθυνση:................................................................. 

......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................  

∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 

 .....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .................. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Προς: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 

 

Θέµα: Η επιλογή προσώπων που πληρούν τα ζητούµενα στα έγγραφα διαγωνισµού κριτήρια, στα 

οποία θα παραχωρηθεί άδεια που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών   σε διάφορα σηµεία 

της παραλίας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας,  

όπως καθορίζονται  στα  εγκριµένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια χρήσης 

της Παραλίας και καταγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

  

Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(05)-2020  

Τελευταία προθεσµία υποβολής  προ-

σφορών: 21/02/2020  και ώρα 13.00µ.µ. 

 

 

 

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς µου, έχω λάβει υπόψη τις υπο-

χρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε σχέση µε την προστασία των 

εργαζοµένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία και εφαρµόζονται στο 

χώρο παροχής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

 

Υπογραφή : .......................................................... 

 

Όνοµα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 

Αρ.∆ελτίου Ταυτότη-

τας/∆ιαβατηρίου υπογρά-

φοντος: 

 

.......................................................... 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς:  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 

Θέµα: Η επιλογή προσώπων που πληρούν τα ζητούµενα στα έγγραφα διαγωνισµού κριτήρια, στα 

οποία θα παραχωρηθεί άδεια που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών   σε διάφορα σηµεία 

της παραλίας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας , 

όπως καθορίζονται  στα  εγκριµένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια χρήσης 

της Παραλίας και καταγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 Αρ. ∆ιαγωνισµού: ΚΣΧ/26(05)-2020  

Τελευταία προθεσµία υποβολής  προ-

σφορών: 21/02/2020  και ώρα 13.00µ.µ. 

 

 

1. Αφού µελέτησα/µε* τους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού και αφού έ-

χω/ουµε* αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειµένου της σύµβασης, εγώ/εµείς* ο/οι υ-

ποφαινόµενος/οι*, ζητώ/ούµε* να µου/µας* παραχωρηθεί Άδεια για παροχή υπηρεσιών   

για το Σηµείο αρ. ......... της παραλίας, το οποίο σύµφωνα µε τα  εγκριµένα από την Κε-

ντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια χρήσης της Παραλίας αφορά την τοποθεσία 

............................................. 

2. Σαν αντάλλαγµα για την Άδεια παροχής υπηρεσιών για το πιο πάνω Σηµεί-

ο/τοποθεσία της παραλίας προσφέρω/ουµε* το συνολικό ποσό των € 

.................................. (ολογράφως  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευ-

ρώ και  ............................................ σέντ), συν Φ.Π.Α.,  πληρωτέο σύµφωνα µε τα προ-

βλεπόµενα στην παράγραφο 6 του Μέρους Β (ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

των εγγράφων διαγωνισµού. 

3. Αν η προσφορά µας γίνει αποδεκτή, αναλαµβάνουµε να καταθέσουµε Εγγυητική 

Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης, για ποσό και στη µορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα 

∆ιαγωνισµού.  

4. Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση µε αυτή που 

ορίζεται στην παράγραφο 2.13 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού, θα µας δε-

σµεύει και θα µπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγµή πριν τη λήξη της περιόδου αυ-

τής. 

5. Μέχρι να ετοιµαστεί και υπογραφεί επίσηµη Συµφωνία, η προσφορά µας αυτή 

µαζί µε τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσµευτικό Συµβόλαιο µεταξύ µας. 

(*∆ιαγράψατε ανάλογα) 
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Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ...................................................................... 

Όνοµα υπογράφοντος ...................................................................... 

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογρά-

φοντος 

...................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος ...................................................................... 

Ηµεροµηνία ...................................................................... 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνοµα Προσφέροντος ........................................................................... 

 

 

Μάρτυρας (Όνοµα, Υπογραφή και ∆ιεύθυνση) 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...................... 

 

 

 

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να αναφερθούν τα 

στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε µέλους της κοινοπραξίας. 

Σηµείωση 2:   Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιµου εγγράφου που εκ-
δίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του 
από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής (α) και 
(δ) του εδαφίου 6.2.1 του άρθρου 6 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. 
Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις µήνες πριν την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 

 
2. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύµφωνα 

µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής (β) και (γ) του εδαφίου 6.2.1 του άρ-
θρου 6 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. Το δικαιολογητικό αυτό θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις µήνες πριν την υπογραφή της σύµβασης. 

 

3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή της χώρας εγκα-
τάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συµ-
µετοχής (στ) του εδαφίου 6.2.1 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.  

Αρµόδια αρχή στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών 

είναι: 

• Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο αρ. Ε. Πρ. 104) 

• Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Έντυπο Φ.Π.Α. 105) 

• Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για 

αυτοτελώς εργαζοµένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023) 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά µπο-

ρούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοι-

κητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκα-

τάστασής του. 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 42 από 43 

 

ΕΝΤΥΠΟ 6 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ηµεροµηνία λήξης ................................... 

 

Προς 

____________________________________________________ 

(από εδώ και στο εξής καλούµενου «η Αναθέτουσα Αρχή») 

 

 

Αξιότιµε Κύριε, 

 

 

Αµετάκλητη Εγγυητική Επιστολή Αριθµός------------------- 

Συµβόλαιο Αρ. ΚΣΧ/26(05)-2020 

 

 

 Επειδή έχουµε πληροφορηθεί ότι έχετε συµβληθεί µε τους κυρίους ------------------------

----------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούµενων «ο Ανάδο-

χος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ (από εδώ και στο εξής του συµ-

βολαίου αυτού καλούµενου «το Συµβόλαιο»)  µε Ποσό  Συµβολαίου € -------------------------------

---, (ολογράφως --------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και 

-----------------------------------------σεντ) και επειδή οι Όροι του Συµβολαίου προνοούν την παρο-

χή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του Συµβολαίου αυτού για ποσό ίσο µε ποσοστό ----------

-------- εφαρµοζόµενου επί του Ποσού Συµβολαίου, εµείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηµατο-

πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου, παραιτούµενοι από κάθε δικαίωµα έν-

στασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συµβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, µε το 

παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του Α-

ναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούµεθα να σας πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση 

(και το αργότερο εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήπο-

τε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς µέχρι ποσού € ----------------------------------- (ολογράφως) ------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- Ευρώ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας δήλω-

σης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή 

έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συµβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τµηµατικών α-

παιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα µειώνεται ανάλογα µε τα ποσά που θα πληρώνονται. 

 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυ-

νατό να γίνει στο Συµβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισµός σχετικά µε αυτό, δεν θα µας 

απαλλάξει από την ευθύνη µας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια 

του παρόντος παραιτούµεθα απόλυτα από το δικαίωµα µας να συγκατατεθούµε ή να λάβουµε 
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ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή 

διακανονισµό. 

 

3. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας λήξης 

που αναγράφεται ανωτέρω  και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι 

τραπεζική αργία,  µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της αµέσως προηγούµενης ηµέρας που 

δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την 

παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί 

από εµάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε 

έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι. 

 

4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε 

τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

∆ικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    ∆ιατελούµε, 

 

 

 

                                                                                       [Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα] 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

{ Επικολλήστε εδώ 

Χαρτόσηµα 

}   

    Ηµεροµηνία: …………………………………. 

 

 

 

 


