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ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο Γήκνο Λεπθσζίαο  δηελεξγεί δηαγσληζκφ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αγνξά 

ππεξεζηψλ απφ λνκηθφ πξφζσπν γηα ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ γηα ηα νρήκαηα / κεραλήκαηα 

ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο. 

  

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Παξ.  Σ Ο Ι Υ Δ Ι Ο 

2.1 Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ         4/2021 

2.2 Δθηηκώκελε Αμία αξάληα ρηιηάδεο επξψ (€40,000.00) πιένλ Φ.Π.Α. 

πνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

(α) Δίθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) πιένλ Φ.Π.Α. γηα 

ηνπο πξψηνπο δψδεθα (12) κήλεο ηεο ζχκβαζεο. 

(β) Δίθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) πιένλ Φ.Π.Α. νη 

νπνίεο αθνξνχλ ην δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο γηα αθφκα 

δψδεθα (12) κήλεο. 

 

2.3 Υξεκαηνδόηεζε Απφ ην Γήκν Λεπθσζίαο  

2.4 Γηαδηθαζία δηαγωληζκνύ πλνπηηθή δηαδηθαζία βάζεη ηνπ άξζξνπ 90(1)(γ) 

ηνπ Ν.73(Ι)/2016  

2.5 Κξηηήξην Αλάζεζεο Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

2.6 Αξκόδηνο Λεηηνπξγόο  Μάξηνο Γεωξγίνπ 

22797363 / 99616309 

 fax          22766151 

Marios.Georgiou@nicosiamunicipality.org.cy 

2.7 Γηάξθεηα ηζρύνο 

Πξνζθνξώλ  

2 (δπν) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηωλ πξνζθνξώλ 

2.8 Γιώζζα ζύληαμεο 

Πξνζθνξάο 

Διιεληθή  

2.9 Νόκηζκα Πξνζθνξάο Δπξψ 

2.10 Σόπνο ππνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Κηβψηην Πξνζθνξψλ Γήκνπ Λεπθσζίαο   

Γήκνο Λεπθσζίαο Δπηαλήζνπ 11 , ΣΚ 1016 

2.11 Πξνζεζκία ππνβνιήο Έωο 2/2/2021 θαη ώξα 10πκ 
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Παξ.  Σ Ο Ι Υ Δ Ι Ο 

Πξνζθνξώλ 
 

2.12 Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

ύκβαζεο 

Γψδεθα (12) κήλεο κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα 

αθφκα δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3.1 Αληηθείκελν  

1. Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο απνηειεί ε αγνξά ππεξεζηψλ απφ λνκηθφ πξφζσπν γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ γηα ηα νρήκαηα / κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο  φπσο 

θαίλεηαη πην θάησ: 

(α) Καηαξηηζκφο θαη παξαθνινχζεζε εκεξήζηνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο 

ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ ε νπνία γίλεηαη κεηά απφ θαζνξηζκέλα 

ρηιηφκεηξα/ψξεο ιεηηνπξγίαο. Δπνπηεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θαη πξνγξακκαηηζκφο θαη 

επίβιεςε εξγαζηψλ ζηα νρήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην πξφγξακκα απηφ. Δπηπιένλ 

πξνγξακκαηηζκφο θαη επίβιεςε απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ πνπ θαζεκεξηλά πξνθχπηνπλ 

(5-6 νρήκαηα ηελ εκέξα).  

(β) Καζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ βηβιίσλ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθπβαινθφξσλ. Δπίβιεςε θαη 

έιεγρνο φισλ ησλ επηδηνξζψζεσλ  πνπ αθνξνχλ ηα νρήκαηα απηά. ε πεξίπησζε 

αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ νπνπδήπνηε, ζα πξέπεη άκεζα λα δηεπζεηεζεί ε 

επηδηφξζσζε ηνπ ή ε κεηαθίλεζή ηνπ ζε ζπλεξγείν. 

(γ) Πξνγξακκαηηζκφο φισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηερληθφ έιεγρν (MOT) θαη 

δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο. Σα κεγάια νρήκαηα πεξλνχλ απφ ΜΟΣ κία θνξά ην ρξφλν θαη ηα κηθξά θάζε 

δχν ρξφληα.  

(δ) Δθηίκεζε δεκηψλ πνπ αθνξνχλ αηπρήκαηα κε εκπιεθφκελα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη 

ηξίησλ θαη ζπκπιήξσζε εληχπσλ απαίηεζεο απφ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. 

(ε) Καηαξηηζκφο θαηαιφγνπ φισλ ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη θαζνξηζκφο 

ηεο αμίαο ηνπο γηα ζθνπνχο αζθάιηζεο 

(ζη)Δηνηκαζία εγγξάθσλ δηαγσληζκνχ, πξνθήξπμε κέζσ  ηνπ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο 

χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, εηνηκαζία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη 

παξαθνινχζεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο γηα ηα αθφινπζα: 

(η) αγνξά νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ  

(ii) αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα κεγάια θαη κηθξά νρήκαηα  

(iii) αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηδησηηθά ζπλεξγεία γηα ζπληήξεζε/επηδηνξζσζε κεγάισλ θαη 

κηθξψλ νρεκάησλ. 

(iv)  πξνκήζεηα κεραλέιαησλ θαη νξηζκέλσλ ηχπσλ ειαζηηθψλ.  

(v) αγνξά αληαιιαθηηθψλ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία γηα ζπγθεθξηκέλεο επηδηνξζψζεηο  
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(vi) αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηδησηηθά ζπλεξγεία γηα ζπγθεθξηκέλεο κεγάιεο επηδηνξζψζεηο 

ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Υψξνπ θπβάισλ  

(vii) γηα ηελ πψιεζε παιαηψλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ  

(δ) Δηνηκαζία δειηίσλ παξαγγειηψλ γηα ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα νρήκαηα/κεραλήκαηα 

ηνπ Γήκνπ  

(ε) Γηεθπεξαίσζε φιεο ηεο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αιιεινγξαθίαο 

(ππνκλήκαηα/εθζέζεηο θιπ)  

(ζ) Παξαιαβή θαη έιεγρνο φισλ ησλ ηηκνινγίσλ θαη πξνψζεζε γηα έθδνζε εληνιψλ 

πιεξσκήο.  

(η) Πιεξνθνξηαθά ν ζηφινο ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ νρήκαηα / 

κεραλήκαηα: 

29 ζθπβαινθφξα – θνξηεγά – βπηηνθφξα 

3 εκίθνξηεγα 

2 κεγάια Βαλ 

5 άξσζξα 

5 Σξάθηνξο 

3 Ηιεθηξηθά Ορήκαηα 

  30 Γηπινθάκπηλα νρήκαηα 

19 αινχλ νρήκαηα 

14 Μηθξά Λεσθνξεία 

3 Μεραλήκαηα βαξεηνχ ηχπνπ (ηξάθηνξ κε θαδέλεο θαη ζπκπηεζηήο) ζην ρψξν 

ζθπβάισλ 

61 κνηνζπθιέηεο 

25 κεραλήκαηα φπσο κεραλέο, πιχζεσο, θνκπξεζφξνη, γελλήηξηεο, θνπγθξνκεραλέο 

θιπ 

(θ) Δηνηκαζία εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ν νπνίνο ζα απνζηέιλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζην 

πληνληζηή ηεο χκβαζεο. 

(ι) Γηα ηηο πην πάλω εξγαζίεο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ Αλάδνρνπ ζηνπο 

ρώξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαζεκεξηλά ηνπιάρηζην κεηαμύ ηωλ ωξώλ 7:30 π.κ – 

9:30 π.κ.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε αλωηέξω απαίηεζε γηα ηελ παξνπζία ηνπ αλάδνρνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θαη νξηδόκελν ρώξν εξγαζίαο, είλαη επηπξόζζεηε ηωλ ππόινηπωλ ωξώλ 

εξγαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη θαη απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο 

ζύκβαζεο.  

 

3.2 Σόπνο Δθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη θπξίσο ν ρψξνο ζπληήξεζεο ησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Γηάλλε Κνξνκία ζην Κατκαθιί, ζην 

γξαθείν  πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην ζεκείν, ζηα ζπλεξγεία θαη θαηαζηήκαηα αληαιιαθηηθψλ, ζηηο 
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αληηπξνζσπείεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ν Γήκνο. Δπηπιένλ ζα γίλνληαη ζπρλέο επηζθέςεηο 

ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο φπσο θαη άιινπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.   

 

3.3 Δηάξθεηα Εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο 

Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο πινπνίεζήο ηεο κε δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαλέσζε γηα επηπιένλ 

12 κήλεο. 

 

3.4 Απαηηήζεηο Εθζέζεωλ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο παξαθάησ Δθζέζεηο (πιένλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.) ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ: 

 Έθζεζε έλαξμεο – εληφο 4 εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο πκβάζεο 

 Δθζέζεηο πξνφδνπ – θάζε 2 κήλεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο 

 Έθζεζε νινθιήξσζεο – ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο. 

Η Έθζεζε έλαξμεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αξρηθψλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο πξψηεο 

δηαπηζηψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 

 ηα θχξηα ζέκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ 

 ηηο άκεζεο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη 

 ην επηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, κε 

ζεκεησκέλα ηα θξίζηκα ζεκεία 

 ην πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

Οη Δθζέζεηο πξνφδνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξαδνηέσλ (ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζε εμέιημε, απηψλ πνπ έρνπλ 

νινθιεξσζεί θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη), θαηαγξαθή ησλ ζπλαληήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή/ θαη άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

 επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 

επφκελεο Έθζεζεο πξνφδνπ 

 παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνθαζίζηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε παιαηφηεξσλ πξνβιεκάησλ 

 εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο. 
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Η Έθζεζε νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 θαηαγξαθή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ησλ παξαδνηέσλ πνπ 

εθπνλήζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ 

 εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ 

 πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθέο κε ην Αληηθείκελν 

ηεο χκβαζεο πνπ πινπνηήζεθε. 

Έθηαθηεο Δθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν φηαλ θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

πιεξνθνξήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ή φηαλ ηνπ δεηεζεί λα 

γλσκνδνηήζεη γηα εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. 

 

3.5 Υπνβνιή θαη έγθξηζε Εθζέζεωλ 

Όιεο νη Δθζέζεηο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 2 αληίγξαθα ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ππφςε ηνπ Τπεχζπλνπ πληνληζηή. Τπεχζπλνο  

 

4. ΣΔΛΔΥΩΗ ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη λα πιεξνχλ απαξαίηεηα 

ηα αθφινπζα:  

1. Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο έξγνπ πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

κέινο ηνπ ΔΣΔΚ, κε ηζρχνπζα Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο, κε ηνπιάρηζην 

πεληαεηή πείξα ζηε ζπληήξεζε νρεκάησλ. 

2. Η νκάδα έξγνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επηπξφζζεηα άηνκν ή άηνκα κε ηνπιάρηζην 

πεληαεηή πείξα ζηε ζπληήξεζε νρεκάησλ θαη άδεηα νδήγεζεο θνξηεγνχ νρήκαηνο.  

3. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Δπηθεθαιήο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαζηζηά κε άιιν άηνκν πνπ λα θαηέρεη αλάινγα 

πξνζφληα/εκπεηξία. 

 

5. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο σο νξίδεηαη ζην ζεκείν 2.7. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

2. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 

απεπζπλζεί γξαπηψο πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, γηα 

ην αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε κε 

γξαπηήο απνδνρήο, νη πξνζθνξέο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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6. ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

6.1 Υξόλνο θαη Σόπνο Τπνβνιήο 

1. Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

πξνζεζκία Τπνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.11.  

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε ζηελ ηνπνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 2.10, 

είηε απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία 

ζα πξέπεη, κε επζχλε ηνπ Πξνζθέξνληα, λα παξαιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη 

ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

6.2 Σξόπνο ύληαμεο 

1. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηε γιψζζα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2.8 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.3 πην θάησ. 

2. ηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε πξνζθνξάο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Ο αξηζκφο δηαγσληζκνχ. 

 Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.  

6.3 Πεξηερόκελα Πξνζθνξάο 

1. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ: 

Α.  ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, (ΔΝΣΤΠΟ 2) ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη δχν (2) 

αληίηππα. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή αμία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 2). Οη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο πιεξσηένπο δαζκνχο θαη 

θφξνπο, φζν θαη εηζθνξέο πνπ ηπρφλ επηβάιινληαη απφ ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ζεσξνχληαη 

νξηζηηθέο θαη δελ ζα επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ απμνκεηψζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

θφξσλ, δαζκψλ ή/θαη εηζθνξψλ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

Πξνζθέξνληα ή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ. 

 

Β.  Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ΔΝΣΤΠΟ 1) θαη απνδεηθηηθά ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ (βηνγξαθηθά, αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ θηι. 

 

Γ.  Σνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο (ΔΝΣΤΠΟ 4). 

 

Γ.   Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχζηαζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ 
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7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

7.1 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα παξαιεθζεί γίλεηαη απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, άκεζα κεηά ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο θαη νη πξνζθνξέο αξηζκνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ 

έληππν.  

7.2 Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

1. Σν Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ειέγρεη θαηά πφζν πιεξνχληαη νη νπνηεζδήπνηε 

απαηηήζεηο θαη πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο απηέο. 

2. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο ή φηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηα δηθαηνινγεηηθά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο. Οη Πξνζθέξνληεο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ 

εάλ δελ ην πξάμνπλ, ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο ή δηθαηνινγεηηθά λα ηα ππνβάιινπλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε, 

ην νπνίν δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ζα 

πξνβεί ζηελ νξηζηηθή θαηάηαμε ησλ Πξνζθνξψλ, θαηά αχμνπζα ζεηξά ηεο πξνζθεξφκελεο 

ηηκήο. 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

8.1 Αλάζεζε ύκβαζεο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Αξκφδηνπ Οξγάλνπ ή/θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ή λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε Αλάζεζε ηεο χκβαζεο γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά έρεη αλαδεηρζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, απηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

2. ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ Πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ρακειφηεξε ηηκή, ε επηινγή ηνπ 

Αλαδφρνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

θιήξσζεο. 

 

8.2 Γλωζηνπνίεζε Απνηειεζκάηωλ  Γηαγωληζκνύ 

1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ Απφθαζε 

Αλάζεζεο θαη ηνπο κε επηιεγέληεο, γηα ηε ιεθζείζα απφθαζε θαη ηνπο ιφγνπο απηήο. 

2. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ελεκεξψλεη ζρεηηθά φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο.  
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8.3 Αθύξωζε δηαγωληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο κπνξεί λα αθπξσζεί πξηλ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ γηα 

εηδηθνχο θαη αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπο νπνίνπο 

γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνπο Πξνζθέξνληεο.  

2. Αθχξσζε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ δχλαηαη λα 

απνθαζηζηεί λννπκέλνπ φηη ηέηνηα απφθαζε είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη ζπλάδεη κε 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 

8.4 Καηάξηηζε θαη Τπνγξαθή πκθωλίαο 

1. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη, 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ Δπηζηνιή Απνδνρήο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο πκθσλίαο.  

2. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο γηα ππνγξαθή, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκςεη εθ λένπ ην ζέκα ζην Αξκφδην Όξγαλν γηα αλάζεζε 

ηεο χκβαζεο ζηνλ επφκελν Πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 

7.2 (3). Ννείηαη φηη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ αλάζεζε. 

3. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε πκθσλία. 

β. Δγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Η εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο κπνξεί λα 

ππνβιεζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 3). 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Γεκνηηθφ Σακία φηη δελ έρεη νπνηεζδήπνηε νθεηιέο ζην Γήκν 

Λεπθσζίαο. 

Σα ηέιε ραξηνζήκαλζεο ηεο πκθσλίαο πνπ ζα ππνγξαθεί βαξχλνπλ πιήξσο ηνλ Αλάδνρν.
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ΜΔΡΟ B: ΤΜΦΩΝΙΑ 
 

ηε Λεπθωζία ζήκεξα ηελ <εκεξνκελία ππνγξαθήο>, εκέξα <εκέξα>, ζηελ νδφ Επηαλήζνπ 

11, 1016 

 

αθελφο κελ, 

Ο Δήκνο Λεπθωζίαο, ν νπνίνο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Κωλζηαληίλν Γηωξθάηδε, 

Δήκαξρν Λεπθωζίαο ν νπνίνο ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλαζέηνπζα Αξρή», 

 

αθ’ εηέξνπ, 

Ο/Η <επωλπκία Αλαδόρνπ>, πνπ εδξεχεη ζηνλ/ελ <πόιε>, νδφο <νδόο> θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ/ηελ <νλνκαηεπώλπκν λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Αλαδόρνπ>, πνπ ζα 

θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», 

  

ζπκθσλνχλ ηα εμήο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΟΜΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ηε χκβαζε απνηεινχλ, σο εληαία θαη αλαπφζπαζηα κέξε: 

α. Η παξνχζα πκθσλία 

β. Σα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ  

γ. Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ εκεξνκελίαο <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο> θαη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πην πάλσ κέξε, νη πξφλνηέο ηνπο ζα εθαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε Αγνξά Υπεξεζηώλ από λνκηθό 

πξόζωπν γηα ηε δηεθπεξαίωζε εξγαζηώλ γηα ηα νρήκαηα / κεραλήκαηα ηνπ Δήκνπ 

Λεπθωζίαο. 

2. Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ εκεξνκελίαο <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο Αλαδόρνπ> 

θαζψο θαη ζην άξζξν 3 ηνπ Μέξνπο Α ησλ εγγξάθσλ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

1. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη ε εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο θαη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο είλαη 12 κήλεο κε δηθαίσκα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαλέσζε γηα επηπιένλ 12 κήλεο. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΙ - ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ 

1. Ο Αλάδνρνο νξίδεη σο Τπεχζπλν ηνλ/ηελ θχξην/θπξία <νλνκαηεπώλπκν>, ν νπνίνο θέξεη 

ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη γηα ηε δηνίθεζε 

ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα νξίζεη Τπεχζπλν πληνληζηή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο χκβαζεο, ην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν. 

3. Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε, ζπγθαηάζεζε, έγθξηζε, πηζηνπνηεηηθφ ή απφθαζε απφ 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν απαηηείηαη απφ ηε χκβαζε, ζα γίλεηαη γξαπηψο εθηφο εάλ 

θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

4. Οπνηεζδήπνηε πξνθνξηθέο νδεγίεο ή εληνιέο ζα ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν κεηάδνζήο 

ηνπο θαη ζα επηβεβαηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηψο.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΚΥΩΡΗΗ 

1. Δθρψξεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη ηε 

χκβαζε ή κέξνο απηήο ζε ηξίηνπο, θαη δελ επηηξέπεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Η έγθξηζε κηαο εθρψξεζεο/κεηαβίβαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειέζεη ή ην 

κέξνο πνπ δελ έρεη εθρσξεζεί. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  

1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξέρεη νπνηεζδήπνηε 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο/ έγγξαθα απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σα 

έγγξαθά απηά ζα επηζηξέθνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΣΗΡΗΗ 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα ρεηξίδεηαη φια ηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηε 

χκβαζε, σο απφξξεηα. Οπνηαδήπνηε απνθάιπςε ζηνηρείσλ δελ κπνξεί λα δηελεξγεζεί  

ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο ζρεηηθά κε δεκνζίεπζε ή απνθάιπςε ζηνηρείσλ, ε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ζα είλαη ηειεζίδηθε.  

2. ε πεξηπηψζεηο πκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ζα ζέβεηαη θαη ζα 

ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πεξί ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

φηη ζα θέξεη ηελ επζχλε θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζ’ απηνχο. 

Δπηπξφζζεηα ζα δηαζθαιίδεη φηη, ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ή 

ζπλεξγάηεο θαη ηα πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ, ζα ζέβνληαη θαη ζα 

ζπκκνξθψλνληαη επίζεο κε απηνχο ηνπ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. (ρεηηθφο είλαη ν 

θαλνληζκφο ηεο ΔΔ 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27
εο

 

Απξηιίνπ 2016). 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ  

1. Σα παξαδνηέα/εθζέζεηο ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιηθφ πνπ 

απνθηάηαη ή εηνηκάδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζα 

πεξηέιζνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα θξαηά αληίγξαθν ησλ πην πάλσ, αιιά δελ επηηξέπεηαη 

ε ρξήζε ηνπο, γηα ζθνπνχο άιινπο πέξαλ ηεο χκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Η ζπλνιηθή αμία ηεο χκβαζεο, νξίδεηαη ζην <πνζό νινγξάθωο θαη αξηζκεηηθώο> 

επξώ. ην πην πάλσ πνζφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α. 

2. ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παληφο είδνπο έμνδα θαη 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, 

θαζψο θαη νη θάζε είδνπο θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Η ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Οη πιεξσκέο ζα θαηαβάιινληαη ζε Δπξψ, ζε ηζφπνζεο δφζεηο αλά κήλα, έλαληη ηηκνινγίνπ θαη 

θαηφπηλ ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν θαηάζηαζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη έιεγρνο ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ / εθζέζεσλ απφ ηνλ πληνληζηή. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε επηηαγή 

πνπ ζα εθδίδεηαη θαη ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο ζηνλ αλάδνρν απφ ην Λνγηζηήξην ηνπ 

Γήκνπ Λεπθσζίαο κεηά ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ε παξαιαβή ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο γίλεηαη απφ ηνλ πληνληζηή/Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ 

έρεη ζπζηαζεί. ην πιαίζην απηφ νη αξκνδηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

α. ηελ έγθαηξε παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζηνλ Αλάδνρν. 

β. ηε ζπκβαηηθή επίβιεςε, ηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ελζηάζεσλ, ηελ 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, θαη ηελ πξφηαζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ 

έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

2. Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμεηάδεηαη ην έγθαηξν ή κε 

ηεο ππνβνιήο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξαδνηένπ, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

3. Κάζε παξαδνηέν ζεσξείηαη φηη έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα εθφζνλ εληφο 

είθνζη - 20  εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, δελ ππνβιεζνχλ 

εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ππνδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  

4. ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ππνβιεζνχλ έγγξαθεο παξαηεξήζεηο 

ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο ιάβεη ππφςε θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ηνπ 

παξαδνηένπ εληφο δέθα – 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ππνβάιεη εθ λένπ ην παξαδνηέν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ην ζηάδην απηφ, 
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νη έγγξαθεο παξαηεξήζεηο αθνξνχλ κφλν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παξαδνηένπ ζηηο αξρηθέο 

έγγξαθεο ππνδείμεηο, θαη γίλνληαη εληφο δέθα – 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

παξαδνηένπ. Αλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ην παξαδνηέν ζεσξείηαη 

νξηζηηθά παξαιεθζέλ.  

5. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε παξαδνηένπ ζεσξείηαη φηη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ εθπιεξψλεηαη. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ 

νινθιεξψλεηαη ην έξγν ηνπ Αλαδφρνπ θαη απηφ απνηειεί νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο πκβάζεο.  

6. Σνπιάρηζηνλ δέθα – 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θάζε 

παξαδνηένπ, είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα δεηήζεη εγγξάθσο εχινγε παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ. Η αίηεζε απεπζχλεηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία 

πξέπεη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, πξηλ φκσο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε, γηα ην αληίζηνηρν παξαδνηέν. 

7. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ Παξαδνηέσλ κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΡΗΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ  

1. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ππνβνιήο Παξαδνηένπ ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη Ρήηξα 

Καζπζηέξεζεο Παξάδνζεο.  

πγθεθξηκέλα: 

ε πεξίπησζε κε έγθαηξνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ 

επηβάιιεηαη ξήηξα θαζπζηέξεζεο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο €50 εκεξεζίσο. 

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο νρεκάησλ επηβάιιεηαη 

ξήηξα θαζπζηέξεζεο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο €50 εκεξεζίσο. 

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ  επηβάιιεηαη ξήηξα θαζπζηέξεζεο γηα 

θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο €50 εκεξεζίσο. 

ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο / κε έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ζηνπο 

θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο  φπσο πξνλνείηαη ζην Μέξνο Α – 3.1 Αληηθείκελν 

επηβάιιεηαη ξήηξα €50 εκεξεζίσο.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο / κε έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ φπσο πξνλννχληαη 

ζην Μέξνο Α – 3.4 Απαηηήζεηο Δθζέζεσλ, επηβάιιεηαη ξήηξα θαζπζηέξεζεο €50 

εκεξεζίσο. 

2. Σπρφλ ξήηξεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα εδάθηα, ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηήο, ζα εηζπξάηηνληαη κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 

πηζηήο εθηέιεζεο ή/θαη ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. 

3. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο  παξάδνζεο γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά 

ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ δέθα επί ηνηο εθαηό (10%) ηεο 

πκβαηηθήο Αμίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα 

ηεξκαηίζεη ηε χκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ησλ εηδηθά αλαθεξφκελσλ ζην Άξζξν 14. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΔΓΓΤΗΔΙ  

 

1. Ωο εγγχεζε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ. αξηζ. <αξηζκόο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο> εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο <επωλπκία Σξάπεδαο>, πνζνχ <πνζό νινγξάθωο 

θαη πνζό αξηζκεηηθώο Επξώ>. 

2. Η Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζε ηζρχ γηα αθφκα έλα κήλα κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, νπφηαλ θαη ζα επηζηξαθεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν.  

3. Η εγγχεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν θαιχπηεη ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ 
Αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο.  

Η Δγγχεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο, εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Κχπξν, ή ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη 

ηε Γηεζλή πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή ζε άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή κε ηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ ρσξψλ απηψλ, δηθαίσκα 

έθδνζεο ηέηνησλ εγγπήζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν, λα αλαζηείιεη 

κέξνο ή φιεο ηηο πιεξσκέο, αλ ν Αλάδνρνο αζεηήζεη νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηεο χκβαζεο 

ή δελ έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

2. Αλ νη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 1 ζπλερηζηνχλ γηα δεθαηέζζεξηο (14) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεηδνπνίεζεο, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δχλαηαη, αλ 

ην επηζπκεί, λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε, δίδνληαο γξαπηή πξνεηδνπνίεζε 30 εκέξσλ. 

3. Με ηε ιήςε γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο, ν Αλάδνρνο ζα πάξεη άκεζα κέηξα γηα ηεξκαηηζκφ 

ηεο χκβαζεο, γηα ζθνπνχο κείσζεο ησλ ζπλεπαγφκελσλ δαπαλψλ ζην ειάρηζην. 

4. Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο θακηά πιεξσκή δελ νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εθηφο γηα 

ππεξεζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηεο 

χκβαζεο θαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νκαιφ ηεξκαηηζκφ ηεο χκβαζεο.    

5. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη απνδεκηψζεηο, κπνξεί λα ηηο 

αθαηξέζεη απφ νπνηαδήπνηε νθεηιφκελα πξνο ηνλ Αλάδνρν πνζά ή λα δηεπζεηεζνχλ κέζσ 

ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαπηζησζείζα δεκηά πνπ ππέζηε ην Γεκφζην ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα θαιχςεη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ηε 

δεκηά πνπ ππέζηε ην Γεκφζην.  

7. Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ δπλαηφ λα 

πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Μεξψλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

1. Η παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη θαη εξκελεχεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Νφκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθψλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ   

1. Σξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ δελ ζίγεη 
νπζησδψο ηνλ αληαγσληζκφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε σο 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 

πληαρζείζα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ηξία πξσηφηππα, φπνπ δχν πξσηφηππα πξννξίδνληαη 

γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα πξσηφηππν γηα ηνλ Αλάδνρν, θαη ππνγξαθείζα ηελ <εκέξα>, 

<XX/XX/20XX>. 

 

«ραξηόζεκα» 

Εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

 

 

 

Υπνγξαθή: ............................................ 

 

Τίηινο:  ................................................... 

 

Όλνκα: .................................................. 

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Υπνγξαθή: ............................................. 

 

    Όλνκα:  .................................................. 

 

2. Υπνγξαθή: ............................................. 

 

    Όλνκα:   ................................................. 

 

Εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ: 

 

 

 

Υπνγξαθή: ............................................. 

 

Τίηινο:   .................................................. 

 

Όλνκα:  .................................................. 

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Υπνγξαθή: ............................................. 

 

    Όλνκα:  .................................................. 

 

2. Υπνγξαθή: ............................................. 

 
    Όλνκα:   ................................................. 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ 1: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

ΔΝΣΤΠΟ 2: 

ΔΝΣΤΠΟ 3: 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΙΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΔΝΣΤΠΟ 4: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΡΦΩΗ 
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ΔΝΣΤΠΟ 1 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

 
 

Πξνηεηλόκελε Θέζε ζηελ Οκάδα 

Έξγνπ: 

 

  

1. Δπίζεην: 
 

2. Όλνκα:   
 

3. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 
 

4. Τπεθνόηεηα: 
 

 

5. Δθπαίδεπζε: 

Όλνκα ρνιήο / Παλεπηζηεκίνπ 

Πεξίνδνο 

Φνίηεζεο Πηπρίν / Γίπιωκα πνπ 

απνθηήζεθε 
Από Μέρξη 

    

    

    

    

    

    

 
 

6. Γιώζζεο: Αλαθέξεηε ηθαλφηεηα ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 5 (1 – άξηζηα, 5 – ειάρηζηα) 

Γιώζζα Αλάγλσζε Γξαθή Οκηιία 

    

    

    

 

7. Μέινο επαγγεικαηηθώλ νξγαληζκώλ : 

8. Άιιεο ηθαλόηεηεο:  (π.ρ. γλώζε Η/Υ θιπ.) 

9. Παξνύζα ζέζε ζηνλ νξγαληζκό: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρόιεζε - ζέζε ζε 
Επηρείξεζε, Οξγαληζκό Δεκνζίνπ ή Ιδηωηηθνύ ηνκέα, ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ.) 

10.  Κύξηα πξνζόληα:  (Αλαγξάθνληαη ηα θύξηα πξνζόληα θαη ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ) 
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11.  Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία: 

 

Δπηρείξεζε / 

Οξγαληζκόο 

Πεξίνδνο 
Θέζε 

Πεξηγξαθή 

Καζεθόληωλ * Από Μέρξη 

     

     

     

     

     

     

* Να δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ θαζεθόληωλ θαηά ηξόπν πνπ λα θαίλεηαη ε ζπλάθεηα κε ηηο δεηνύκελεο 
ππεξεζίεο, ν βαζκόο εκπινθήο θαη επζύλεο. 

 

12. Καηάινγνο έξγωλ ζπλαθώλ κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγωληζκνύ 

 

 

13. Άιια ζρεηηθά ζηνηρεία / πιεξνθνξίεο: 

εκείωζε: Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο λα ειέγμεη 

ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ν Πξνζθέξσλ νθείιεη, 
εάλ ηνπ δεηεζεί, λα ππνβάιεη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο. 

Σίηινο 

έξγνπ 

Ηκεξνκελίεο 

εθπόλεζεο 

(έλαξμε – 

νινθιήξωζε) 

Αμία έξγνπ 

Απνδέθηεο/ 

Φνξέαο 

Αλάζεζεο  

πλνπηηθή 

πεξηγξαθή 

έξγνπ 

Αξκνδηόηεηεο - 

θαζήθνληα 
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ΔΝΣΤΠΟ 2 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Πξνο  

<επωλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο> 

 

Θέκα: <ηίηινο Δηαγωληζκνύ> 

 

Αξ. Γηαγσληζκνχ:  ...................................................................... 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο  

πξνζθνξψλ: 

 

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

 
1. Αθνχ κειέηεζα/κε ηνπο φξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ θαη αθνχ έρνπκε 

απνθηήζεη πιήξε αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εκείο νη ππνθαηλφκελνη, 
αλαιακβάλνπκε λα αξρίζνπκε, εθηειέζνπκε θαη ζπκπιεξψζνπκε ην Αληηθείκελν ηεο 
χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ € 
.................................. (νινγξάθσο  ....................................................................................... 
Δπξψ θαη  ............................................ ζέλη), ζπλ Φ.Π.Α. 

2. Αλ ε πξνζθνξά καο γίλεη απνδεθηή, αλαιακβάλνπκε λα θαηαζέζνπκε Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Πηζηήο Δθηέιεζεο, γηα πνζφ θαη ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Έγγξαθα 
Γηαγσληζκνχ, θαη λα αξρίζνπκε ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο. 

3. πκθσλνχκε πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρχεη θαη ζα καο δεζκεχεη γηα πεξίνδν 
ίζε κε απηή πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 5 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ. 

4. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε πκθσλία, ε πξνζθνξά καο απηή καδί 
κε ηε γξαπηή απνδνρή ζαο ζα απνηεινχλ δεζκεπηηθφ πκβφιαην κεηαμχ καο. 

 
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζψπνπ ηνπ .....................................................................

. 
Όλνκα ππνγξάθνληνο .....................................................................

. 
Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 
ππνγξάθνληνο 

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

Ιδηφηεηα ππνγξάθνληνο .....................................................................
. 

Ηκεξνκελία .....................................................................
. 

 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο
1
  

Όλνκα Πξνζθέξνληνο .........................................................................
.. 

 
 
Μάξηπξαο (Όλνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεχζπλζε) 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
εκείσζε 1: ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ θαη/ή λνκηθψλ πξνζψπσλ λα αλαθεξζνχλ ηα 
ζηνηρεία γηα ηελ θνηλνπξαμία  θαη ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο. 
εκείσζε 2:   Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ. 
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ΔΝΣΤΠΟ 3 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΙΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ηκεξνκελία ιήμεο ................................... 

Πξνο 

____________________________________________________ 

(απφ εδψ θαη ζην εμήο θαινχκελνπ «ε Αλαζέηνπζα Αξρή») 

 

Αμηφηηκε Κχξηε, 

 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Αξηζκόο------------------- 

πκβόιαην Αξ.------------------------ 

 

 

 Δπεηδή έρνπκε πιεξνθνξεζεί φηη έρεηε ζπκβιεζεί κε ηνπο θπξίνπο ---------------------------

-------------------------------------------------------- (απφ εδψ θαη ζην εμήο θαινχκελσλ «ν Αλάδνρνο») 

γηα ηελ θαηαζθεπή/εθηέιεζε/παξνρή ηνπ/ηεο -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- (απφ εδψ θαη ζην εμήο ηνπ ζπκβνιαίνπ 

απηνχ θαινχκελνπ «ην πκβφιαην»)  κε Πνζφ  πκβνιαίνπ € ----------------------------------, 

(νινγξάθσο --------------------------------------------------------------------------------------- Δπξψ θαη -------

----------------------------------ζελη) θαη επεηδή νη Όξνη ηνπ πκβνιαίνπ πξνλννχλ ηελ παξνρή 

εγγχεζεο γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ γηα πνζφ ίζν κε πνζνζηφ -----------------

- εθαξκνδφκελνπ επί ηνπ Πνζνχ πκβνιαίνπ, εκείο, ην πην θάησ ππνγξάθνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, παξαηηνχκελνη απφ θάζε δηθαίσκα έλζηαζεο θαη 

επηθχιαμεο γηα ην πην πάλσ πκβφιαην ή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απηνχ, κε ην παξφλ 

έγγξαθν, ακεηάθιεηα θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε έλζηαζε απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

ρσξίο αλαθνξά ζ’ απηφλ, εγγπνχκεζα λα ζαο πιεξψζνπκε ρσξίο θαζπζηέξεζε (θαη ην 

αξγφηεξν εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ) ζηελ πξψηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, νπνηνδήπνηε πνζφ 

ζα απαηηεζεί απφ εζάο κέρξη πνζνχ € ----------------------------------- (νινγξάθσο) ---------------------

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

Δπξψ θαη ----------------------------------------------- (ζελη), έλαληη γξαπηήο ζαο δήισζεο φηη ν 

Αλάδνρνο έρεη αξλεζεί ή παξαιείςεη λα εθπιεξψζεη ή δελ έρεη εθπιεξψζεη θαη/ή έρεη 

παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν ηνπ πκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηκεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα κεηψλεηαη αλάινγα κε ηα πνζά πνπ ζα πιεξψλνληαη. 

 

2. Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή δηφξζσζε ε νπνία δπλαηφ 

λα γίλεη ζην πκβφιαην, ή νπνηνζδήπνηε δηαθαλνληζκφο ζρεηηθά κε απηφ, δελ ζα καο απαιιάμεη 

απφ ηελ επζχλε καο πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαη δηα ηνπ παξφληνο 

παξαηηνχκεζα απφιπηα απφ ην δηθαίσκα καο λα ζπγθαηαηεζνχκε ή λα ιάβνπκε εηδνπνίεζε ή 

γλψζε γηα νπνηαδήπνηε ηέηνηα αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε, δηφξζσζε, ή δηαθαλνληζκφ. 
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3. Η Δγγχεζε απηή ζα έρεη ηζρχ κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο 

πνπ αλαγξάθεηαη αλσηέξσ  θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή (ή, εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη 

ηξαπεδηθή αξγία,  κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο εκέξαο πνπ δελ 

είλαη ηξαπεδηθή αξγία) ζα πξέπεη λα έρνπκε ιάβεη νπνηαδήπνηε απαίηεζή ζαο. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο ιήμεο, θαη λννπκέλνπ φηη κέρξη ηφηε δελ ζα έρεη ιεθζεί 

απφ εκάο νπνηαδήπνηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα ζεσξείηαη άθπξε είηε 

έρεη επηζηξαθεί ζε εκάο είηε φρη. 

 

4. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα δηέπεηαη απφ θαη ζα εξκελεχεηαη κε βάζε θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο λφκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθψλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

 

 

                                                                                                    Γηαηεινχκε, 

 

 

 

 

                                                                                       [Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα] 

 

                                                                                        (ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα) 

 

 

{ Δπηθνιιήζηε εδψ 

Υαξηφζεκα 

}   

    Ηκεξνκελία: …………………………………. 
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ΔΝΣΤΠΟ 4 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 
θνπφο ηεο νκάδαο έξγνπ ζα είλαη ε ζπληήξεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζηφινπ 
νρεκάησλ/κεραλεκάησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη άιισλ κηθξψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 
Λεπθσζίαο. Δπηπιένλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ νρήκαηα/κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.  

 

 

Α/Α 

 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΝΑΙ/ΙΟΥΙ 

1. Καηαξηηζκφο θαη παξαθνινχζεζε εκεξήζηνπ θαη 
κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ησλ 
νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

 

2. Δπνπηεία ζηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο θαη επίβιεςε 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο/επηδηφξζσζεο  

 

3. Καζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ βηβιίσλ ειέγρνπ ησλ 
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 
Καζαξηφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζθπβαινθφξσλ.  

 

4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο φισλ ησλ επηδηνξζψζεσλ  πνπ 
αθνξνχλ ηα νρήκαηα απηά (θαζεκεξηλά 4-5 νρήκαηα)  

 

5. Αθηλεηνπνηεκέλα νρήκαηα ζην δξφκν. Άκεζε επηηφπηα 
επηδηφξζσζε ή κεηαθίλεζε απφ ζπλεξγείν 

 

 Σερληθφο Έιεγρνο (ΜΟΣ) φισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ. Σα κεγάια νρήκαηα κία θνξά ην ρξφλν ζηα 
θπβεξλεηηθά ζπλεξγεία ηνπ ΣΟΜ. Σα κηθξά νρήκαηα 
θάζε δχν ρξφληα ζε ηδησηηθά ζπλεξγεία ειέγρνπ 

 

6. Γπζηπρήκαηα νρεκάησλ: 
(α) εθηίκεζε δεκηψλ 
(β)πκπιήξσζε εληχπσλ απαίηεζεο απφ Αζθαιηζηηθή 
Δηαηξεία  
(γ)Καηαξηηζκφο αλαθνξάο δπζηπρήκαηνο θαη 
ελεκέξσζε ζρεηηθνχ θαθέινπ  
(δ) επίβιεςε επηδηφξζσζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεηά 
απφ δπζηχρεκα 
(ε)πκπιήξσζε θαη απνζηνιή εληχπνπ απαιιαγήο 
πξνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία  

 

7. Αλαλέσζε Αδεηψλ Κπθινθνξίαο φισλ ησλ νρεκάησλ 
ηνπ Γήκνπ (γίλεηαη ειεθηξνληθά) 

 

8. Καηαξηηζκφο θαηαιφγνπ νρεκάησλ γηα ζθνπνχο 
αζθάιηζεο θαη θαζνξηζκφο ζεκεξηλήο αμίαο ηνπο. 
Έιεγρνο ησλ αζθαιηζηήξησλ εγγξάθσλ  

 

9. Δηνηκαζία εγγξάθσλ δηαγσληζκνχ, πξνθήξπμε 
πξνζθνξψλ, αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη 
παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο γηα ηα αθφινπζα: 
(α) Αγνξά νρδεκάησλ θαη κεραλεκάησλ  
(β) Αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα κεγάια νρήκαηα 
(γ) Αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα κηθξά νρήκαηα 
(δ) Αγνξά ππεξεζηψλ γηα ζπληήξεζε κεγάισλ 
νρεκάησλ  
(ε)Αγνξά ππεξεζηψλ γηα ζπληήξεζε κηθξψλ νρεκάησλ 
(ζη) Πξνκήζεηα κεραλέιαησλ 
(δ) Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ  
(ε) Αγνξά αληαιιαθηηθψλ  
(ζ) Αγνξά ππεξεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο κεγάιεο 
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επηδηνξζψζεηο κεραλεκάησλ ηνπ ρψξνπ ζθπβάισλ  
(η) Πψιεζε παιαηψλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ  

10. Δηνηκαζία δειηίσλ παξαγγειηψλ γηα αγνξά 
αληαιιαθηηθψλ  

 

11. Γηεθπεξαίσζε φιεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Κιάδνπ  
(ππνκλήκαηα/εθζέζεηο θιπ) ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν 
ηεο ζχκβαζεο. 

 

12. Παξαιαβή φισλ ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Κιάδνπ θαη έθδνζε 
εληνιψλ πιεξσκήο (2500-3000 εληνιέο πιεξσκήο 
εηεζίσο) 

 

13. Άηνκν ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 
θαζεκεξηλά (εθηφο αδεηψλ αλάπαπζεο ή αδεηψλ 
αζζελείαο) ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο απαξαίηεηα κεηαμχ ησλ σξψλ 7:30 πκ – 9:30 
πκ θαη φπνηεο άιιεο ψξεο δεηεζεί. 

 

14. Η νκάδα έξγνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην γξαθείν 
θαη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ Αλ. Σερληθνχ Μεραλνινγίαο ηνπ 
Γήκνπ. Δπηπιένλ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ην 
φρεκα ηνπ Γήκνπ.  

 

  
Όλνκα Πξνζθνξνδφηε 
 
 
 
……………………………………………………….. 
 
 
 
 
Τπνγξαθή: …………………………………………. 
 
Ηκεξνκελία: ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


