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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο Προσφέρων που θα συνάψει Σύμβαση με τον Αναθέτοντα Φορέα. 

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Το  Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας που εδρεύει στην Λευκωσία. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η απόφαση που εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντα Φορέα, με την οποία η Σύμβαση 

ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί. 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΌΡΓΑΝΟ  

Όργανο που συστήνεται δυνάμει των Κανονισμών, το οποίο, μέσα στο πλαίσιο των 

εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Αρμόδια Αρχή είναι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.  

ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ 

Η υποβολή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές 

πιστοποιήσεις ή ακόμα και η συμπλήρωση ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων 

πιστοποιητικών, νοουμένου ότι αυτά κατέχονταν από τον προσφέροντα πριν την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  

ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα έγγραφα και τυχόν διορθωτικά έγγραφα που εκδίδονται για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Η εκτιμώμενη, από τον Αναθέτοντα Φορέα, ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 

Αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων της Σύμβασης. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει συσχετιστεί με το Διαγωνισμό στο Σύστημα. 

ΈΡΓΟ 

Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και 

καθαρισμός και ξέπλυμα του σημείου της εκσκαφής όπως περιγράφεται αναλυτικά στα 

Έγγραφα Διαγωνισμού. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί [ΚΔΠ 

491/2004] όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

ΝΟΜΟΣ 

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος του 2016 {Ν. 140(Ι)/2016}, όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 

προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, την προμήθεια ή την παροχή υπηρεσιών 

στην αγορά. 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

Το πληρωτέο ποσό στον Ανάδοχο, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α, για την εκτέλεση και 

συμπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό 

σύμφωνα με το Συμβόλαιο. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας έχει υποβάλει Προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική πρόταση για την εκτέλεση και συμπλήρωση του Έργου και την Επιδιόρθωση 

οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό, σύμφωνα με το Συμβόλαιο.  

ΣΥΜΒΑΣΗ/ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Η υπογραμμένη Συμφωνία με τα παραρτήματα της.  

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ο Τόμος Ε των Εγγράφων Διαγωνισμού, όπως θα συμπληρωθεί μετά την ανάθεση της 

σύμβασης και θα συνυπογραφεί από τους συμβαλλομένους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.eprocurement.gov.cy 

2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Τόμο Α θα έχουν την έννοια 

που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα 

Διαγωνισμού. 

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

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

Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

 

 

 

 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 06/2021 

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης/ 

Έργο 

Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα 

και απομάκρυνση των μπάζων και 

καθαρισμό και ξέπλυμα του σημείου της 

εκσκαφής που εντάσσεται στις πιο κάτω 

κατηγορίες:-  

45111220 Εργασίες απομάκρυνσης μπάζων  

45112400 Εργασίες εκσκαφών 

45113000 Εργασίες εργοταξίου 

2.3 Εκτιμώμενη Αξία Πεντακόσιες χιλιάδες (€500.000,00) ευρώ για 

την περίοδο 1/5/2021 μέχρι 31/12/2021 και σε 

περίπτωση ανανέωσης για ακόμα ένα έτος 

(2022) αυξάνεται στο ένα εκατομμύριο 

διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(€1.250.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 

2.4 Χρηματοδότηση Από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας. 

2.5 Δικαίωμα προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης 

δυνάμει του άρθρου 44 (στ) του 

Ν.140(Ι)/2016) 

Δεν εφαρμόζεται. 

2.6 Διαδικασία διαγωνισμού Ανοικτή διαδικασία για τη Σύναψη Σύμβασης 

Έργου. 

2.7 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

2.8 Αναθέτοντας Φορέας Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

2.9 Αρμόδιος Λειτουργός  Ροδούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη Προσφορών και 

Προμηθειών  

Λεωφ.Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος 

Τηλέφωνο 22698143, Τηλεμοιότυπο 22698200 

Ηλ. διεύθυνση: r.athanasiou@wbn.org.cy 

2.10 Περίοδος διάθεσης Εγγράφων 

Διαγωνισμού 

Έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 12.00. 

2.11 Τόπος και Τρόπος διάθεσης 

Εγγράφων Διαγωνισμού 

Δωρεάν, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα 

www.eprocurement.gov.cy 

2.12 Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / 

Ερωτήσεων / Εισηγήσεων 

Χρόνος και τόπος ανοικτής 

συνάντησης (εάν εφαρμοστεί) 

Αποστολή απαντήσεων από 

τον Αναθέτοντα Φορέα 

Έως την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 και ώρα 

15.00. 

Δεν εφαρμόζεται 

 

Έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 15.00. 

2.13 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 12.00. 

2.14 Τόπος υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων 

(eProcurement) στον χώρο του διαγωνισμού 

στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy. 

2.15 Δέσμευση μη απόσυρσης της 

προσφοράς  

5% του ποσού της προσφοράς 

 

2.16 Διάρκεια ισχύος Προσφορών  Τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

2.17 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς Ελληνική  

2.18 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.19 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

γνωστοποίησης 

αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής των Προσφορών.  

2.20 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

υπογραφής σύμβασης 

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

2.21 Τόπος εκτέλεσης Έργου Σε όλες τις περιοχές που εντάσσονται στο 

υδρευτικό δίκτυο του Συμβουλίου (όπως 

διευκρινίζονται στον Τόμο B – Ειδικοί Όροι και 

Πρόνοιες). 

2.22 Διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης 

Οκτώ (8) μήνες - από την 1η  Μαΐου 2021 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και με δικαίωμα 

ανανέωσης από το Συμβούλιο για ακόμα ένα 

έτος, δηλαδή για ολόκληρο το έτος 2022.   

2.23 Δύο Εγγυητικές Επιστολές 

Πιστής Εκτέλεσης 

- Μία εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης 

ύψους 5% στο ποσό του συμβολαίου με 

ημερομηνία λήξης την 31η Ιανουαρίου 2022 

συμπεριλαμβανομένης. Σε περίπτωση 

ανανέωσης της σύμβασης, η εγγυητική θα 

παραταθεί μέχρι την 31η  Ιανουαρίου 2023. 

- Μία εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης 

ύψους  2% στο ποσό του συμβολαίου με 

http://www.eprocurement.gov.cy/
http://www.eprocurement.gov.cy/
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2022 

συμπεριλαμβανομένης, για την περίπτωση 

που οι παλινορθώσεις παρουσιάσουν  

καθίζηση. Σε περίπτωση ανανέωσης της 

σύμβασης, η εγγυητική αυτή θα παραταθεί 

μέχρι την 30η  Ιουνίου 2023. 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1 Κατηγορία και Τάξη Έργου 

Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό Έργο και κατατάσσεται στην Τέταρτη τάξη (Δ’ τάξη), 

όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί 

Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος. 

Αντίγραφο του Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 

Νόμου θα βρίσκεται στα γραφεία του Αναθέτοντα Φορέα για επιθεώρηση, καθώς και στην 

Ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων (http://www.contractorscouncil.org.cy), προκειμένου οι Ενδιαφερόμενοι να 

εκτιμήσουν αν ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

3.2 Ισχύουσα Νομοθεσία 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τυχόν 

έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα: 

α. τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που 

Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 

και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016, ο 

οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 

Δεκεμβρίου 2016 {Ν.140(Ι)/2016}. 

β. τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους 

Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Γενικούς Κανονισμούς των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Απριλίου 2004 (ΚΔΠ 491/2004). 

γ. τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 

Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (ΚΔΠ 138/2016). 

δ. τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων 

Συμβάσεων Νόμο του 2010, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19 Νοεμβρίου 2010 {Ν.104(Ι)/2010}. 

ε. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, 

των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών 

Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ250/2009). 

http://www.contractorscouncil.org.cy/
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Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι 

Οικονομικοί Φορείς μέσω της ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy 

 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θεωρείται ότι γνωρίζουν 

κάθε σχετικό νόμο και κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα μπορούσε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει ή καθορίσει τις δραστηριότητες και ενέργειες που 

καλύπτονται από την Προσφορά και τη σκοπούμενη Σύμβαση. 

3. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή των Προσφερόντων στις υποχρεώσεις που 

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

εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και 

εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης Έργου και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά την κατάρτιση της Προσφοράς τους. 

Οι Προσφέροντες θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικές με την πιο πάνω 

νομοθεσία από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

4. Mε την υποβολή της προσφοράς τους, oι Προσφέροντες θα θεωρείται ότι έχουν 

μελετήσει και γνωρίζουν την Εγκύκλιο αρ. ΚΕΑΑ 1 («Εγχειρίδιο – Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων: Αξιολόγηση οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων») ημερομηνίας 1/9/2010, 

που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή, και συμφωνούν και αποδέχονται ότι, 

τηρουμένων των Όρων της σκοπούμενης σύμβασης, η Εγκύκλιος θα χρησιμοποιείται 

καθοδηγητικά από τα μέρη για σκοπούς αξιολόγησης τυχόν οικονομικών και 

χρονικών απαιτήσεων που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της σκοπούμενης 

σύμβασης. 

3.3 Γενικές Αρχές 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να  συμμετέχουν όλοι οι Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι 

πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων αποδέχεται πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη τους γενικούς και ειδικούς όρους και όλες τις πρόνοιες των Εγγράφων 

Διαγωνισμού, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού, ανεξάρτητα 

των οποιωνδήποτε δικών του όρων τους οποίους με την παρούσα αποποιείται. Οι 

Προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με όλες 

τις οδηγίες, τύπους και πρόνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

3. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και αδύνατο 

να αξιολογηθούν ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα Έγγραφα Διαγωνισμού ή/και 

αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

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

οποιοδήποτε τρόπο η κρίση του Αναθέτοντα Φορέα 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. 

5. 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. 

http://www.treasury.gov.cy/
http://www.mlsi.gov.cy/dli
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6. Για τηv υπογραφή της Σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν 

υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους 

κατάσταση: 

α. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους,  για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ. 

3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο 

άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης -Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, 

καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,   

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – 

Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμων του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 

2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

 Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 

όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση ή υπάρχει παραδοχή του, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β.  να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 

εφόσον έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι  ή έχει αποδειχθεί από τον 

Αναθέτοντα Φορέα με τα κατάλληλα μέσα, 

γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, ή να μην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  να μην έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή 
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να μην  βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις,  

δ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά τους και που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 

κατάλληλα μέσα από τον Αναθέτοντα Φορέα, 

ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν τον Αναθέτοντα Φορέα 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

στ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του 

άρθρου 6 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

ζ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

η. να μην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,  

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

θ. να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου, 

ι. να μην έχουν διαπράξει αδίκημα σχετικά με αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση 

εργοδοτουμένων τα τελευταία τρία χρόνια, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ 

δεδικασμένου, καθώς επίσης και αδίκημα σχετικά με την παραβίαση του 

Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία χρόνια, το οποίο 

αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

7. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, όλες οι 

παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 3.3.6 ισχύουν για κάθε ένα 

συμμετέχοντα στην κοινοπραξία και αν ένας συμμετέχων δεν πληροί μία από τις 

προϋποθέσεις αυτές, η υποβληθείσα Προσφορά της κοινοπραξίας αποκλείεται του 

διαγωνισμού και δεν αξιολογείται. 

8. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να 

χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην 

Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που 

αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν.  Για το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων θα πρέπει να 

συμπληρώσει το Μέρος Β του Παραρτήματος 6 “Έντυπο χρηματοοικονομικής και 

Τεχνικής Ικανότητας». Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να 

αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβους, θα πρέπει κατά την ετοιμασία της 



 

13 

 

προσφοράς του να έχει λάβει γνώση κατά πόσον ο ίδιος ο υπεργολάβος συμμετέχει με 

οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά στον ίδιο διαγωνισμό.  

Οι υπεργολάβοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο εφόσον τύχουν της 

έγκρισης του Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης υπεργολάβου από τον Αναθέτοντα 

Φορέα, θα παρέχεται από τον τελευταίο στον Προσφέροντα η ευκαιρία να τον 

αντικαταστήσει εντός καθορισμένου χρόνου.  

9. Επιπρόσθετα, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

(α)  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

i. ο μέσος όρος γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις, τα τελευταία τρία χρόνια (2017 – 2019), να είναι τουλάχιστον ίσος με 

οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€800.000,00). 

ii. τα Ίδια Κεφάλαια (όπως ορίζονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα πάντα με ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις να είναι 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2020, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι 

σε θέση να καταθέσουν τουλάχιστον την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 πιστοποιημένη από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο.  

Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων θα υπολογίζονται οι πιο πάνω δείκτες 

αθροιστικά όλων των συμμετεχόντων.  

Στην περίπτωση που Οικονομικός Φορέας δεν πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις, τότε 

θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.  

(β)  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

i. να κατέχουν ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το έτος 

εντός του οποίου υποβάλλεται η προσφορά, για την εκτέλεση έργων της 

Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3.1, ή 

ανώτερης Τάξης ή 

ii. να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης τους, 

εφόσον τηρούνται τέτοια μητρώα και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για απόκτηση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) 

πιο πάνω. Για τα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επαγγελματικά 

μητρώα προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Ν.73(Ι)/2016 (Άρθρο 58 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕE). 

iii. Ο αριθμός του εργατικού προσωπικού κατά μέσο όρο τα τελευταία δύο (2) χρόνια, 

δεν πρέπει να είναι μικρότερος από οκτώ (8) άτομα με πλήρη απασχόληση καθ’ 

όλη την διάρκεια της περιόδου αυτής. Τα άτομα αυτά να δηλωθούν στο Παράρτημα 

6 «Έντυπο Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας» του Τόμου Δ των 

παρόντων εγγράφων. 

iv  Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν τεχνογνωσία και 

εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την 

οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς, και ειδικότερα να διαθέτουν 
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εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών που να είναι οι ίδιες ή συναφείς με εκείνες 

που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης.    

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή (3) ικανοποιητική πείρα 

παρόμοιας φύσης με αυτή που αναφέρονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης.  

Είναι επίσης απαραίτητο να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία, όπως 

βεβαιωτικές/συστατικές επιστολές από τον Οργανισμό/Υπηρεσία που είχαν 

συμβληθεί. 

Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου «ικανοποιητική πείρα» σημαίνει 

επιτυχή εκτέλεση αντίστοιχων συμβολαίων για λογαριασμό των Δημοσίων 

Έργων, Επαρχιακής Διοίκησης, Δήμων, Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφελείας (ΑΗΚ, 

ΑΤΗΚ ή άλλου παροχέα Τηλεπικοινωνιών, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και 

Συμβούλια Αποχετεύσεων). 

Η αξία της εργασίας που εκτελέστηκε πρέπει να είναι αθροιστικά αξίας 

τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000,00) τα τελευταία τρία χρόνια. 

Πληροφορίες για τα έργα που εκτελέστηκαν θα πρέπει να δοθούν στο 

Παράρτημα 6 «Έντυπο Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας» του 

Μέρους Δ των παρόντων εγγράφων.  

v.  Επιπρόσθετα οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να κατέχουν: 

(α) Βεβαίωση Εγγραφής Εργολήπτη στον Κατάλογο Συμβεβλημένων και 

Συμμετεχόντων Παραγωγών του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης 

Αποβλήτων ΑΕΚΚ),  

(β) αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για την συμμετοχή του ως μέλος σε 

αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ, του οποίου η άδεια να 

βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Οι άδειες διαχείρισης ΑΕΚΚ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν άσφαλτο και 

σωλήνες αμιάντου.  

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι 

κοινοπραξία προσώπων, όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται 

από ένα τουλάχιστον μέλος της κοινοπραξίας και αυτό το μέλος υποχρεωτικά θα 

αναλάβει βασικά την πρακτική διεκπεραίωση και τον συντονισμό εκτέλεσης των 

εργασιών της Σύμβασης και θα είναι ο Συντονιστής (leader) του έργου όπως 

καθορίζονται στα παρόντα έγγραφα.  

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός 

φορέας θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβο, θα πρέπει ο υπεργολάβος να πληροί 

όλα τα κριτήρια όπως αυτά απαιτούνται για την Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα του Οικονομικού Φορέα όπως αναφέρεται στον όρο 3.3.9(β) πιο 

πάνω. Προς τούτο θα πρέπει να κατατεθούν τα έντυπα όπως αυτά απαιτούνται 

για τον Οικονομικό Φορέα.  

 

10. Ένας Προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων 

σύμφωνα με το άρθρο 63 του Νόμου, για να αποδείξει την εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων της παραγράφου 3.3.8, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του 

με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι:  
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(α) για την εκτέλεση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,  

(β) οι φορείς αυτοί διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και  

(γ) οι φορείς αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 3.3.6. 

3.4 Έξοδα Προσφοράς 

1. Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Προσφέρων για 

την ετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και 

συμπεριλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής 

και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Κύπρο κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού 

αποτελέσματος του παρόντος διαγωνισμού, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Αναθέτοντας 

Φορέας για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε μορφής, οποιουδήποτε 

Προσφέροντα. 

2. Ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Αναθέτοντας Φορέας και ουδεμία κάλυψη θα παρέχει, για 

οποιαδήποτε έξοδα ή απώλειες που θα υποστεί οποιοσδήποτε Ενδιαφερόμενος 

Οικονομικός Φορέας, από την συμμετοχή του σε επισκέψεις ή επιθεωρήσεις του 

εργοταξίου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με την Προσφορά.  

3.5 Επιθεώρηση Εργοταξίου 

1. Οι Προσφέροντες προτρέπονται, και θα θεωρείται ότι το έχουν πράξει, να 

επισκεφτούν και επιθεωρήσουν, με δική τους ευθύνη και έξοδα και επί ιδίω κινδύνω, 

το Εργοτάξιο και τους γύρω χώρους, ώστε να εξακριβώσουν τους παράγοντες που 

είναι αναγκαίοι για την ετοιμασία της Προσφοράς τους και τη σύναψη της Σύμβασης.  

2. Οι Προσφέροντες θα θεωρείται ότι έχουν ικανοποιηθεί όσον αφορά την γνώση τους 

για τις συνθήκες, μορφή, κατάσταση του χώρου, τα πιθανά προβλήματα που θα 

αντιμετωπίσουν, την κατάσταση του υπεδάφους,  τη φύση του Έργου, επάρκεια και 

καταλληλότητα υλικών για την κατασκευή του Έργου, προσπέλαση προς το 

Εργοτάξιο, στέγαση του προσωπικού τους και γενικά όλους τους κινδύνους και 

απρόβλεπτες καταστάσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την Προσφορά τους. 

3. Νοείται ότι κάθε Προσφέρων θα είναι υπεύθυνος για το θάνατο ή τραυματισμό 

οποιουδήποτε προσώπου και την απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία και θα 

καλύπτει και εξασφαλίζει το Συμβούλιο για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση, 

δικαστική αγωγή, ζημιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε μορφής σχετικά 

με τα πιο πάνω, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια τέτοιας 

επίσκεψης του ή επιθεώρησης. 

3.6 Προστασία Οικονομικών Φορέων 

1. Κάθε Ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και 

ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση του 

Αναθέτοντα Φορέα που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία 

εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να 

προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων 

Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).  

2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο 

ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο 
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Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες 

περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.  

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού 

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

επί αυτών ανήκουν στον Αναθέτοντα Φορέα. 

2. Η χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού από τους Οικονομικούς Φορείς επιτρέπεται 

μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους. 

 

4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού 

1. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού συνίστανται από τα παρακάτω έγγραφα όπως αυτά τυχόν 

τροποποιηθούν: 

α. στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

β. στον Τόμο Α: Γενικοί Όροι και Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς 

γ. στον Τόμο Β: Ειδικοί όροι και Πρόνοιες 

δ.  στον Τόμο Γ:  Τεχνικοί Όροι, Τεχνικά Σχέδια, Προδιαγραφές υλικών και στατιστικά 

στοιχεία παλινορθώσεων 

ε.  στον Τόμο Δ:  Παραρτήματα και συγκεκριμένα: 

• Παράρτημα 1: Τεχνική Προσφορά 

• Παράρτημα 2: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς  

• Παράρτημα 3: Οικονομική Προσφορά – Δελτίο Ποσοτήτων 

• Παράρτημα 4: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης 

• Παράρτημα 5: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 

• Παράρτημα 6: Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας 

• Παράρτημα 7: Kατάλογος με τα στοιχεία των μηχανημάτων 

• Παράρτημα 8: Yπόδειγμα Δήλωσης άλλων φορέων 

• Παράρτημα 9: Εξουσιοδότηση 

• Παράρτημα 10: Κατάσταση Πιστοποιητικών Αναδόχου  

• Παράρτημα 11: Πίνακας συμπλήρωσης τραπεζικών στοιχείων Ανάδοχου. 

• Παράρτημα 12: 2 Εγγυητικές Επιστολές Πιστής Εκτέλεσης 

ζ.     στον Τόμο Ε:  Συμφωνία με τον Ανάδοχο. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα Έγγραφα Διαγωνισμού δεν είναι πλήρη, 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να ζητήσουν 

από τον Αναθέτοντα Φορέα τη συμπλήρωση των εγγράφων. Προσφυγές κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των εγγράφων, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

http://www.tra.gov.cy/
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3. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την προσεκτική 

εξέταση των Εγγράφων Διαγωνισμού, και οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων 

ενδεχομένως καθορίζονται πιο πάνω για επιθεώρηση. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί 

Φορείς είναι επίσης απόλυτα υπεύθυνοι για την εξασφάλιση αξιόπιστων 

πληροφοριών αναφορικά με κάθε όρο και υποχρέωση που θα μπορούσε με 

οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει το ποσό ή τη φύση της Προσφοράς ή την εκτέλεση 

του Έργου. Σε περίπτωση που η Προσφορά είναι επιτυχής, ουδεμία απαίτηση για 

διαφοροποίηση του Ποσού Συμβολαίου, κατ’ επίκληση λαθών ή παραλείψεων στις 

υποχρεώσεις αυτές των διαγωνιζομένων, θα γίνει δεκτή.  

 

4.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού 

1. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία 

χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα 

(www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται 

να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για 

οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη 

διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς 

μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για 

οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την 

ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 (επιλογή 

2).   

Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να 

λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως 

χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το 

διαγωνισμό. 

5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 Διευκρινίσεις από τον Αναθέτοντα Φορέα 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, 

διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες θα 

δημοσιεύει στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy), ενώ σχετική ειδοποίηση θα 

αποστέλλεται αυτόματα από το Σύστημα  σε όλους τους Ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς Φορείς που έχουν συσχετιστεί με το διαγωνισμό, εντός της προθεσμίας 

της παραγράφου 2.12. 

5.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους 

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

τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.12. Τα αιτήματα για 

διευκρινίσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, 

στο χώρο του Διαγωνισμού. 

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

ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, ο Αναθέτοντας Φορέας δημοσιεύει 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο Σύστημα εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 2.12, ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται 

http://www.eprocurement.gov.cy/
http://www.eprocurement.gov.cy/
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αυτόματα προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έχουν συσχετιστεί με το 

διαγωνισμό 

3. Οι Οικονομικοί Φορείς δεν δύνανται να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις που 

παρέχονται από οποιονδήποτε Δημόσιο Λειτουργό. Ο Αναθέτοντας Φορέας δεν 

δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις. 

6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα 

οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, στον Τομέα των Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε 

εσωτερικό υπεργολάβο ή προμηθευτή που απαιτείται να δηλωθεί με την Προσφορά. 

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

Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Στην Προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου. 

β. Όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας να πληρούν την απαίτηση της νόμιμης 

εγκατάστασης, όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.  

4. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή ούτε για 

την υποβολή της Προσφοράς τους, ούτε και για την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό, είτε 

μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 

6. Επιπρόσθετα, για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία 

φυσικών και/ή νομικών προσώπων να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να 

πληροί τις πιο κάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: 

1. Σε περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, αυτά: 

α. πρέπει να κατέχουν Ετήσια Άδεια Τεχνικών Έργων Δ’ τάξης, που εκδίδεται 

δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το έτος εντός του οποίου 

υποβάλλεται η προσφορά, για την εκτέλεση έργων της Κατηγορίας και Τάξης 

του Έργου, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3.1, ή Ανώτερης Τάξης, ή 

 β. πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας 

προέλευσης τους, εφόσον τηρούνται τέτοια μητρώα και να ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για απόκτηση της ετήσιας άδειας που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω. Για τα Κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επαγγελματικά μητρώα προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα XI του Ν.73(Ι)/2016 (Άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).  
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2. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τουλάχιστον ένα 

από τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 

υποπαραγράφου 6.1.6.1 πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση 

συνομολογείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου. 

7. Εφόσον ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια 

της παραγράφου 6.3 ή/και της παραγράφου 6.4, αυτοί οι φορείς θα πρέπει να 

πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης, όπως προνοείται στην 

παράγραφο 1 πιο πάνω.  

 

6.2 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν 

υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους 

κατάσταση: 

α. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους για: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

ii. διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη 

δυνάμει του άρθρου Κ. 3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης -

Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται 

στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,   

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης 

– Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμων του 2007 έως 2016, 

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 

2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και 

Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 

2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν 

το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, 



 

20 

 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

β. να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 

εφόσον έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι  ή έχει αποδειχθεί από την 

Αναθέτοντας Φορέας με τα κατάλληλα μέσα, 

γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, ή να μην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή  να μην έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή να μην  βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις,  

δ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά τους και που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 

κατάλληλα μέσα από τον Αναθέτοντα Φορέα, 

ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν τον Αναθέτοντα Φορέα 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

στ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του 

άρθρου 6 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα 

ζ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

η. να μην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την 

εκτέλεση ουσιώδης απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,  

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

θ. να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 77(5) του Νόμου, 

ι. να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί 

Συσκευασιών και  Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον 

Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

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

οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 
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3. Σε περίπτωση που έχουν αναληφθεί διορθωτικές ενέργειες εκ μέρους του 

προσφέροντα, σε σχέση με οποιαδήποτε γεγονότα/καταστάσεις που δυνατόν να 

θεωρηθούν ότι συνιστούν κάποιο από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού, οι 

ενέργειες αυτές να δηλωθούν από τον προσφέροντα κατά την υποβολή της 

προσφοράς. Ο Αναθέτοντας Φορέας θα εξετάσει τα δηλωθέντα από τον Προσφέροντα, 

και σε περίπτωση που αυτά κριθούν ως μη ικανοποιητικά, πριν από τυχόν απόρριψη 

της προσφοράς και προκειμένου να καταλήξει στην τελική της απόφαση, θα ζητήσει 

εγγράφως τις απόψεις του. 

6.3 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν 

υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Ο μέσος όρος γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις, τα τρία χρόνια (2017 – 2019), να είναι τουλάχιστον ίσος με 

οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€800.000,00). 

2. Τα ίδια κεφάλαια (όπως ορίζονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα πάντα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις να είναι 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2020, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι 

σε θέση να καταθέσουν τουλάχιστον την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 πιστοποιημένη από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο.  

3. Στην περίπτωση που Οικονομικός Φορέας δεν πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις, τότε 

θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.  

4. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, 

η πιο πάνω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της 

κοινοπραξίας. 

5. Ο Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 76(1)(α) του 

Ν.140(Ι)/2016, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως 

της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι 

σε θέση να αποδείξει στον Αναθέτοντα Φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους. 

 

6.4 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν 

υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές 

τους ικανότητες: 

1. να κατέχουν ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το έτος εντός 

του οποίου υποβάλλεται η προσφορά, για την εκτέλεση έργων της Κατηγορίας και Τάξης 

του Έργου, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3.1, ή ανώτερης Τάξης ή 

να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης τους, εφόσον 

τηρούνται τέτοια μητρώα και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 

απόκτηση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω. Για τα 
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Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επαγγελματικά μητρώα προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα XI του Ν.73(Ι)/2016 (Άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕE). 

 

2. Ο αριθμός του εργατικού προσωπικού κατά μέσο όρο τα τελευταία δύο (2) χρόνια, δεν 

πρέπει να είναι μικρότερος από οκτώ (8) άτομα με πλήρη απασχόληση καθ’ όλη την 

διάρκεια της περιόδου αυτής. Τα άτομα αυτά να δηλωθούν στο Παράρτημα 6 «Έντυπο 

Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας» του Τόμου Δ των παρόντων εγγράφων. 

3 Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία 

στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να 

μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς, και ειδικότερα να διαθέτουν εμπειρία στην 

παροχή υπηρεσιών που να είναι οι ίδιες ή συναφείς με εκείνες που περιλαμβάνονται 

στο Αντικείμενο της Σύμβασης.    

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή (3) ικανοποιητική πείρα 

παρόμοιας φύσης με αυτή που αναφέρονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης.  

Είναι επίσης απαραίτητο να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία, όπως 

βεβαιωτικές/συστατικές επιστολές από τον Οργανισμό/Υπηρεσία που είχαν συμβληθεί. 

Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου «ικανοποιητική πείρα» σημαίνει επιτυχή 

εκτέλεση αντίστοιχων συμβολαίων για λογαριασμό των Δημοσίων Έργων, Επαρχιακής 

Διοίκησης, Δήμων, Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφελείας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ ή άλλου παροχέα 

Τηλεπικοινωνιών, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Συμβούλια Αποχετεύσεων). 

Η αξία της εργασίας που εκτελέστηκε πρέπει να είναι αθροιστικά αξίας τουλάχιστον 

εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000,00) τα τελευταία τρία χρόνια. 

Πληροφορίες για τα έργα που εκτελέστηκαν θα πρέπει να δοθούν στο Παράρτημα 6 

«Έντυπο Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας» του Μέρους Δ των παρόντων 

εγγράφων.  

     4. Επιπρόσθετα οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να κατέχουν: 

(α) άδεια ατομικού συστήματος διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές 

και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), η οποία να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης ή  

(β) αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για την συμμετοχή του ως μέλος σε 

αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ, του οποίου η άδεια να 

βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Οι άδειες διαχείρισης ΑΕΚΚ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν άσφαλτο και σωλήνες 

αμιάντου.  

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι 

κοινοπραξία προσώπων, όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται 

από ένα τουλάχιστον μέλος της κοινοπραξίας και αυτό το μέλος υποχρεωτικά θα 

αναλάβει βασικά την πρακτική διεκπεραίωση και τον συντονισμό εκτέλεσης των 

εργασιών της Σύμβασης και θα είναι ο Συντονιστής (leader) του έργου όπως 

καθορίζονται στα παρόντα έγγραφα.  

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός 

φορέας θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβο, θα πρέπει ο υπεργολάβος να πληροί 
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όλα τα κριτήρια όπως αυτά απαιτούνται για την Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα του Οικονομικού Φορέα όπως αναφέρεται στον όρο 3.3.9(β) πιο 

πάνω. Προς τούτο θα πρέπει να κατατεθούν τα έντυπα όπως αυτά απαιτούνται 

για τον Οικονομικό Φορέα.  

 

5. Ένας Προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με 

το άρθρο 63 του Νόμου, για να αποδείξει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της 

παραγράφου 3.3.8, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή ο Προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι:  

(α) για την εκτέλεση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,  

(β) οι φορείς αυτοί διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και  

(γ) οι φορείς αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 3.3.6. 

 

6.5 Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς 

1. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:  

α αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

β έχει υποβάλει ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή 

γ έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από τον Αναθέτοντα Φορέα 

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 

Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση, 

Δύναται να επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,  

β. οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης. 

 

2. Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα ως 

αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς του ή του μέρους αυτής που 

έχει αποσυρθεί.  

 

3. Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

Παράρτημα 2. 
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7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Κυριότητα 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν 

υποβληθεί κατά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν 

έχουν το δικαίωμα της επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από τον 

Αναθέτοντα Φορέα. 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές  και 

αφορούν προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιούνται από τον Αναθέτοντα Φορέα 

στα πλαίσια της αξιολόγησης και τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας. 

7.2 Εμπιστευτικότητα 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας θα λάβει υπόψη του 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 

πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν να μην γνωστοποιηθούν σε 

τρίτους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές. 

7.3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.16. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από τον 

Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

3. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, ο Αναθέτοντας Φορέας 

θα απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών για το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν γραπτώς εντός του χρονικού 

διαστήματος το οποίο θα καθορίσει ο Αναθέτοντας Φορέας, παρατείνοντας ισόχρονα 

και έγκαιρα την ισχύ της Εγγύησης Συμμετοχής τους. Προσφορά της οποίας ο 

Προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούμενη από τον 

Αναθέτοντα Φορέα παράταση της ισχύος των προσφορών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

7.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

1. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος 

του Έργου. 

7.5 Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Έργου 

Προσφορές για μέρος του Έργου δεν γίνονται δεκτές.  



 

25 

 

8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

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

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.13. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy). 

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που 

υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.  

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

μέσω του Συστήματος, πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών.  

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

Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία 

προθεσμία υποβολής τους, εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου 9.5.  

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος 

της μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που 

Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί 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 του Αναθέτοντα Φορέα, χωρίς άλλη 

διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, και 

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 και Υποβολής 

1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, υποχρεωτικά στη γλώσσα που 

προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.17. Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική 

Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 

2. Η προσφορά συντάσσεται σε τρεις ενότητες ως εξής: 

Α. Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής»  

Β. Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 

Γ. Ενότητα «Οικονομική Προσφορά» 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, είναι μεγάλα σε όγκο και η 

ηλεκτρονική υποβολή τους δύναται να δημιουργήσει πρόβλημα, γίνονται δεκτά και σε 

έντυπη/ηλεκτρονική μορφή ή με τη μορφή συνδέσμου (link) κατόπιν συνεννόησης με 

τον Αρμόδιο Λειτουργό του Αναθέτοντα Φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.9.  

Σημειώνεται ότι το μέγιστο μέγεθος ηλεκτρονικής προσφοράς που μπορεί να 

υποβληθεί στο Σύστημα έχει καθορισθεί στα 100ΜΒ. 

3. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, ο 

Προσφέρων να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

http://www.eprocurement.gov.cy/


 

26 

 

4. Οι Προσφέροντες δύνανται να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν 

καλύπτονται από τα Έγγραφα Διαγωνισμού και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται 

ουσιώδεις.  

5. Όλα τα Έντυπα/Δηλώσεις που απαιτούν υπογραφή θεωρείται ότι είναι 

υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

6. Αναλυτικός Οδηγός για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

ηλεκτρονικά διατίθεται στην Ενότητα «Βοήθεια» στο Σύστημα. 

Πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών, οι Οικονομικοί Φορείς 

μπορούν να επικοινωνούν εντός των εργάσιμων ωρών στα τηλέφωνα που 

αναφέρονται στον πιο πάνω Οδηγό, για καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή της 

προσφοράς τους στο Σύστημα. 

7. Το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για έναρξη της υποβολής προσφοράς 

ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών που 

καθορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού. Δεδομένου ότι η υποβολή ξεκίνησε πριν την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, το σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της 

φόρτωσης/ανεβάσματος της προσφοράς για χρονικό διάστημα μέχρι και 30 λεπτά 

μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Για όσες προσφορές δεν έχει καταστεί 

δυνατή η ολοκλήρωση της φόρτωσης τους στο Σύστημα μετά και τη λήξη των 30 

λεπτών ή έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί εντός αυτής της περιόδου, αυτές 

απορρίπτονται και δεν καταχωρούνται στο σύστημα. Νοείται ότι δεν είναι δυνατή η 

έναρξη ή επανέναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφοράς μετά την πάροδο της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας για υποβολή προσφοράς και οποιοδήποτέ 

πρόβλημα πιθανόν προκύψει κατά την περίοδο αυτή, δεν θα μπορεί να λυθεί με 

διορθωτικές ενέργειες. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι τεχνικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ταχύτητα της φόρτωσης της προσφοράς στο σύστημα, συστήνεται 

όπως η έναρξη της διαδικασίας υποβολής ξεκινήσει εγκαίρως, αφήνοντας τον 

απαραίτητο χρόνο τόσο για την ολοκλήρωση της υποβολής, όσο και για την επίλυση 

θεμάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι με βάση το Νομοθετικό Πλαίσιο, ο κάθε οικονομικός 

φορέας που χρησιμοποιεί το σύστημα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα 

της υλικοτεχνικής υποδομής που ο ίδιος διαθέτει, για την ποιότητα και ταχύτητα 

σύνδεσης του στο διαδίκτυο και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματικότητα της χρήσης 

του Συστήματος από αυτόν.  

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη έκαστου προσφέροντα ο 

οποίος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε, όχι μόνο να ξεκινήσει 

αλλά και να ολοκληρωθεί η υποβολή της προσφοράς του εντός των πιο πάνω 

χρονικών περιθωρίων. 

8.3 Περιεχόμενα Προσφορών 

8.3.1 Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» 

1. Την Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς (Παράρτημα 2). 
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2. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του. 

β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα 

πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχων νομικό 

πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό 

Συνεργασίας, 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. 

γ. Αναφορικά με την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της παραγράφου 6.1. ο 

Προσφέρων οφείλει να υποβάλει: 

• Για το (α), αντίγραφο της ετήσιας άδειας του ή  

• Για το (β), αντίγραφο του επίσημου πιστοποιητικού εγγραφής του στον 

επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών/επαγγελματικό μητρώο της 

χώρας προέλευσής του. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται η 

Κατηγορία και Τάξη εγγραφής του και οι ελάχιστες τυπικές και ουσιαστικές 

προϋποθέσεις  εγγραφής, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για απόκτηση της ετήσιας άδειας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.6.1(α). 

Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τέτοια 

πιστοποιητικά και στοιχεία υποβάλλονται από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία.  

3. Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας, 

συμπληρωμένο το Παράρτημα 6. Τονίζεται ότι o Αναθέτοντας Φορέας δύναται να 

ζητήσει από τους Προσφέροντες, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, την υποβολή 

οποιονδήποτε στοιχείων τεκμηρίωσης κρίνει απαραίτητο, σχετικά με τα δηλωθέντα 

στο Παράρτημα 6. 

4. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

Κατάλογο των έργων που εκτελέστηκαν την περίοδο που καθορίζεται στην 

παράγραφο 6.4 (Παράρτημα 6). 

Νοείται ότι θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά Καλής Εκτέλεσης για τα έργα 

που δηλωθήκαν στον κατάλογο εάν του ζητηθεί. Τα πιστοποιητικά αυτά θα 

αναφέρουν την αξία, το χρόνο, τη φύση και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και θα 

προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά, τα ανωτέρω στοιχεία θα δηλώνονται 

από τον Προσφέροντα. Σε περίπτωση που το έργο εκτελέστηκε από κοινοπραξία θα 

δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος στην κοινοπραξία ή το είδος 

και η δαπάνη των εργασιών που αυτός εκτέλεσε. 

5. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά 

την έννοια των σχετικών εδαφίων των παραγράφων 6.3 ή/και 6.4, απαιτείται η 



 

28 

 

υποβολή των δηλώσεων των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στον 

Αναθέτοντας Φορέας ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, 

θα θέσουν στη διάθεσή του, τους κατά περίπτωση, αναγκαίους πόρους (Παράρτημα 

8).  

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) πιο 

πάνω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς 

αυτούς, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους. Επιπρόσθετα, να υποβάλλονται τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο 2 (α) πιο πάνω. 

6. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Παράρτημα 5). 

Πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας 

που ισχύουν στη Κυπριακή Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, 

μπορούν να ληφθούν από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

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

8.3.2 Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 

1. Την Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα 1). 

8.3.3 Ενότητα «Οικονομική Προσφορά» 

1. Την Οικονομική Προσφορά και το Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 3). 

2. Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο δυνατόν να 

οδηγήσει στην απόρριψή της.  

3. Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Το Έντυπο Προσφοράς θα υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό 

του. 

 

8.3.3.1 Ποσότητες και Τιμές Μονάδας 

1. Τα ποσά και οι τιμές μονάδας που δηλώνονται στην Προσφορά θα καλύπτουν 

όλες τις υποχρεώσεις, έξοδα και κέρδος του Προσφέροντα. 

2. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν τιμολογήσει οποιαδήποτε εργασία ή 

άρθρο, αυτό θα ερμηνεύεται ότι η αξία της εργασίας αυτής έχει συμπεριληφθεί 

σε άλλες εργασίες. 

 

8.3.3.2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

1. Ο Προσφέρων θα δώσει στην Προσφορά του το ποσό για το Φ.Π.Α. στο σημείο 

που ορίζεται στο Έντυπο Προσφοράς. 

2. Οι Προσφορές θα ελεγχθούν με σκοπό να εντοπιστεί τυχόν παράλειψη του 

Προσφέροντα να δώσει το ορθό ποσό του Φ.Π.Α.  Αν υπάρξει παράλειψη, τότε 

αυτό θα διορθώνεται και θα γίνεται η ανάλογη προσαρμογή. 

3. Η συμπερίληψη του ποσού για το Φ.Π.Α. γίνεται για σκοπούς προϋπολογισμού 

του Έργου. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να πληρωθεί το ανάλογο ποσό για το 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε σχετικού νόμου. 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
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9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί στο Σύστημα 

διενεργείται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής Προσφορών,  με τον τρόπο που προβλέπεται στους Κανονισμούς που 

αναφέρονται στη  παράγραφο 3.2(ε).   

2. Για σκοπούς διασφάλισης των βασικών αρχών των δημοσίων συμβάσεων και 

συγκεκριμένα της διαφάνειας, με την αποσφράγιση της ενότητας «Οικονομική 

Προσφορά», οι τιμές που έχουν υποβληθεί από τους προσφέροντες στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι αυτόματα ορατές στο Σύστημα σε οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο, με την επιφύλαξη ότι οι αναγραφόμενες τιμές δεν έχουν τύχει 

οποιασδήποτε αξιολόγησης. 

9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής 

1. Μετά την αποσφράγιση των Ενοτήτων «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και «Τεχνική 

Προσφορά» το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων 

συμμετοχής καθώς και την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που 

έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής ή συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 6.2(1)(α) και 

6.2(1)(γ)-(ι) και έχοντας εξετάσει τις οποιεσδήποτε ενέργειες έχουν δηλωθεί σύμφωνα 

με το εδάφιο 4 της παραγράφου του 6.2, ο Αναθέτοντας Φορέας χαρακτηρίζει τις 

προσφορές αυτές απορριπτέες, η τεχνική και η οικονομική προσφορά δεν 

αξιολογούνται. Οι προσφορές αυτές απορρίπτονται δια του Αρμοδίου Οργάνου του 

Αναθέτοντα Φορέα. 

9.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο αξιολογεί την Τεχνική Προσφορά των προσφορών που κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμέτοχής, προκειμένου να 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Αντικειμένου της Σύμβασης. Όσες 

προσφορές δεν έχουν αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές χαρακτηρίζονται απορριπτέες, 

καταγράφοντας τους ακριβείς λόγους απόρριψης για κάθε μία από αυτές. 

9.4 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει το περιεχόμενο της Οικονομικής Προσφοράς 

προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις των 

Εγγράφων Διαγωνισμού. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τους 

απαιτούμενους από τα Έγγραφα Διαγωνισμού σχετικούς όρους και συνθήκες, ο 

Αναθέτοντας Φορέας απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου 

του. 

3. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος από τον πολλαπλασιασμό της τιμής μονάδας επί 

την ποσότητα, η τιμή μονάδας θα θεωρείται ορθή και θα λαμβάνεται ως βάση για τη 

διόρθωση.  
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4. Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μετά από διόρθωση 

οποιονδήποτε αριθμητικών λαθών ή και λαθών από μεταφορά με βάση τα 

αναθεωρημένα ποσά Προσφορών. 

5. Οι προσφορές θα ελεγχθούν με σκοπό να εντοπιστούν ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις 

σε σύγκριση με την εκτίμηση του Αναθέτοντα Φορέα και τις τιμολογήσεις των 

υπολοίπων Προσφερόντων. 

6. Αν υπάρξουν τέτοιες ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις, δυνατόν να τροποποιούνται κατά 

την απόλυτη κρίση του Αρμοδίου Οργάνου.  Η διαφορά που θα προκύπτει στο Ολικό 

Ποσό Προσφοράς, μετά την τροποποίηση των τιμών μονάδας, θα υπολογίζεται σε 

μορφή εκατοστιαίας (%) προσαρμογής επί του συνολικού ποσού των τιμολογητέων 

άρθρων ώστε το Ολικό Ποσό Προσφοράς (όπως αυτό προκύπτει από τον αριθμητικό 

έλεγχο των προσφορών) να παραμένει αναλλοίωτο. 

7. Εάν μια Οικονομική Προσφορά θεωρηθεί ασυνήθιστα χαμηλή, ο Αναθέτοντας Φορέας  

οφείλει να ζητήσει γραπτώς εξηγήσεις από τον Προσφέροντα σχετικά με την τιμή της 

προσφοράς του. Οι εξηγήσεις αυτές θα δίνονται εγγράφως, εντός επτά (7) ημερών 

από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Οι εξηγήσεις αφορούν τη σύνθεση της 

Προσφοράς κατά τα οριζόμενα στις πρόνοιες του άρθρου 81 του Ν.140(Ι)/2016. Το 

Αρμόδιο Όργανο εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες και αποφασίζει σχετικά με 

την αποδοχή ή την απόρριψη της Προσφοράς. 

9.5 Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης, έχει το δικαίωμα, εφ’ 

όσον κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων 

σχετικά με το περιεχόμενο της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή 

διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

2. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους 

Προσφέροντες είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, εξαιρουμένης της Εγγύησης Συμμετοχής, οι Αναθέτοντες 

Φορείς δύνανται να ζητούν από τους Προσφέροντες να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 

τα δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι Προσφέροντες 

στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να 

υποβάλλουν τέτοιου είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά στoν Αναθέτοντα Φορέα, 

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

θα είναι μικρότερο των τριών εργάσιμων ημερών. 

3. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από τους Προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία ζητήθηκαν. 

9.6 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

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

στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά της προσφερόμενης 

τιμής. 
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10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει 

αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η Πλέον Συμφέρουσα από 

Οικονομική Άποψη Προσφορά βάσει  τιμής.  

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια τιμή, η επιλογή του Αναδόχου 

από τoν Αναθέτοντα Φορέα θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

1. Στον υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση. 

2. O Αναθέτοντας Φορέας ενημερώνει τους Προσφέροντες για την απόφαση που έχει 

ληφθεί, καθώς και τους λόγους που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το 

άρθρο 71 του Ν.140(Ι)/2016. 

10.3 Ακύρωση Διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των Προσφορών 

για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, τους 

οποίους γνωστοποιεί εγγράφως στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς. 

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

αποφασιστεί 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 Διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές 

προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ 

αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

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

προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να 

είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να 

καταστρατηγείται 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 Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι 

του Αναθέτοντα Φορέα από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη 

των δικαιωμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 3.6 του παρόντος Μέρους. 

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

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

προσέλθει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία 

που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση του Αναθέτοντα Φορέα, για την υπογραφή της 

σχετικής Συμφωνίας (Τόμος Ε). Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο 
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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 και 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης. 

2. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο υποψήφιος Ανάδοχος για υπογραφή, ο 

Αναθέτοντας Φορέας έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο Αρμόδιο 

Όργανο Ανάθεσης για ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο Προσφέροντα, σύμφωνα 

με την κατάταξη της παραγράφου 9.6. Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε 

ισχύ κατά την ανάθεση.  

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

προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Τα πιστοποιητικά/δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 9, 

β.  Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση εμπίπτει 

στην περίπτωση της υποπαραγράφου 6.1.6.1(β), ο Προσφέρων οφείλει, εντός 

επτά (7) ημερών από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί η ανάθεση της 

Σύμβασης, να αποταθεί στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 

Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για εξασφάλιση της ετήσιας άδειας που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο 6.1.6.1(α) και να προσκομίσει την άδεια αυτή 

στον Αναθέτοντα Φορέα, πριν την υπογραφή της Συμφωνίας. 

γ. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία, 

δ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας στο 

οποίο να καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, 

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 

οριζόμενα στο συμφωνητικό συνεργασίας της παραγράφου 8.3.1. 

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

Ανάδοχο. 

10.5 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης  

1. Με την υπογραφή της σύμβασης Δημοσίου, ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει  

Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης για ποσό ίσο με το ποσοστό του Ποσού 

Συμβολαίου που καθορίζεται στο Παράρτημα 12 του Τόμου Δ των εγγράφων του 

διαγωνισμού.  

2. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αποζημίωση σε περίπτωση αποτυχίας του Ανάδοχου να εκπληρώσει τις 

απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις. 

3. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο κατόπιν 

άδειας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) 

ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
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συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την 

νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

4. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης θα μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

5. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 12.  

6.  Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να δοθούν 2 Εγγυήσεις Πιστής Εκτέλεσης όπως 

αναφέρεται στον όρο 2.23 στη σελίδα 8. Η μία αφορά τις εργασίες παλινόρθωσης των 

εκσκαφών κατά τη διάρκεια του συμβολαίου και η δεύτερη συγκεκριμένα για την 

προστασία από τυχόν καθίζηση των εκσκαφών, η οποία θα ισχύει μέχρι και 6 μήνες 

μετά τη λήξη του συμβολαίου.  

11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟ 

1. Εφόσον έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο, οι τυχόν εγγυητικές που 

κρατούνται για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα αποδεσμεύονται σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της παραγράφου 6.5, ωστόσο οι προσφορές τους θα παραμένουν 

αυτομάτως, και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σε ισχύ, τόσο ως προς τη συνολική 

τιμή, όσο και τις τιμές μονάδας που υποβλήθηκαν, εκτός εάν οποιοσδήποτε εκ των 

συμμετεχόντων ζητήσει εγγράφως τον τερματισμό ισχύος της προσφοράς του.  

2. Σε περίπτωση που ο Αναθέτοντας Φορέας τερματίσει την σύμβαση με τον Ανάδοχο, ή 

έχει επέλθει τερματισμός για άλλο λόγο, καταγράφει  τις εργασίες που έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί, τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και το ακριβές στάδιο 

ολοκλήρωσης τους, καθώς και τις εργασίες που υπολείπονται για ολοκλήρωση του 

έργου.  

3. Για τις εργασίες που υπολείπονται θα εκτιμάται η αξία τους στη βάση των τιμών 

μονάδας που υπέβαλε στην προσφορά του ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης και στη 

συνέχεια θα υπολογίζεται η εκτιμώμενη αξία ολοκλήρωσης του έργου. Οποιαδήποτε 

έξοδα κρίνει ο Αναθέτοντας Φορέας ότι θα υποστεί επιπρόσθετα ο νέος Ανάδοχος 

προστίθενται στην εκτιμώμενη αξία ολοκλήρωσης του έργου και προωθείται στην 

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για σχετική έγκριση. 

4. Μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης, ο Αναθέτοντας Φορέας, θα καλεί τον 

δεύτερο στην σειρά κατάταξης, ως υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κοινοποιείται ο 

κατάλογος εργασιών που ολοκληρώθηκε, ο κατάλογος ημιτελών εργασιών και οι 

εναπομείνασες εργασίες με την εγκεκριμένη εκτίμηση κόστους ολοκλήρωσης του 

έργου. Θα έχει τότε το δικαίωμα ο υποψήφιος Ανάδοχος να πραγματοποιήσει 

οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει σκόπιμους για να διαπιστώσει την ποιότητα ή/και 

καταλληλότητα των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί και εντός 15 ημερών οφείλει 

να ενημερώσει τον Αναθέτοντα Φορέα κατά πόσο αποδέχεται να αναλάβει την 

ολοκλήρωση του έργου στην τιμή που καθορίστηκε.  

5. Νοείται ότι, η όποια διαφορά στο κόστος πέραν του ποσού κατακύρωσης στον αρχικό 

Ανάδοχο, θα καθίσταται απαιτητή από τον αρχικό Ανάδοχο του οποίου η σύμβαση 

έχει διακοπεί.  

6. Σε περίπτωση που ο  υποψήφιος ανάδοχος δεν ικανοποιείται από την πρόταση ή δεν 

μπορεί/επιθυμεί να αναλάβει την συνέχιση των εργασιών, θα έχει το δικαίωμα να 

αρνηθεί χωρίς οποιανδήποτε συνέπεια και θα επαναληφθεί η διαδικασία με τον 
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επόμενο στη σειρά κατάταξης, μέχρι να καταστεί δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης ή 

μέχρι να μην υπάρχει άλλος υποψήφιος ανάδοχος.  

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να τελεσφορήσει η πιο πάνω διαδικασία, είτε αν ο 

Αναθέτοντας Φορέας δεν κρίνει δόκιμη την εφαρμογή της, γίνεται προκήρυξη νέου 

διαγωνισμού. 

 

 

12. ΔIOIKHTIKEΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που η 

εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο κρίνεται ως μη ικανοποιητική,  ενδεχομένως ο 

Ανάδοχος να στερηθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς, είτε μόνιμα, 

είτε για καθορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για 

τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις αντίστοιχες 

καθορισμένες διαδικασίες για τις λοιπές Αναθέτουσες Αρχές. Ο Αναθέτοντας Φορέας  

διατηρεί το δικαίωμα για λήψη δικαστικών ή άλλων μέτρων που θεωρεί απαραίτητα εναντίον 

του Αναδόχου με σκοπό να αποζημιωθεί σε περίπτωση που υπέστη οποιαδήποτε ζημιά. 

 

13.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

13.1 Η Σύμβαση αυτή τερματίζεται αυτοδικαίως εάν, εντός περιόδου ενός (1) μήνα μετά       

την υπογραφή της και από τα δύο μέρη, δεν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία η 

οποία ανατέθηκε στον Ανάδοχο και εγείρει δικαίωμα πληρωμής. 

13.2 Ο τερματισμός θα γίνει χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή εξουσιών 

του Συμβουλίου καθώς και του Αναδόχου, δυνάμει της Σύμβασης. 

13.3 Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς 

Όρους, ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να τερματίσει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

▪ ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει όλο ή μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης μέσα στα 

χρονικά πλαίσια που καθορίζει η Σύμβαση ή/και οποιαδήποτε παράταση που 

μπορεί να δοθεί, 

▪ ο Ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

καθώς και όταν η ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων είναι εκτός προδιαγραφών 

ή/και για άλλο συναφή λόγο σχετικό με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

▪ ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται εντός 24 ωρών με την ειδοποίηση του Αρμόδιου 

Επιβλέποντα Τεχνικού βάσει της οποίας ζητείται από τον Ανάδοχο να επανορθώσει 

κάθε αμέλεια ή αδυναμία στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που 

επηρεάζουν σημαντικά την πιστή εκτέλεση της Σύμβασης εντός των προθεσμιών, 

▪ ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει οδηγίες που δόθηκαν από τον Αρμόδιο 

Επιβλέποντα Τεχνικό του Αναθέτοντα Φορέα 

▪ ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης 

σε υπεργολάβο/ους ή αντικαθιστά υπεργολάβο/ους χωρίς την έγκριση του 
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Αναθέτοντα Φορέα, 

▪ ο Ανάδοχος υφίσταται ουσιώδης οργανωτικές μεταβολές οφειλόμενες στην αλλαγή 

της νομικής μορφής ή της φύσης των δραστηριοτήτων του. 

▪ διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 

ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 

▪ προκύψει οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα που παρεμποδίζει την εκτέλεση 

της Σύμβασης. 

▪ εάν διοριστεί Διαχειριστής/Παραλήπτης του Ανάδοχου. 

▪ εάν προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στην μετοχική ή διοικητική δομή του Ανάδοχου 

σε ποσοστό πέραν του 50%. 

13.4 Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς 

Όρους ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση 

τριάντα (30) ημερών να τερματίσει 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. 

13.5 Εκτός της περίπτωσης τερματισμού της Σύμβασης για το λόγο που αναφέρεται πιο 

πάνω υπό 13.4,  ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται στη συνέχεια, να μεριμνήσει για την 

υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης που δεν υλοποίησε ο Ανάδοχος, με τη 

σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με τρίτο μέρος, με υποχρέωση του Ανάδοχου 

να καλύψει οικονομικά ενδεχόμενη διαφορά στην τιμή εκτέλεσης της εργασίας. Η ευθύνη 

του Αναδόχου για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση θα παύσει αμέσως όταν ο 

Αναθέτοντας Φορέας τερματίσει τις συμβάσεις χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε 

ευθύνη που ίσως έχει ήδη προκύψει προηγουμένως. 

13.6 Ο Αναθέτοντας Φορέας  το συντομότερο δυνατό μετά τον τερματισμό, θα 

πιστοποιήσει την αξία του υλοποιηθέντος μέρους του Αντικειμένου της Σύμβασης και 

όλων των οφειλόμενων προς τον Ανάδοχο ποσών κατά την ημερομηνία τερματισμού. 

13.7 Ο Αναθέτοντας Φορέας δεν θα υποχρεούται να προβεί σε οποιεσδήποτε περαιτέρω 

πληρωμές προς τον Ανάδοχο μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της Σύμβασης. Μετά 

την ολοκλήρωσή της, ο Αναθέτοντας Φορέας θα δικαιούται να ανακτήσει από τον 

Ανάδοχο επιπρόσθετα έξοδα, εάν υπάρχουν, που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση 

της Σύμβασης, ή θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο. 

13.8 Σε περίπτωση που ο Αναθέτοντας Φορέας τερματίσει τη Σύμβαση, θα δικαιούται να 

ανακτήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε βλάβη έχει υποστεί μέχρι το μέγιστο ποσό 

που καθορίζεται στη Σύμβαση. Εάν δεν καθορίζεται μέγιστο ποσό, ο Αναθέτοντας 

Φορέας, χωρίς επηρεασμό των άλλων θεραπειών που προβλέπονται από τη Σύμβαση, 

θα δικαιούται να ανακτήσει το μέρος της Συμβατικής Αξίας που αποδίδεται στο μέρος 

αυτό του Αντικειμένου της Σύμβασης που δεν έχει, λόγω παράλειψης του Αναδόχου, 

κριθεί ή παραδοθεί ικανοποιητικά. 

13.9 Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος μπορεί να υπόκειται σε διοικητικές και οικονομικές   

κυρώσεις ως περιγράφεται στην παράγραφο 12 πιο πάνω. 

13.10 Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να απαιτήσει, πέρα από τα ποσά που οφείλονται σε 
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αυτόν για εργασίες που έχουν ήδη παραδοθεί ή/και Υπηρεσίες που έχουν ήδη 

παρασχεθεί, αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που υπέστη. 

13.11 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

και ένας ή περισσότεροι από τους λόγους τερματισμού της Σύμβασης αφορά σε ένα 

από τα μέλη της κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας, ως αλληλεγγύως 

υπεύθυνα υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την υλοποίηση της Σύμβασης χωρίς 

διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Σε κάθε 

περίπτωση ο Αναθέτοντας Φορέας  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 συμμετοχής του μέλους αυτού 

δημιουργεί βάσιμες υποψίες περί αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων από τα υπόλοιπα μέλη. 
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I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είδος (Α) Παλινόρθωση εκσκαφής/ασφάλτου με σκυρόδεμα στην επιφάνεια (βλ. 

Μέρος Γ - Σχέδιο για Παλινόρθωση ασφάλτου με σκυρόδεμα) 

 

Η εργασία παλινόρθωσης εκσκαφής (ασφάλτου) με σκυρόδεμα στην επιφάνεια 

περιλαμβάνει τοποθέτηση άμμου επίχωσης 10 εκ., (ως οι προδιαγραφές «Αδρανή για 

επίχωση σωλήνων» που ορίζονται στον Τόμο Γ) κάτω από τον αγωγό η οποία θα συνεχίζει 

γύρω και πάνω από τον αγωγό μέχρι 20 εκ. πάνω από το ψηλότερο σημείου του αγωγού.  

Πάνω από τον άμμο επίχωσης θα τοποθετείται Crusher Run Τύπου 1 (ως οι προδιαγραφές 

«Αδρανή υποθεμελίου οδοστρώματος» που ορίζονται στον Τόμο Γ) μέχρι 30 εκ. κάτω από 

την επιφάνεια της ασφάλτου και θα γίνεται συμπίεση ανά 15 εκ. ως οι οδηγίες και 

προδιαγραφές που παρουσιάζονται στην κατάσταση «Προδιαγραφές – Διάστρωση και 

Συμπύκνωση Υλικού Τύπου 1» στο Μέρος Γ.  

Πάνω από το υλικό Crusher Run Τύπου 1 θα τοποθετείται σκυρόδεμα C25/37 ύψους 25 εκ. 

το οποίο θα καλύπτεται με νάιλον. Πάνω από το νάιλον θα συνεχίζεται η τοποθέτηση του 

ίδιου σκυροδέματος, ύψους 5 εκ. μέχρι να εφάπτεται της ασφάλτου.  

Το σκυρόδεμα θα τοποθετείται αμέσως μόλις γίνει η επίχωση πριν ο εργολάβος 

εγκαταλείψει το σημείο της εκσκαφής. Το Συμβούλιο δεν θα αποδεχθεί την οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στην κάλυψη των εκσκαφών με σκυρόδεμα.  

Λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα «Λεπτομέρεια και Διαστάσεις - 

Παλινόρθωση ασφάλτου με σκυρόδεμα».   

Για τους Δήμους Τσερίου, Γερίου, Δαλίου, Λατσιών και Στροβόλου θα γίνεται η εργασία 

όπως αναφέρεται πιο πάνω. Επιπρόσθετα θα πρέπει ο ανάδοχος μετά πάροδο μικρότερη 

του ενός μηνός, να προβαίνει στην αφαίρεση του σκυροδέματος ύψους 5 εκ. και να 

τοποθετεί και συμπιέζει ασφαλτικό οδόστρωμα το οποίο θα φορμάρεται με μπάρα και θα 

συμπιέζεται ούτως ώστε η τελική επιφάνεια να είναι λεία και να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με 

τον γειτονικό άσφαλτο. Πιθανότατα η εργασία αυτή να γίνει και για άλλους Δήμους.  

Συνήθως οι εκσκαφές φέρουν βάθος περίπου 110 εκ και πλάτος 60 εκ. περίπου (το μήκος 

διαφέρει αναλόγως της περίπτωσης). Ως εκ τούτου στις προσφερόμενες τιμές να ληφθούν 

υπόψη ως σταθεροί παράγοντες το βάθος 110 εκ και το πλάτος 60 εκ.  

 

 

Είδος (Β) Παλινόρθωση εκσκαφής πεζοδρομίου (βλ. Τόμος Γ - Σχέδιο για 

Παλινόρθωση πεζοδρομίου) 

 

Η εργασία παλινόρθωσης εκσκαφής πεζοδρομίου περιλαμβάνει τοποθέτηση άμμου 

επίχωσης 10 εκ. (ως οι προδιαγραφές «Αδρανή για επίχωση σωλήνων» που ορίζονται στο 

Τόμος Γ) κάτω από τον αγωγό η οποία θα συνεχίζει γύρω και πάνω από τον αγωγό μέχρι 20 

εκ. πάνω από το ψηλότερο σημείου του αγωγού.  
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Πάνω από τον άμμο επίχωσης θα τοποθετείται Crusher Run Τύπου 1 μέχρι να εφάπτεται 

της επιφάνειας και θα γίνεται συμπίεση ανά 15 εκ. ως οι οδηγίες και προδιαγραφές που 

παρουσιάζονται στην κατάσταση «Προδιαγραφές – Διάστρωση και Συμπύκνωση Υλικού 

Τύπου 1» και στο Σχεδιάγραμμα «Λεπτομέρεια και Διαστάσεις - Παλινόρθωση 

πεζοδρομίου» στον Τόμο Γ.   

Συνήθως οι εκσκαφές φέρουν βάθος περίπου 110 εκ και πλάτος 60 εκ (το μήκος διαφέρει 

αναλόγως της περίπτωσης). Ως εκ τούτου στις προσφερόμενες τιμές να ληφθούν υπόψη ως 

σταθεροί παράγοντες το βάθος 110 εκ και το πλάτος 60 εκ.   

 

 

Είδος (Γ) Παλινόρθωση εκσκαφής/ασφάλτου οικιακής παροχής με σκυρόδεμα στην 

επιφάνεια (βλ. Μέρος Γ - Σχέδιο για Παλινόρθωση ασφάλτου οικιακής παροχής) 

 

Η εργασία παλινόρθωσης εκσκαφής ασφάλτου οικιακής παροχής με σκυρόδεμα στην 

επιφάνεια, περιλαμβάνει τοποθέτηση άμμου επίχωσης 8 εκ. (ως οι προδιαγραφές «Αδρανή 

για επίχωση σωλήνων» που ορίζονται στον Τόμο Γ) από το σημείο που εφάπτεται ο αγωγός 

με το έδαφος, μέχρι το ψηλότερο σημείο του αγωγού (να καλυφθεί δηλαδή ο αγωγός).  

Πάνω από τον άμμο επίχωσης θα τοποθετείται Crusher Run Τύπου 1 σύμφωνα με την 

κατάσταση «Προδιαγραφές – Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού τύπου 1» στον Τόμο 

Γ, ύψους 7 εκ. και θα γίνεται συμπίεση.  

Πάνω από το υλικό Crusher Run Τύπου 1 θα τοποθετείται σκυρόδεμα C25/37 ύψους 10 εκ. 

το οποίο θα καλύπτεται με νάιλον. Πάνω από το νάιλον θα συνεχίζεται η τοποθέτηση του 

ίδιου σκυροδέματος, ύψους 5 εκ. μέχρι να εφάπτεται της ασφάλτου.  

Το σκυρόδεμα θα τοποθετείται αμέσως μόλις γίνει η επίχωση πριν ο εργολάβος 

εγκαταλείψει το σημείο της εκσκαφής. Το Συμβούλιο δεν θα αποδεχθεί την οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στην κάλυψη των εκσκαφών με σκυρόδεμα.  

 

Λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα «Λεπτομέρεια και διαστάσεις 

παλινόρθωσης ασφάλτου οικιακής παροχής» στον Τόμο Γ.   

Για τους Δήμους Τσερίου, Γερίου, Δαλίου, Λατσιών και Στροβόλου θα γίνεται η εργασία 

όπως αναφέρεται πιο πάνω. Επιπρόσθετα θα πρέπει ο ανάδοχος μετά πάροδο μικρότερη 

του ενός μηνός, να προβαίνει στην αφαίρεση του σκυροδέματος ύψους 5 εκ. και να 

τοποθετεί και συμπιέζει ασφαλτικό οδόστρωμα το οποίο θα φορμάρεται με μπάρα και θα 

συμπιέζεται ούτως ώστε η τελική επιφάνεια να είναι λεία και να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με 

τον γειτονικό άσφαλτο. Πιθανότατα η εργασία αυτή να γίνει και για άλλους Δήμους.  

Συνήθως οι εκσκαφές αυτού του είδους θα φέρουν βάθος περίπου 30 εκ. και πλάτος 20 εκ 

(και μήκος μέχρι 10 μέτρα). Ως εκ τούτου στις προσφερόμενες τιμές να ληφθούν υπόψη ως 

σταθεροί παράγοντες το βάθος 30 εκ. και το πλάτος 20 εκ.  
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Για σκοπούς καλύτερης αξιολόγησης της κατάστασης και υποβολή προσφορών δίνονται 

πληροφορίες στην κατάσταση «Στατιστικά και πληροφορίες για τις εκσκαφές» στον Τόμο Γ.  

 

 

Μετά την αποπεράτωση των πιο πάνω εργασιών (Είδη Α μέχρι Γ) ο εργολάβος 

υποχρεούται να μαζέψει και απομακρύνει τα μπάζα τα οποία προκύπτουν από τις 

εκσκαφές και καθαρίσει και ξεπλύνει επιμελώς τα σημεία όπου έγιναν οι εργασίες 

παλινόρθωσης καθώς και όλες τις γύρω επιφάνειες που επηρεάστηκαν από τις 

εργασίες αυτές.   

 

 

II.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

1. Τιμές προσφοράς 

1.1  Οι προσφερόμενες τιμές για όλες τις περιπτώσεις να είναι ανά κυβικό μέτρο 

εκσκαφής, για εκσκαφές σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων υδατοπρομήθειας 

του Συμβουλίου. Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες για το 

μάζεμα και απομάκρυνση των μπαζών και ο καθαρισμός και το ξέπλυμα του σημείου 

της εκσκαφής.  

1.2 Σε περίπτωση διαφορών που κατά την εκτέλεση των εργασιών, το βάθος και το πλάτος 

της εκσκαφής δεν είναι σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στους Τεχνικούς 

Όρους, η χρέωση για το κάθε είδος θα γίνεται ως ακολούθως: 

 

Είδος (Α) Παλινόρθωση εκσκαφής/ασφάλτου με σκυρόδεμα στην επιφάνεια 

Για σκοπούς υποβολής προσφορών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις 110 

εκατοστά βάθος, 60 εκατοστά πλάτος και 152 εκατοστά μήκος, δηλαδή θα 

υποβάλλονται οι τιμές ανά κυβικό μέτρο.  

 

Οι τιμές αυτές θα δεσμεύουν τους προσφοροδότες για εκσκαφές οι οποίες έχουν πλάτος 

από 0 μέχρι και 2 μέτρα. Ανεξαρτήτως του πλάτους οι τιμές  που θα προσφερθούν επίσης 

θα δεσμεύουν τους προσφοροδότες για  βάθος από 0 μέχρι 160 εκατοστά. Το μήκος 

μπορεί να είναι οτιδήποτε. 

 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται για κάθε κυβικό μέτρο επιδιόρθωσης της εκσκαφής νοουμένου 

ότι είναι σύμφωνα με τους όρους των παρόντων εγγράφων.  Στις περιπτώσεις που ο όγκος 

της εκσκαφής είναι μεγαλύτερος από 5 κ.μ.  τότε θα χρεώνεται και θα πληρώνεται βάση των 

προνοιών του άρθρου 19 «Τρόπος καθορισμού χρεώσεων για μεγάλες εκσκαφές». 

 

Είδος (Β) Παλινόρθωση εκσκαφής πεζοδρομίου 

Για σκοπούς υποβολής προσφορών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις 110 

εκατοστά βάθος, 60 εκατοστά πλάτος (βλ.Τεχνικούς όρους στον Τόμο Γ) και 152 

εκατοστά μήκος, δηλαδή θα υποβάλλονται οι τιμές ανά κυβικό μέτρο.  

 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται για κάθε κυβικό μέτρο επιδιόρθωσης της εκσκαφής νοουμένου 

ότι είναι σύμφωνα με τους όρους των παρόντων εγγράφων. Στις περιπτώσεις που ο όγκος 
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της εκσκαφής είναι μεγαλύτερος από 5 κ.μ.  τότε θα χρεώνεται και θα πληρώνεται βάση των 

προνοιών του άρθρου 19 «Τρόπος καθορισμού χρεώσεων για μεγάλες εκσκαφές». 

 

 

Είδος (Γ) Παλινόρθωση εκσκαφής/ασφάλτου οικιακής παροχής με σκυρόδεμα στην 

επιφάνεια 

Για σκοπούς υποβολής προσφορών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις 30 

εκατοστά βάθος, 20 εκατοστά πλάτος (βλ.Τεχνικούς όρους στον Τόμο Γ) και 1.667 

εκατοστά μήκος δηλαδή θα υποβάλλονται οι τιμές ανά κυβικό μέτρο.  

 

Οι τιμές αυτές θα δεσμεύουν τους προσφοροδότες για εκσκαφές οι οποίες έχουν πλάτος 

από 0 μέχρι και 50 εκατοστά. Ανεξαρτήτως του πλάτους οι τιμές  που θα προσφερθούν 

επίσης θα δεσμεύουν τους προσφοροδότες για  βάθος από 0 μέχρι 100 εκατοστά. Το 

μήκος μπορεί να είναι οτιδήποτε. 

 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται για κάθε κυβικό μέτρο επιδιόρθωσης της εκσκαφής νοουμένου 

ότι είναι σύμφωνα με τους όρους των παρόντων εγγράφων. Στην απίθανη περίπτωση  που 

ο όγκος της εκσκαφής είναι μεγαλύτερος από 5 κ.μ.  τότε θα χρεώνεται και θα πληρώνεται 

βάση των προνοιών του άρθρου 19 «Τρόπος καθορισμού χρεώσεων για μεγάλες 

εκσκαφές». 

 

Οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τις εργασίες που περιγράφονται πιο 

πάνω για το Είδος Β «Παλινόρθωση εκσκαφής πεζοδρομίου» π.χ. όταν προκύψει 

παλινόρθωση εκσκαφής για οικιακή παροχή θα έχει συνήθως και επιδιόρθωση εκσκαφής 

πεζοδρομίου. Ως εκ τούτου να ληφθεί υπόψη κατά την ετοιμασία των προσφορών.  

2. Χρήση υλικών και συμπύκνωση 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιεί ο εργολάβος θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

καταγράφονται στον Τόμο Γ «Τεχνικοί όροι, Τεχνικά Σχέδια, Προδιαγραφές υλικών και 

Στατιστικά Στοιχεία Παλινορθώσεων». Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά τη διακριτική 

του ευχέρεια να προβαίνει όποτε κρίνει αναγκαίο, σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των 

υλικών και συμπύκνωσης τους (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές), σε 

διαπιστευμένα εργαστήρια.  

Σε περίπτωση που τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο ή η 

συμπύκνωση τους δεν συνάδουν με τις ζητούμενες προδιαγραφές, το Συμβούλιο 

διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των παραγράφων 12 «Διοικητικές και οικονομικές 

κυρώσεις στον Ανάδοχο» και 13 «Τερματισμός από το Συμβούλιο» που αναφέρονται 

στον Τόμο Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς και Γενικοί Όροι».  

Το Συμβούλιο θα έχει επίσης το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να προβαίνει 

όποτε κρίνει αναγκαίο, σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της αντοχής και καταλληλότητας 

του σκυροδέματος σε διαπιστευμένα εργαστήρια και σε περίπτωση που τα 

αποτελέσματα δεν συνάδουν με τις ζητούμενες προδιαγραφές, διατηρεί το δικαίωμα 

εφαρμογής των παραγράφων 12 «Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον Ανάδοχο» 
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και 13 «Τερματισμός από το Συμβούλιο» που αναφέρονται στον Τόμο Α «Οδηγίες προς 

Οικονομικούς Φορείς και Γενικοί Όροι».  

3. Περιοχές ύδρευσης 

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της παλινόρθωσης των εκσκαφών, σε οποιαδήποτε 

τοποθεσία μέσα στα όρια ύδρευσης του Συμβουλίου.  

Οι περιοχές που υδροδοτεί το Συμβούλιο βρίσκονται στα όρια των Δήμων Λευκωσίας, 

Στροβόλου, Έγκωμης, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Λατσιών, Γερίου, Τσερίου, Δαλίου, 

μικρός μέρος του Δήμου Λακατάμιας και Κοινοτικών Συμβουλίων Συνοικισμού 

Ανθούπολης και Εργατών.  Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να αναλάβει και τυχόν νέες 

περιοχές που θα αποκτήσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύμβασης.  

 

4. Συντονισμός και εκτέλεση των εργασιών  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποδείξει αρμόδιο άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον 

συντονισμό, τον προγραμματισμό και την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που 

θα ανατίθενται από το Συμβούλιο. Θα παραλαμβάνει κάθε πρωί στις 7:00 ώρα την 

κατάσταση εργασιών που του ανατίθενται. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του 24ώρου 

μπορεί να του ανατεθούν και άλλες εργασίες είτε γραπτώς είτε προφορικώς.  

 

Μέχρι τις 14:00 ώρα σε καθημερινή βάση (εκτός του Σαββατοκυρίακου και αργίες) θα 

αποστέλλει στο Συμβούλιο κατάσταση με τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί το 

προηγούμενο 24ωρο. Σε περίπτωση που μεσολαβεί Σαββατοκυρίακο ή αργίες η 

κατάσταση αυτή θα αποστέλλεται για τις αμέσως προηγούμενες μέρες (Σαββατοκυρίακο 

ή/και αργίες)  

 

Εντός 24ωρών ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει τα διατακτικά (waybills) για τα 

οποία έχουν εκτελεστεί οι εργασίες δίνοντας επαρκή περιγραφή και πληροφορίες για τις 

εκσκαφές που έγιναν. 

 

5. Τοποθέτηση κατάλληλων μέτρων προστασίας της εκσκαφής 

Για τις εργασίες που περιγράφονται στον Ειδικό Όρο Ι «Περιγραφή αντικειμένου της 

σύμβασης», Είδη (Α) «Παλινόρθωση εκσκαφής (ασφάλτου) με σκυρόδεμα στην 

επιφάνεια» και (Γ) «Παλινόρθωση εκσκαφής (ασφάλτου) οικιακής παροχής με 

σκυρόδεμα στην επιφάνεια» θα πρέπει αμέσως μετά την αποπεράτωση της εργασίας να 

παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εκσκαφής και του 

σκυροδέματος από διερχόμενα οχήματα ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διακίνηση 

των οχημάτων σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς να προκαλείται ενόχληση στους 

καταναλωτές των οποίων τα υποστατικά βρίσκονται κοντά στο σημείο της εκσκαφής. 

Όλα τα μέτρα θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Αρμόδιο Επιβλέποντα Τεχνικό του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

  

6. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και κώνων ασφαλείας στις εκσκαφές  

Ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή της εργασίας υποχρεούται όπως τοποθετεί τα δικά του 

κατάλληλα  κιγκλιδώματα και κώνους ασφαλείας (όπου και όσα χρειάζονται) για την 
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διασφάλιση της ασφαλούς εκτέλεσης της εργασίας και αποφυγή ατυχημάτων με πεζούς 

και διερχόμενα οχήματα. 

 

Τα κιγκλιδώματα και οι κώνοι ασφαλείας είναι περιουσία του Ανάδοχου.  

 

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί ευκρινή σήματα σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

Ασφάλειας & Υγείας. Κατά τη διάρκεια του σκότους να αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και αποφυγή ατυχημάτων με πεζούς και 

διερχόμενα οχήματα, όπως προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. Επίσης θα 

τοποθετούνται σήματα τροχαίας όπου χρειάζεται, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας 

για διοχέτευση της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους. 

 

7. Προμήθεια φορτηγού  

Ο ανάδοχος θα πρέπει επιπρόσθετα να διαθέτει φορτηγό όχημα, όταν του ζητηθεί, για 

την άμεση μετακίνηση μπάζων και καθαρισμό των δρόμων κατά τη διάρκεια 

επιδιόρθωσης διαρροών, ούτως ώστε να μην προκαλείται πρόβλημα με την οδική 

κυκλοφορία. Τα περιστατικά αυτά αναμένεται να παρουσιάζονται κατά μέσο όρο μία 

φορά το μήνα.   

 

8. Στατιστικές και πληροφορίες 

Λόγω του  ότι οι διαστάσεις των εκσκαφών διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, συνιστάται 

στους προσφοροδότες όπως ενημερωθούν με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

έντυπο «Στατιστικά και πληροφορίες για τις εκσκαφές» στον Τόμο Γ πριν υποβάλουν τις 

προτάσεις τους. 

 

 

9. Ωράριο εργασίας και παράδοση εργασιών 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται καθημερινά τόσο στο σύνηθες ωράριο του 

Συμβουλίου δηλαδή από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 15:00 για τις εργάσιμες μέρες όσο 

και κατά τα απογεύματα αναλόγως των εργασιών.    

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για επιδιόρθωση εκσκαφής και τα 

Σαββατοκύριακα και αργίες και καθ’ οποιανδήποτε ώρα του 24ώρου 

συμπεριλαμβανομένων των εργάσιμων ημερών, ασχέτως καιρικών συνθηκών.  

Διευκρινίζεται ότι ο μεγάλος όγκος εργασιών θα διεκπεραιώνεται κατά τις ώρες 7:00 

μέχρι 19:00 περίπου, αναμένεται εν τούτοις να παρουσιάζονται και περιστατικά πέραν 

του ωραρίου αυτού.  

Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος μόλις ειδοποιηθεί από τον Αρμόδιο Επιβλέποντα Τεχνικό, 

ΑΜΕΣΑ (εντός μίας ώρας από την στιγμή ειδοποίησης) να είναι σε θέση να 

παραλάβει την εκσκαφή που του υποδείχθηκε. Με την παραλαβή ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να μετρήσει τις διαστάσεις της εκσκαφής, να τις συμφωνήσει με τον Αρμόδιο 

Επιβλέποντα Τεχνικό του Συμβουλίου και περιφράξει το χώρο σύμφωνα με την 

παράγραφο αρ.6 «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και κώνων ασφαλείας στις εκσκαφές». 
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 Όλες οι εργασίες θα πρέπει να διεκπεραιώνονται και να παραδίδονται εντός 24 ωρών. 

 

10. Αντικατάσταση οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

Σε περίπτωση βλάβης των φορτηγών ή μηχανημάτων ή εξοπλισμού του εργολάβου, 

αυτός είναι υπόχρεος να τα αντικαταστήσει μέσα σε 24 ώρες.  

 

11. Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις ή άλλες  

δραστηριότητες (Α.Ε.Κ.Κ.) 

11.1 Ο Ανάδοχος ή ο Φορέας στον οποίο θα στηριχτεί, υποχρεούται όπως παραδίδει τα 

απόβλητα σε αδειοδοτημένη Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, από την οποία οφείλει 

να εξασφαλίζει και να υποβάλλει στο Συμβούλιο αντίγραφα των δελτίων παραλαβής στα 

οποία να αναγράφεται η ποσότητα και η κατηγορία των υλικών που παραδόθηκαν. 

11.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θα διαχειριστεί ο ίδιος τα απόβλητα, πρέπει να 

κατέχει σε ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων που να αφορά την επεξεργασία των 

συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων και υποχρεούται όπως, πριν την έναρξη 

εκτέλεσης του έργου, να την υποβάλει στο Συμβούλιο.  

11.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θα στηριχθεί, σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο, 

στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας 

Σύμβασης, υποχρεούται όπως, υποβάλει στο Συμβούλιο αντίγραφο της σχετικής Άδειας 

Διαχείρισης Αποβλήτων την οποία κατέχει ο Φορέας καθώς επίσης και τους κατά 

περίπτωση υπόλοιπους αναγκαίους πόρους. 

11.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή ο Φορέας στον οποίο θα στηριχθεί, απορρίψει 

υλικά ανεξέλεγκτα στην ύπαιθρο ή άλλους χώρους, θα είναι υπόχρεος να τα μετακινήσει 

και να επαναφέρει τους χώρους στη αρχική τους κατάσταση με δικά του έξοδα και να τα 

διαχειριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους περί Στερεών και 

Επικινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2011 και τροποποιήσεις αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση 

θα καταγγελθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και θα υπόκειται στις πρόνοιες περί διάπραξης 

αδικήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς. 

11.5 Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κατά την εκσκαφή εντοπιστούν αγωγοί από 

αμίαντο, αυτοί θα διαχωρίζονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες από το 

προσωπικό του Συμβουλίου. Οι σακούλες θα παραμένουν στο σημείο της εκσκαφής και 

θα παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο για τη διαχείριση τους.  

 

12. Πιστοποιητικά εγγραφής και καταλληλότητας των οχημάτων/μηχανημάτων 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει πιστοποιητικά εγγραφής, άδειες κυκλοφορίας, 

πιστοποιητικά καλής συντήρησης, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης και 

πιστοποιητικά καταλληλότητας των φορτηγών που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

μπετόν και την απομάκρυνση των μπάζων, των εκσκαφέων/φορτωτήρων,  όπως επίσης 

και των βυτιοφόρων/μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των 

σημείων εκσκαφής.  
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Νοείται ότι τα πιο πάνω ζητούμενα θα κατατεθούν και για οποιασδήποτε άλλης 

κατηγορίας μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των 

εργασιών.  

 

13. Ασφάλεια έναντι Τρίτων 

Για όλη την περίοδο παράδοσης των υπηρεσιών στο Συμβούλιο, ο Ανάδοχος, ή/και 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί εκ μέρους ή για σκοπό του Ανάδοχου, θα 

είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατυχήματα που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ή 

σωματικές βλάβες σε οποιοδήποτε ή/και ζημιές σε περιουσία του Συμβουλίου ή τρίτων 

προσώπων. 

 

Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα παράσχει Ασφαλιστική Κάλυψη και θα εξακολουθήσει 

να διατηρεί Ασφαλιστική Κάλυψη έναντι τρίτων (Public Liability) για υλικές και σωματικές 

βλάβες μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000,00) για κάθε ατύχημα 

(any one accident). Νοείται ότι σε περίπτωση ατυχήματος ο Ανάδοχος θα επωμιστεί με 

οποιαδήποτε τυχόν ποσά τα οποία δεν θα καταβάλει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Ως προς 

τούτο θα δοθεί σχετική ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση - Ασφαλιστική Κάλυψη από τον 

Ανάδοχο. 

 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και το προσωπικό του για το σκοπό αυτό 

θα θεωρούνται τρίτα πρόσωπα (cross liability clause). Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρουσιάσει Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότη, όπως 

απαιτείται από την εκάστοτε σε ισχύ κείμενη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στο 

Συμβούλιο τα Ασφαλιστικά Συμβόλαια και τις αποδείξεις πληρωμής πριν την έναρξη των 

εργασιών, διαφορετικά δεν θα του επιτραπεί να αρχίσει τις εργασίες. 

14. Παράβαση όρων της προσφοράς 

Αν ο Ανάδοχος παραβεί οποιοδήποτε όρο της προσφοράς, το Συμβούλιο δικαιούται κατά 

την κρίση του να: 

14.1 Ενοικιάσει άλλο/α φορτηγό/ά ή και εξοπλισμό από οποιονδήποτε άλλο χωρίς να 

ακυρώσει το συμβόλαιο αυτό και να αφαιρέσει το ποσό της ζημιάς λόγω της παράβασης 

αυτής από οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο ή από την τραπεζική 

επιταγή ή εγγύηση που κατατέθηκε. 

14.2 Ακυρώσει το συμβόλαιο δίνοντας στον διαγωνιζόμενο γραπτή ειδοποίηση με 

συστημένη επιστολή ή με παράδοση με το χέρι με την οποία να δικαιολογεί τους λόγους 

που ακυρώνει το συμβόλαιο. 

14.3 Απαιτήσει από τον Ανάδοχο την πληρωμή αποζημίωσης για κάθε ζημιά ή βλάβη 

που θα υποστεί λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με τους όρους 

της προσφοράς. 
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15. Γραπτή εγγύηση/δήλωση/βεβαίωση για την ποιότητα των εργασιών (Δεν 

εφαρμόζεται)  

Η εργασία θα είναι άριστη και εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής δεν ικανοποιεί τον Αρμόδιο 

Επιβλέποντα Τεχνικό του Συμβουλίου, τούτο θα αφαιρείται και θα ανακατασκευάζεται. Ο δε 

Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του Αρμόδιου Επιβλέποντα 

Τεχνικού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει γραπτή εγγύηση (δήλωση ή βεβαίωση) πριν 

την έναρξη των εργασιών, ότι για τουλάχιστον ένα (1) έτος οι παλινορθώσεις δεν θα 

παρουσιάσουν καμία καθίζηση.  Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε καθίζηση 

εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας, το Συμβούλιο διατηρεί το 

δικαίωμα εφαρμογής των παραγράφων 12 «Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον 

Ανάδοχο» και 13 «Τερματισμός από το Συμβούλιο» όπως αναφέρονται στο Μέρος Α στους 

Γενικούς Όρους.    

 

16. Συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Αρμόδιου Επιβλέποντα Τεχνικού του 

Συμβουλίου 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με τον Αρμόδιο Επιβλέποντα Τεχνικό του Συμβουλίου 

και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς αποφυγή ζημιών. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και οδηγίες 

του Επιβλέποντα Τεχνικού του Συμβουλίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στον 

Αναθέτοντα Φορέα, ο Ανάδοχος θα επωμίζεται τα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς. 

 

17. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως πριν την έναρξη των εργασιών, καταθέσει σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και να εφαρμόζει πιστά τους 

οποιουσδήποτε όρους του σχεδίου τον αφορούν.  Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας θα 

πρέπει να τύχει της έγκρισης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

 

18. Επιδιόρθωση εκσκαφών 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδιορθώσει με δικά του έξοδα και κατά 

τρόπο που θα ικανοποιεί τον Αρμόδιο Επιβλέποντα Τεχνικό, οποιεσδήποτε φθορές ή 

κακοτεχνίες έχουν παρατηρηθεί στις επιδιορθώσεις, νοουμένου ότι αυτές προκλήθηκαν από 

τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και όχι λόγω της ποιότητας των υλικών. 

 

19. Τρόπος καθορισμού χρεώσεων για μεγάλες εκσκαφές 

Λόγω των οικονομιών κλίμακας που θα παρουσιάζονται για μεγάλες εκσκαφές, στον πιο 

κάτω Πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος καθορισμού της χρέωσης σε σχέση με τα κυβικά 

μέτρα και το ποσοστό πληρωμής. Το ποσοστό χρέωσης αντιστοιχεί στην προσφερόμενη 

τιμή για το κάθε είδος παλινόρθωσης, π.χ. εάν ο ανάδοχος χρεώνει την τιμή των €100,00 

ανά κ.μ. για την παλινόρθωση εκσκαφής/ασφάλτου με σκυρόδεμα στην επιφάνεια (Είδος Α) 

και προκύψει παλινόρθωση όγκου 50 κ.μ. θα χρεώσει προς 75% της κανονικής τιμής, 

δηλαδή €75Χ50 κ.μ. = €3.750,00.  
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Κυβ. Μέτρα Ποσοστό 

Μέχρι και 5 100% 

Πέραν των 5 μέχρι και 20 90% 

Πέραν των 20 μέχρι και 40 80% 

Πέραν των 40 μέχρι και 60 75% 

Πέραν των 60 μέχρι και 80 70% 

Πέραν των 80 μέχρι και 100 65% 

Πέραν των 100 μέχρι και 140 60% 

Πέραν των 140 μέχρι και 240 55% 

Πέραν των 240 50% 

 

ΙΙΙ.ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1. Η τιμολόγηση θα γίνεται με συχνότητα 15 ημερών, δηλαδή την 15η μέρα του μήνα και 

στο τέλος του μήνα και θα αφορά όλα τα περιστατικά/επιδιορθώσεις των προηγούμενων 

15 ημερών.  

 

2. Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται με σχετικά διατακτικά παράδοσης της εργασίας 

υπογραμμένα από τον Αρμόδιο Επιβλέποντα Τεχνικό του Συμβουλίου και 

εξουσιοδοτημένο άτομο του Ανάδοχου. Στα διατακτικά παράδοσης θα πρέπει 

οπωσδήποτε να φαίνονται (μεταξύ άλλων) πληροφορίες για: 

▪ το ακριβές σημείο (διεύθυνση και περιοχή) της επιδιόρθωσης 

▪ την ημερομηνία της επιδιόρθωσης  

▪ τις ακριβείς διαστάσεις των αυλακιών/εκσκαφών.  

Αφού κατατεθούν τα πιο πάνω, η πληρωμή θα γίνεται εντός 30 ημερών από την 

παραλαβή του τιμολογίου.   

3.  Καμία πληρωμή δεν θα γίνεται όταν τα διατακτικά παράδοσης και τα τιμολόγια δεν 

φέρουν όλες τις πληροφορίες και δεν είναι υπογραμμένα από τον Αρμόδιο Επιβλέποντα 

Τεχνικό του Συμβουλίου και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ανάδοχου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

 «Αρμόδιος Επιβλέπων Τεχνικός» στο έγγραφο αυτό σημαίνει τον/ους εξουσιοδοτημένο/ους 

υπάλληλο/ους (ή εκπρόσωπο/ους) του Συμβουλίου να συντονίζει, ελέγχει, ρυθμίζει, επιβλέπει, 

διευθύνει και γενικά να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την εκτέλεση και παράδοση των 

εργασιών όπως  περιγράφονται στους όρους των παρόντων εγγράφων.  
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ΤΟΜΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΕΩΝ  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά πρέπει να προέρχονται από αδειούχα λατομεία, ο δε προσφοροδότης είναι 

υπόχρεος να παρουσιάσει εγκεκριμένη άδεια λατόμευσης που εκδόθηκε από τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Μεταλλείων, όταν του ζητηθεί. Τα υλικά πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις πιο κάτω προδιαγραφές. 

 

1. Αδρανή για επίχωση σωλήνων (Άμμος επίχωσης) 

 
 
 
 
 
 

Τα αδρανή ικανοποιούν τις προδιαγραφές των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 164/2011 Παράρτημα 

IV (παράγραφος 2) που προκύπτει από την εφαρμογή των Τεχνικών Κανονισμών CYS EN 

13242 και CYS EN 13285 και τις απαιτήσεις για CE-Marking σύμφωνα με το Παράρτημα 

ΖΑ των Τεχνικών Κανονισμών. 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ 
ΟΡΙΟ 

(4.2) ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 0/12,5 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Ga75 

(4.4) ΣΧΗΜΑ ΑΔΡΑΝΩΝ <35% 

 
(Αφορά το χονδρό μέρος αδρανών, το 
μεγαλύτερο στο 4mm) 

FI 35 

(5.4) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ >2Mg/M3 

(4.6) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΙΠΑΛΗ <15% 

  f15 

(4.7) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΠΑΛΗΣ MB<20g/Kg 

(5.2) ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ <35% 

  LA35 
   

 

Κοκκομετρική διαβάθμιση Υλικών 

Άνοιγμα Κοσκίνου (χιλ.) 
Ποσοστό που διέρχεται από τα 

κόσκινα κατά βάρος 

25 100-100 

12,5 75-99 

6,3 47-87 

1 15-75 

0,063 0-15 
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2.Αδρανή υποθεμέλιου οδοστρώματος (Cusher Run- Τύπου 1) 

 

Τα αδρανή ικανοποιούν τις προδιαγραφές των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 164/2011 Παράρτημα 1 ΓΗ 

(παράγραφος 2) που προκύπτει από την εφαρμογή των Τεχνικών Κανονισμών CYS EN 

13242 και τις απαιτήσεις για CE-Marking σύμφωνα με το Παράρτημα ΖΑ των Τεχνικών 

Κανονισμών. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ 

(4.2) ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0/37,5 

 ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ GA80 

(4.4) ΣΧΗΜΑ ΑΔΡΑΝΩΝ <35% 

  FI 35 

(5.4) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ >2Mg/M3 

(4.6) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΙΠΑΛΗ f 15 (<15%) 

(4.7) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΜΒ<20g/kg 

(5.2) ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ <50% 

  LA 50 

(7.3.3) ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΨΥΞΗ - ΑΠΟΨΥΞΗ MS 50 (<50%) 

 

Κοκκομετρική διαβάθμιση Υλικών 

Άνοιγμα 
Κοσκίνου (χιλ.) 

Ποσοστό που διέρχεται από τα 
κόσκινα κατά βάρος 

70mm 100 

37,5mm 85-100 

10mm 45-100 

5mm 25-85 

600micron 8-45 

75micron 3-15 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1  
 
Το Υλικό Τύπου 1 πρέπει να τοποθετείται και διαστρώνεται ομαλά με χρήση μηχανικού 
διανομέα (paver) που θα είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό ομοιόμορφης και ισοπαχούς 
διανομής των υλικών και εξισώσεως των επιφανειακών ανωμαλιών, όπου και όταν 
χρειάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρμόδιου Επιβλέποντα Τεχνικού. Το Μηχάνημα που 
θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι της έγκρισης του Αρμόδιου Επιβλέποντα Τεχνικού. Το 
υλικό πρέπει να διαστρώνεται σε στρώσεις πάχους προ της συμπύκνωσης 15 εκατοστών.  
 
Η συμπύκνωση του Υλικού Τύπου 1 πρέπει να γίνεται με κατάλληλα Μηχανήματα της 
έγκρισης του Αρμόδιου Επιβλέποντα Τεχνικού και να συμπληρώνεται το πρακτικά ενωρίτερο 
δυνατό μετά τη διάστρωση του υλικού. Το υλικό πρέπει να συμπυκνώνεται ώστε η 
πυκνότητα του να μην είναι μικρότερη του 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας σύμφωνα με 
το Πρότυπο BS1377-4 (συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με την τροποποιημένη 
δοκιμή συμπύκνωσης). Ο έλεγχος της συμπύκνωσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το 
Πρότυπο BS1377-9 σε συχνότητα όχι μικρότερη από τρεις δοκιμές στην ημερήσια 
παραγωγή κάθε στρώσης. Η πλήρωση των οπών από τις δοκιμές θα βαρύνει τον Εργολάβο 
και θα είναι της έγκρισης του Αρμόδιου Επιβλέποντα Τεχνικού.  
 
Η κυλίνδρωση του υλικού πρέπει να γίνεται (όπου και όταν χρειάζεται και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Αρμόδιου Επιβλέποντα Τεχνικού) στην διαμήκη διεύθυνση αρχής γενομένης 
από τα άκρα προς το κέντρο του καταστρώματος με επικάλυψη σε κάθε διαδοχική διέλευση 
του μισού πλάτους του πίσω κυλίνδρου του οδοστρωτήρα, μέχρι σε κάθε σημείο της προς 
συμπύκνωση επιφάνειας να έχει γίνει ο αριθμός των καθορισμένων διελεύσεων.  
 
Με τη συμπλήρωση της συμπύκνωσης οποιασδήποτε στρώσης υλικού και πριν την 
τοποθέτηση της επόμενης στρώσης, η επιφάνεια της στρώσης που έχει συμπυκνωθεί θα 
πρέπει να είναι ευσταθής σε διέλευση Μηχανημάτων συμπύκνωσης και να μην παρουσιάζει 
οποιαδήποτε υποχώρηση. Στην επιφάνεια της στρώσης που έχει συμπυκνωθεί δεν πρέπει 
να υπάρχουν επίπεδα ανωμαλιών, αυλακώσεις ή ρωγμές ή χαλαρά ή διαχωρισμένα υλικά. 
Τα τμήματα της επιφάνειας που παρουσιάζουν τέτοια ελαττώματα θα αφαιρούνται σε όλο το 
πάχος της στρώσης, θα επαναδιαστρώνεται νέο υλικό και θα γίνεται εκ νέου συμπύκνωση.  
 
Ο Εργολάβος οφείλει να προγραμματίζει χρονικά τις εργασίες διάστρωσης και 
συμπύκνωσης του Υλικού Τύπου 1 και των επόμενων στρώσεων και να λαμβάνει εκείνα τα 
μέτρα  που διασφαλίζουν την προστασία των στρώσεων του υλικού.



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

Περιπτώσεις κ.μ. € Περιπτώσεις κ.μ. € Περιπτώσεις κ.μ. €

ΕΙΔΟΣ A1 0 μ. - 0,30 μ. 10 1,85 202,92 0 μ. - 1,00 μ. 109 88,02 9.798,02 0 μ. - 0,55 μ. 90 51,85 5.721,48

Παλινόρθωση 0,31 μ. - 0,60 μ. 37 20,49 2.238,54 1,01 μ. - 2,00 μ. 332 455,33 50.167,45 0,56 μ. - 1,10 μ. 355 481,96 53.198,84

ασφάλτου με 0,61 μ. - 1,00 μ. 197 226,71 25.064,56 2,01 μ. - 3,00 μ. 34 79,99 8.928,39 1,11 μ. - 1,60 μ. 44 130,60 14.448,47

σκυρόδεμα 1,01 μ. - 2,00 μ. 220 361,77 39.913,71 > 3,01 μ. 14 41,08 4.474,94 1,61 μ. - 2,00 μ. 0 0,00 0,00

489 περιπτώσεις 2,01 μ. - 3,00 μ. 20 38,97 4.359,83 > 2,01 μ. 0 0,00 0,00

664 κ.μ. > 3,01 μ. 5 14,62 1.589,23

€ 73.368,79 489 664 73.368,79 489 664 73.368,79 489 664 73.368,79

ΕΙΔΟΣ Α2 0 μ. - 0,30 μ. 21 14,04 1.796,25 0 μ. - 1,00 μ. 60 45,77 5.622,51 0 μ. - 0,55 μ. 97 52,58 6.572,80

Παλινόρθωση 0,31 μ. - 0,60 μ. 47 27,02 3.327,72 1,01 μ. - 2,00 μ. 264 415,48 50.970,55 0,56 μ. - 1,10 μ. 225 380,42 46.628,29

ασφάλτου με 0,61 μ. - 1,00 μ. 116 132,09 16.287,34 2,01 μ. - 3,00 μ. 45 154,91 19.024,99 1,11 μ. - 1,60 μ. 66 221,00 27.130,49

σκυρόδεμα και 1,01 μ. - 2,00 μ. 193 439,06 53.617,07 > 3,01 μ. 29 87,62 10.750,68 1,61 μ. - 2,00 μ. 10 49,79 6.037,15

ασφαλτόστρωση 2,01 μ. - 3,00 μ. 17 72,77 8.918,21 > 2,01 μ. 0 0,00 0,00

398 περιπτωσεις > 3,01 μ. 4 18,81 2.422,13

704 κ.μ. 398 704 86.368,72 398 704 86.368,72 398 704 86.368,72

€ 86.368,72

ΕΙΔΟΣ Β 0 μ. - 0,30 μ. 443 108,47 11.183,62 0 μ. - 1,00 μ. 1.177 566,34 57.565,86 0 μ. - 0,55 μ. 1.717 761,17 76.323,58

Παλινόρθωση 0,31 μ. - 0,60 μ. 819 526,46 52.825,04 1,01 μ. - 2,00 μ. 1.902 2.446,78 249.153,50 0,56 μ. - 1,10 μ. 1.458 2.219,57 225.974,29

πεζοδρομίου 0,61 μ. - 1,00 μ. 1.144 1.386,66 140.145,09 2,01 μ. - 3,00 μ. 386 776,61 79.062,69 1,11 μ. - 1,60 μ. 482 1.452,40 149.773,99

3.701 περιπτωσεις 1,01 μ. - 2,00 μ. 1.179 2.425,41 248.704,22 > 3,01 μ. 236 904,55 92.831,69 1,61 μ. - 2,00 μ. 40 221,43 22.733,85

4.694 κ.μ. 2,01 μ. - 3,00 μ. 82 172,89 18.347,44 > 2,01 μ. 4 39,70 3.808,02

€ 478.613,74 > 3,01 μ. 34 74,39 7.408,33

3.701 4.694 478.613,74 3.701 4.694 478.613,74 3.701 4.694 478.613,74

ΕΙΔΟΣ Γ1 0 μ. - 0,10 μ. 0 0,00 0,00 0 μ. - 1,00 μ. 58 31,77 2.566,46 0 μ. - 0,15 μ. 0 0,00 0,00

Παλινόρθωση 0,11 μ. - 0,20 μ. 292 177,21 16.834,10 1,01 μ. - 2,00 μ. 10 1,86 169,67 0,16 μ. - 0,30 μ. 363 230,36 21.778,83

ασφάλτου με 0,21 μ. - 0,50 μ. 27 29,71 2.920,90 2,01 μ. - 3,00 μ. 10 1,67 129,30 0,31 μ. - 0,50 μ. 10 8,38 537,13

σκυρόδεμα 0,51 μ. - 1,00 μ. 3 23,46 2.502,41 3,01 μ. - 6,00 μ. 137 44,58 3.604,77 0,51 μ. - 1,00 μ. 1 11,04 1.766,40

(διασταύρωση) > 1,01 μ. 54 31,35 2.532,51 6,01 μ. - 10,00 μ. 108 57,208 4.719,90 > 1,01 μ. 2 11,94 707,56

376 περιπτωσεις > 10,01 μ. 53 124,64 13.599,82

262 κ.μ. 376 262 24.789,92 376 262 24.789,92 376 262 24.789,92

€ 24.789,92

ΕΙΔΟΣ Γ2 0 μ. - 0,10 μ. 0 0,00 0,00 0 μ. - 1 μ. 60 26,22 2.388,75 0 μ. - 0,15 μ. 0 0,00 0,00

Παλινόρθωση 0,11 μ. - 0,20 μ. 244 139,33 11.900,03 1,01 μ. - 2,00 μ. 22 25,87 4.559,79 0,16 μ. - 0,30 μ. 304 175,02 14.957,86

ασφάλτου με 0,21 μ. - 0,50 μ. 18 41,64 3.714,02 2,01 μ. - 3,00 μ. 9 7,52 1.362,79 0,31 μ. - 0,50 μ. 14 29,68 2.996,96

σκυρόδεμα και 0,51 μ. - 1,00 μ. 17 101,13 18.744,98 3,01 μ. - 6,00 μ. 92 50,42 5.777,57 0,51 μ. - 1,00 μ. 21 110,98 21.185,37

ασφαλτόστρωση > 1,01 μ. 65 60,96 9.221,71 6,01 μ. - 10,00 μ. 117 50,858 4.591,89 > 1,01 μ. 5 27,38 4.440,54

(διασταύρωση) > 10,01 μ. 44 182,168 24.899,95

344 περιπτωσεις 344 343 43.580,73 344 343 43.580,73 344 343 43.580,73

343 κ.μ.

€ 43.580,73

ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΩΝ / ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 01/01/2020 - 16/12/2020

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΑΘΟΣ

 



 

 

 

Σημείωση: 

Τα πιο πάνω είναι με βάση τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχει το Συμβούλιο για την περίοδο που αναφέρεται πιο πάνω. Οι πληροφορίες 

δίνονται ούτως ώστε οι προσφοροδότες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το είδος και την έκταση των εργασιών που θα ζητηθούν να 

επιδιορθώσουν.Το Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προσφοροδότης ερμηνεύσει ή παρερμηνεύσει τις πληροφορίες 

με τρόπο που να προκαλέσει ανακριβείς υπολογισμούς. 



 

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία του ΣΥΛ για τις διαστάσεις μεγάλων εκσκαφών την χρονική 

περίοδο 2019 – 2020  

 

Αρ Οδός 

 

Έτος 
Είδος 

παλινόρθωσης 

Μέγεθος 

Εκσκαφής 

(m3) 

Διαστάσεις εκσκαφών 

(μήκος- πλάτος - 

βάθος 

1 Λευκοθέου 

 

2019 

Α & Β 

(Άσφαλτος & 

Πεζοδρόμιο) 

126,0 

14μx3μx3μ  35.20κμ 

Άσφαλτος - 90.80κμ 

Πεζοδρόμιο 

2 Μάρκου Δράκου 2019 Β (Πεζοδρόμιο) 52,5 3μχ7μχ2,50μ 

3 Λευκοθέου 2019 Β (Πεζοδρόμιο) 179,6 3.5μ x 13.5μ x 3.8μ  

4 Ακάμαντος 2020 Α (Άσφαλτος) 87,5 5μ x 5μ x 3.5μ 

5 
Λευκοθέου 

   

2020 
Β (Πεζοδρόμιο) 319,2 6μ x 14μ x 3.8μ 

6 Λευκοθέου 2020 Β (Πεζοδρόμιο) 151,2 6μ x 7μ x 3.6μ 

7 Λευκοθέου  2020 Β (Πεζοδρόμιο 285,0 5μ x 15μ x 3.8μ 

    

Σημείωση: 

Τα πιο πάνω είναι με βάση τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχει το Συμβούλιο για τα έτη 2019-

2020. Οι πληροφορίες δίνονται ούτως ώστε οι προσφοροδότες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το 

είδος και την έκταση των εργασιών που θα ζητηθούν να επιδιορθώσουν.  

 

Τόσο ο αριθμός όσο και ο όγκος των εκσκαφών αυτών δεν μπορεί να προ καθοριστεί. Ως εκ τούτου 

δεν έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για προσφερόμενης τιμής στο έντυπο Παράρτημα 3 Οικονομική 

Προσφορά – Δελτίο ποσοτήτων. 

 

Οι παλινορθώσεις αυτές οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των μεγάλων εκσκαφών θα 

χρεώνονται και πληρώνονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 19 «Τρόπος καθορισμού 

χρεώσεων για μεγάλες εκσκαφές» του Τόμου Β «Ειδικοί Όροι και Πρόνοιες»  
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ΤΟΜΟΣ Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Τεχνική Προσφορά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Οικονομική Προσφορά – Δελτίο Ποσοτήτων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:  Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:  Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:  Έντυπο Τεκμηρίωσης Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής 
Ικανότητας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:  Κατάλογος με τα στοιχεία των οχημάτων/μηχανημάτων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8:   Υπόδειγμα Δήλωσης Άλλων Φορέων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Eξουσιοδότηση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Κατάσταση Πιστοποιητικών Αναδόχου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Πίνακας συμπλήρωσης Τραπεζικών Στοιχείων Αναδόχου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

58 



           

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προς 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

Θέμα: Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και  

καθαρισμό και ξέπλυμα του σημείου της εκσκαφής 
 
Αρ. Διαγωνισμού: 06/2021 

 

1. Αφού μελετήσαμε με προσοχή τα Έγγραφα Διαγωνισμού, εμείς οι υποφαινόμενοι, 

αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, να εκτελέσουμε, να συμπληρώσουμε και να επιδιορθώσουμε 

οποιαδήποτε ελαττώματα στο Έργο, μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια, σύμφωνα με τα 

Έγγραφα Διαγωνισμού από κάθε άποψη με την τιμή μονάδος όπως αυτή αναλύεται στο 

Δελτίο Ποσοτήτων (βλ. Παράρτημα 3).  

 
 2. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για την περίοδο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.16, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή 
πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 
 

3. Επισυνάπτουμε την Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς δεόντως 
υπογραμμένη μαζί με όλα τα άλλα δικαιολογητικά και τυχόν λοιπά έγγραφα που 
καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με 
τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 
 

 
 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του -------------------------------------------------- 
 
΄Ονομα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ------------------------------------------- 
 
Ιδιότητα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Στοιχεία Προσφέροντος 

 

΄Ονομα Προσφέροντος --------------------------------------------------------------------------------- 

Χώρα εγκατάστασης ------------------------  Διεύθυνση -------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. -----------  

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. --------- 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας ---------------------------- Τέλεφαξ επικοινωνίας ---------------------- 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. ------------------------ (χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ ----------------) 

Ημερομηνία ------------------------------------------- 

 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

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

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

 

 
 
 
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 Εκπρόσωπο του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για Εργασίες παλινόρθωσης 

εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και καθαρισμό και ξέπλυμα του 

σημείου της εκσκαφής η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του 

διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν 

έχουν δικαίωμα να αποσύρουν. 

 
1. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:  

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των 

προσφορών, ή 

(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό 

πιστοποιητικό ή  

(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από τον Αναθέτοντα 

Φορέα κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να 

προσέλθουμε για την υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 

Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει 

από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά 

με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης. 

 
2. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στον Αναθέτοντα 

Φορέα, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς μας ή του 
μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.  

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου 

του 

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

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

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

Ημερομηνία ................................................................ 
 
Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την 
κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

Θέμα: Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και 

καθαρισμό και ξέπλυμα του σημείου της εκσκαφής 
 
Αρ. Διαγωνισμού: 06/2021 

 
1. Αφού μελετήσαμε με προσοχή τα Έγγραφα Διαγωνισμού  και αφού έχουμε αποκτήσει 

πλήρη αντίληψη του Έργου, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, να 

εκτελέσουμε, να συμπληρώσουμε και να επιδιορθώσουμε οποιαδήποτε ελαττώματα στο 

Έργο, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη Τεχνική Προσφορά, για το Συνολικό 

Ποσό των Ευρώ € ----------------------------, (ολογράφως) ------------------------------------------------

------------------------------------- χωρίς ΦΠΑ όπως παρουσιάζεται στο Δελτίο Ποσοτήτων πιο 

κάτω.  

 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγύηση 

Συμβολαίου (Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης), για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα 

Έγγραφα Διαγωνισμού.  

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

ορίζεται στο εδάφιο 2.16 του Τόμου Α, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά 

πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

 
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με 

τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του -------------------------------------------------- 

 

΄Ονομα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ------------------------------------------- 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 
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Στοιχεία Προσφέροντος 

 

΄Ονομα Προσφέροντος --------------------------------------------------------------------------------- 

Χώρα εγκατάστασης ------------------------  Διεύθυνση -------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. -----------  

 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. --------- 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ---------------------------- Τέλεφαξ επικοινωνίας ---------------------- 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. ------------------------ (χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ ----------------) 

Ημερομηνία ------------------------------------------- 

 

Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

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

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

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:  ΄Ολα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Είδο
ς 

Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Κυβικά 
μέτρα 
(κ.μ.) 

Ποσότητα  
για την 

περίοδο από 
1/5/2021 – 
31/12/2021    
(8 μήνες) 

Τιμή  ανά 
κυβικό 
μέτρο 

 

Κόστος 

     € Σέντ 

 
Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β 
 
 
 
 
 
 

Γ 
 

 
 

 
1. Παλινόρθωση εκσκαφής/ασφάλτου με 
σκυρόδεμα στην επιφάνεια, μάζεμα και 
απομάκρυνση μπάζων, καθαρισμός και 
ξέπλυμα του σημείου εκσκαφής  
 
 
2.Παλινόρθωση εκσκαφής όπως πιο 
πάνω. Επιπρόσθετα να γίνεται  
αφαίρεση σκυροδέματος και τοποθέτηση 
ασφάλτου.  
 
 
 
Παλινόρθωση εκσκαφής πεζοδρομίου, 
μάζεμα και απομάκρυνση μπάζων, 
καθαρισμός και ξέπλυμα του σημείου 
εκσκαφής  
 
 
 
 
1.Παλινόρθωση εκσκαφής/ασφάλτου με 
σκυρόδεμα στην επιφάνεια, για οικιακή 
παροχή, μάζεμα και απομάκρυνση 
μπάζων, καθαρισμός και ξέπλυμα του 
σημείου εκσκαφής  
 
2.Παλινόρθωση εκσκαφής όπως πιο 
πάνω. Επιπρόσθετα να γίνεται  
αφαίρεση σκυροδέματος και τοποθέτηση 
ασφάλτου.  

 
 
Χρεώσεις μεγάλων εκσκαφών  

 
 

κ. μ. 
 
 
 
 

κ. μ. 
 
 
 
 
 
 

κ. μ. 
 
 
 
 
 
 
 

κ. μ. 
 
 
 
 

κ. μ. 
 
 
 

κ. μ. 

 
 

420 
(σημ. 1 - 3) 

 
 
 

550 
(σημ. 1-3 και 

5) 
 
 
 
 

3.000 
(σημ. 1 - 3) 

 
 
 
 
 

160 
(σημ. 1– 4) 

 
 
 

270 
(σημ. 1-3 & 5) 

 
 
 
0 

Σημείωση 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ/Ε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ/Ε 

 

  
 
 
 

Ολικό   
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Τιμές για παλινόρθωση ασφάλτου με πρόσμικτο ταχύπηκτο σκυρόδεμα:  
 

Είδος  Περιγραφή Σημείωση Τιμές ανά 

KYμέτρο 

€ 

Α Παλινόρθωση εκσκαφής (ασφάλτου) με πρόσμικτο ταχύπηκτο 
σκυρόδεμα στην επιφάνεια, μάζεμα και απομάκρυνση μπάζων, 
καθαρισμός και ξέπλυμα του σημείου εκσκαφής  

 

 

6 

 

Γ Παλινόρθωση εκσκαφής (ασφάλτου) με πρόσμικτο ταχύπηκτο 

σκυρόδεμα στην επιφάνεια, οικιακής παροχής, μάζεμα και 

απομάκρυνση μπάζων, καθαρισμός και ξέπλυμα του σημείου 

εκσκαφής 

 

6 

 

 
Σημειώσεις: 

1. Η προσφερόμενη τιμή για όλα τα πιο πάνω να είναι ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής. 

2. Πριν την υποβολή των προσφορών απαιτείται όπως οι προσφοροδότες λάβουν υπόψη και τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην κατάσταση «Στατιστικά και πληροφορίες για παλινορθώσεις 

ασφάλτων και πεζοδρομίων για το έτος 2019» στο σχετικό έντυπο που βρίσκεται στον Τόμο Γ’ 

των εγγράφων.  

3. Οι ποσότητες που αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο (Δελτίο Ποσοτήτων και Τιμές 

Προσφοράς) είναι ενδεικτικές για σκοπούς υποβολής προσφοράς, με βάση τα στοιχεία που έχει 

στην κατοχή του το Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται για την 

ακρίβεια τους. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

καθότι είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ακρίβεια.  

4. Οι εργασίες αυτές εμφανίζονται σε συνδυασμό με τις εργασίες που περιγράφονται στα Είδη 

εκσκαφών Α και Β. π.χ. όταν προκύψει παλινόρθωση εκσκαφής για οικιακή παροχή θα έχει 

συνήθως και επιδιόρθωση πεζοδρομίου.  

5.  Οι ποσότητες με την προσθήκη ασφάλτου αντί σκυροδέματος 5 εκ, αφορά τους Δήμους 

Τσερίου, Γερίου, Δαλίου, Λατσιών και Στροβόλου. Πιθανότατα η εργασία αυτή (με άσφαλτο) 

να εκτελείται και για άλλους Δήμους.  

6. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τυχόν έκτακτα περιστατικά τα οποία μπορεί να 

παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται ότι θα 

χρησιμοποιήσει αυτού του είδους το σκυρόδεμα (πρόσμικτο ταχύπηκτο), ούτε μπορεί να 

διατυπωθεί με ακρίβεια ο αριθμός των περιστατικών. Όταν όμως παραστεί ανάγκη, η χρέωση θα 

γίνεται ως η τιμή σύμφωνα με τους όρους των παρόντων εγγράφων. Ως εκ τούτου η τιμή αυτή 

δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς κατακύρωσης της προσφοράς. Οι τιμές με χρήση 

πρόσμικτου για ταχύπηκτο σκυρόδεμα (στη θέση του σκυροδέματος C25/37), αφορούν 

σκυρόδεμα για να επιτυγχάνεται αντοχή 20 N/mm² σε δύο μέρες.  

7. Οι περιπτώσεις μεγάλων εκσκαφών θα χρεώνονται σύμφωνα με τον όρο 19 «Τρόπος 

καθορισμού χρεώσεων για μεγάλες εκσκαφές» του Τόμου Β των παρόντων εγγράφων. 

 

65 



           

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Προς:  Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Θέμα: Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και 

καθαρισμό και ξέπλυμα του σημείου της εκσκαφής 

Αρ. Διαγωνισμού: 06/2021 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 

παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 

2 παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, 

καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης 

μου,   

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμων του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από τον Αναθέτοντα Φορέα εφαρμόζεται 

επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου  ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 



           

 

β. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά μου,   

γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 

του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα, 

ε. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 53 του Ν.140(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας  σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

(περιλαμβανομένης της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου, 

η. έχω συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, όπως 

τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

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

διευκρινίσεις.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Προς: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας  

 

Θέμα: Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και 
καθαρισμό και ξέπλυμα του σημείου της εκσκαφής 

Αρ. Διαγωνισμού: 06/2021 

 

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

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

των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται 

στο χώρο εκτέλεσης του έργου. 

 

 

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

 

Όνομα υπογράφοντος: 

 

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

Αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος: 

 

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

 

Ηλ.διεύθυνση ………………………………………………………………… 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος: 

 

........................................................................................ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Έντυπο Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας 
 
Α.   Χρηματοοικονομική Ικανότητα [παράγραφος 6.3 Γενικών Όρων (Τόμος Α)    
o Ετήσιος Κύκλος Εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια:   

  
Περιγραφή εργασιών 

 

2017 
€ 

2018 

€ 

2019 

€ 

1. Εργασίες οδοποιίας     

2.  Άλλες Εργασίες      

3.  Σύνολο (Κύκλος εργασιών)    

  

Μέσος Όρος € (2017 – 2019)  

 
o Ίδια κεφάλαια:                                                

Ευρώ Κεφάλαια 31/12/2020 

Ίδια κεφάλαια   

  

Σημ. Ίδια κεφάλαια=όπως αυτά ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

Β.  Τεχνική Ικανότητα [παράγραφος 6.4 των Γενικών Όρων (Τόμος Α) 

1. Κατάλογος Ομάδας Έργου  
 

Α/Α Όνομα Εμπειρία (έτη) Ειδικότητα 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 
69 



           

 

o Κατάλογος υπεργολάβων 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Εργασία την οποία θα 
εκτελεί 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

o Αριθμός εκτελεσθέντων έργων 

Στοιχεία 1ου  Έργου:  

Τίτλος Έργου: 
 

Όνομα Πελάτη: 
 

Ποσό Συμβολαίου (€): 
Ποσοστό ευθύνης σε περίπτωση Κοινοπραξίας:  

Χρόνος Συμβολαίου: 
Ημερομηνία Έναρξης:                               Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 

Αξία εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Προσφέροντα τα τελευταία 2 χρόνια, 
Δηλ. στην περίοδο 20…...... – 20…....... : 

Τοποθεσία Έργου, Χώρα: 
 

Περιληπτική Περιγραφή Έργου: 
 
 
 
 

 
Στοιχεία 2ου  Έργου: 

Τίτλος Έργου: 
 

Όνομα Πελάτη: 
 

Ποσό Συμβολαίου (€): 
Ποσοστό ευθύνης σε περίπτωση Κοινοπραξίας:  

Χρόνος Συμβολαίου: 
Ημερομηνία Έναρξης:                               Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 

Αξία εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Προσφέροντα τα τελευταία 2 χρόνια, 
Δηλ. στην περίοδο 20….... – 20….... : 

Τοποθεσία Έργου, Χώρα: 
 



           

 

Περιληπτική Περιγραφή Έργου: 
 
 
 
 

 
Υπογραφή  …….................................................................................................... 
 
Όνομα υπογράφοντος  ............................................................................................... 
 
Ιδιότητα υπογράφοντος .............................................................................................. 
 
Ημερομηνία …………………………………………………………….. 
 
Σημ. Πρόσωπο/α εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν εκ μέρους του Προσφέροντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Εγώ ο προσφοροδότης ………………………..……………..…………………….δηλώνω ότι 

κατά τη διάρκεια του συμβολαίου με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για τις 

Εργασίες που  αναφέρονται πιο πάνω, θα κάνω χρήση των πιο κάτω 

οχημάτων/μηχανημάτων (ή άλλων μέσων) και θα επισυνάψω τα απαραίτητα έντυπα που 

απαιτούνται. Φορτηγά, μπετονιέρες, εκσκαφείς/φορτωτήρες, βυτιοφόρα/μηχανήματα 

(ή άλλα μέσα) που θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Στοιχεία οχήματος (1): 

Κατασκευή και έτος κατασκευής…………………………………………  

Τύπος αμαξώματος ............................................  

Aπόδοση μηχανής (kw)………………………………………. 

Απόβαρο(Kg) .................................................  

Αρ. εγγραφής. ..................................................  

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού καταλληλότητας ……………………………….………... 

Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης σε αδειούχο Μηχανικό ……………………………….. 

Στοιχεία οχήματος(2): 

Κατασκευή και έτος κατασκευής…………………………………………  

Τύπος αμαξώματος ............................................  

Aπόδοση μηχανής (kw)………………………………………. 

Απόβαρο(Kg) .................................................  

Αρ. εγγραφής. ..................................................  

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού καταλληλότητας ……………………………….………... 

Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης σε αδειούχο Μηχανικό ……………………………….. 

Στοιχεία οχήματος (3): 

Κατασκευή και έτος κατασκευής…………………………………………  

Τύπος αμαξώματος ............................................  

Aπόδοση μηχανής (kw)………………………………………. 

Απόβαρο(Kg) .................................................  

Αρ. εγγραφής. ..................................................  

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού καταλληλότητας ……………………………….………... 

Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης σε αδειούχο Μηχανικό ……………………………….. 
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Στοιχεία οχήματος (4): 

Κατασκευή και έτος κατασκευής…………………………………………  

Τύπος αμαξώματος ............................................  

Aπόδοση μηχανής (kw)………………………………………. 

Απόβαρο(Kg) .................................................  

Αρ. εγγραφής. ..................................................  

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού καταλληλότητας ……………………………….………... 

Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης σε αδειούχο Μηχανικό ……………………………….. 

Στοιχεία οχήματος (5): 

Κατασκευή και έτος κατασκευής…………………………………………  

Τύπος αμαξώματος ............................................  

Aπόδοση μηχανής (kw)………………………………………. 

Απόβαρο(Kg) .................................................  

Αρ. εγγραφής. ..................................................  

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού καταλληλότητας ……………………………….………... 

Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης σε αδειούχο Μηχανικό ……………………………….. 

 

Στοιχεία οχήματος (6): 

Κατασκευή και έτος κατασκευής…………………………………………  

Τύπος αμαξώματος ............................................  

Aπόδοση μηχανής (kw)………………………………………. 

Απόβαρο(Kg) .................................................  

Αρ. εγγραφής. ..................................................  

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού καταλληλότητας ……………………………….………... 

Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης σε αδειούχο Μηχανικό ……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  8  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 
Θέμα: Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και 

καθαρισμό και ξέπλυμα του σημείου της εκσκαφής  

 
Αρ. Διαγωνισμού: 06/2021 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, εμείς οι ………………………….……………………………… 

…………………………………………….. σας εγγυούμαστε ότι σε περίπτωση ανάδειξης του 

……………………………………………………………………………….……………..  ως 

Αναδόχου θα θέσουμε στη διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που 

αφορούν 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………… * 

 

Με εκτίμηση 

 

Υπογραφή Φορέα ....………………………………………........................................................... 

Όνομα υπογράφοντος…………………........….…………………………………………………….. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ...................………………………………. 

Ιδιότητα υπογράφοντος…………………......................……………………................................. 

Χώρα εγκατάστασης Φορέα ……………….........  Διεύθυνση ……………………………………. 

……………………………………………………………………… Ταχ. Κιβ. ………………………. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας …………..…………………………Τέλεφαξ Επικοινωνίας 

……………………….. 

 
Ηλ.διεύθυνση………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

*   Θα πρέπει να καθορισθούν και αναλυθούν οι πόροι που θα διατεθούν προς τον Ανάδοχο 
για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  9 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Εγώ ο/η Εταιρεία/η τράπεζα/χρηματοοικονομικό ίδρυμα ……………………………………… 

………………………… με αρ. ταυτοτ./αρ. εταιρείας …………………………………………..  

ιδιοκτήτης του οχήματος/μηχανήματος  με αριθμό εγγραφής 

…………………………………………………  συγκατατίθεμαι όπως ο/η 

Εταιρεία………………………………………………………..……………………………………….

αρ.ταυτότητας/ αρ.εταιρείας ……………………………… χρησιμοποιήσει για σκοπούς 

υποβολής προσφοράς, το πιο πάνω μηχάνημα. 

 

 

 

 

......................................................................      ………………………………………………….. 

        Όνομα    Ιδιοκτήτη                                                                 Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Σφραγίδα Εταιρείας/Τράπεζας/Χρηματοοικονομικό ίδρυμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (α) του εδαφίου 6 της παραγράφου 3.3 του Τόμου 
Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 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 (γ) του εδαφίου 6 της παραγράφου 3.3 του Τόμου Α των Εγγράφων 
Διαγωνισμού. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 

3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 
οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (ι) του εδαφίου 6 της 
παραγράφου 3.3 του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού σχετικά με την αδήλωτη ή παράνομη 
απασχόληση. Το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την υπογραφή της 
σύμβασης.  

4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων από το 
οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (ι) του εδαφίου 6 της 
παραγράφου 3.3 του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, αναφορικά με το Διάταγμα για τον 
κατώτατο μισθό. Το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την υπογραφή της 
σύμβασης. 

5. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του 
από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (β) του εδαφίου 
6 της παραγράφου 3.3 του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Αρμόδια αρχή στην 
Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι: 

Τμήμα Φορολογίας  - Έντυπο (Τ.Φ.  2004) 2018 

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για 
αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023) 

6. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Παράρτημα 4). Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, η Δήλωση Πιστοποίησης 
Προσωπικής Κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί και για τους άλλους φορείς. 

7. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συμμετέχοντα στην 
κοινοπραξία σύμφωνα με το εδάφιο 7 της παραγράφου 3.3 του Τόμου Α των Εγγράφων 
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε 
αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
εγκατάστασής του. 

8. Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης (Παράρτημα 12). 

9. Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων για την εκτέλεση του έργου. 

10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
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                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
Εγώ/ Εμείς ο/η/οι κάτωθι υποφαινόμενος/η/οι με την παρούσα  σας εξουσιοδοτώ/ούμε 
όπως στο εξής καταβάλλετε με έμβασμα ηλεκτρονικά στο τραπεζικό μου/μας λογαριασμό, 
οποιαδήποτε ποσά καθίστανται πληρωτέα προς εμένα/εμάς από το Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.  
 
Για το σκοπό αυτό παραθέτω/ουμε πιο κάτω τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του 
Τραπεζικού μου/μας λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ. Επιπρόσθετα επισυνάπτω 
φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού (στο οποίο δεν 
φαίνονται οποιεσδήποτε συναλλαγές) όπου παρουσιάζονται μόνο το όνομα της  Τράπεζας,  
ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού, ο κωδικός και το όνομα του υποκαταστήματος 
(όπου εφαρμόζεται) και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού μου /μας (ΙΒΑΝ – International 
Bank Account Number).  
 
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι νεότερης γραπτής ειδοποίησης από εμένα/εμάς. 
 
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(Κατόχου του Λογαριασμού) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
(για Φυσικά Πρόσωπα) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για Εταιρείες)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
(Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα) 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ  

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΟΝΟΜΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  (ΙΒΑΝ) 

C Y                           

____________________________               
______________________________________________ 
Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος                     Όνομα Εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση νομικής 
οντότητας) 
Ημερομηνία:____/_____/2021  
 
(Εάν είναι εταιρεία ή μη φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση αυτή να σφραγισθεί στο μέρος δίπλα από το όνομα του 
εξουσιοδοτούντος  με την σφραγίδα της εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ημερομηνία λήξης ...................................* 

 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

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

Συμβόλαιο Αρ.--------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

---------, (ολογράφως --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ευρώ και -----------------------------------------σεντ) και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν 

την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με 

ποσοστό ------------------ εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω 

υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι 

από κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

ένσταση από μέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας 

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

γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού € --------------

--------------------- (ολογράφως) ----------------------------------------------------------------------------------

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

- (σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης 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 απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται 

ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται. 

 

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

δυνατό 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 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.  
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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 Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    Διατελούμε, 

 

 

 

                                                                                       [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

{ Επικολλήστε 

εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

Σημείωση:- 

*Η ημερομηνία λήξης της πρώτης εγγυητικής επιστολής θα είναι η 31η Ιανουαρίου 

2022. 

* Η ημερομηνία λήξης της δεύτερης εγγυητικής επιστολής θα είναι η 30η Ιουνίου 2023. 
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ΤΟΜΟΣ Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Οργανισμός Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας μέσω του κυρίου Κωνσταντίνου 

Παρμακλή (Διευθυντή) που εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, 2012 

Στρόβολος (στο εξής ο «Αναθέτοντας Φορέας»),   

από το ένα μέρος,  

και  

 

H εταιρεία …………………………………………………………………………. που εδρεύει στη 

διεύθυνση ……………………………………………..……………………………. (στο εξής ο 

«Ανάδοχος») που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κύριο/α 

..………...……………………………..………………………………………………..………, 

(……………………………………….ιδιότητα) από το άλλο μέρος, συμφώνησαν τα ακόλουθα:  

  

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

α.  Η παρούσα Συμφωνία, 

β.  Οι Γενικοί όροι, Ειδικοί όροι και Τεχνικοί όροι 

γ.  Τα Παραρτήματα σύμφωνα με τα έγγραφα της προσφοράς.  

δ. Η προσφορά του Ανάδοχου ημερομηνίας ………….…………..……………και 

οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας και του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων και των πιο κάτω:    

 
Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.  

 
2.Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αποτελεί η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης με 

αρ…………………………………………………………………………..…….που εκδόθηκε από 

………………………………………………………………………………..………ποσού 

……………..……………… Ευρώ (ολογράφως) (€…………………………………………..).  

 

Επιπρόσθετα, αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αποτελεί και η Εγγύηση Πιστής 

Εκτέλεσης με αρ…………………………………………………………………………..…….που 

εκδόθηκε από 

………………………………………………………………………………..………ποσού 

……………..……………… Ευρώ (ολογράφως) (€…………………………………………..). 

   

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης με αρ.06/2021 είναι «Εργασίες παλινόρθωσης 

εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και καθαρισμό και ξέπλυμα του 



           

 

σημείου της εκσκαφής» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στους στα έγγραφα της προσφοράς.  Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προσφοράς.   

3.  ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε €……………………….……………….…… (ευρώ) 

(………………………………………………………………………….ολογράφως) πλέον Φ.Π.Α.  

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

αντάλλαγμα για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους 

δαπάνη που θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβανόμενων τυχόν αμοιβών τρίτων, χωρίς 

καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Αναθέτοντα Φορέα.  

  

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης.  

2. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και 

ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης και της ποιότητας και 

πληρότητας των Παραδοτέων.  

3. Η συνεργασία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και του Αναδόχου σε 

όλα τα στάδια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την οριστική του 

παραλαβή, είναι υποχρέωση αμφοτέρων.  

4. Ο Αναθέτοντας Φορέας, για σκοπούς λήψεως αποφάσεων και έκδοσης οδηγιών στον 

Ανάδοχο και γενικά για τη διαχείριση της Σύμβασης, ορίζει τον κύριο 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(ονοματεπώνυμο) ………………………………….(ιδιότητα) ως Υπεύθυνο Συντονιστή.  

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

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

2. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι από την 1η Μαΐου 2021 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και με δικαίωμα ανανέωσης από το Συμβούλιο για 

ακόμα ένα χρόνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

3. Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης, 

σύμφωνα με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού.   

  

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1. Οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ (€).  

2. Η πληρωμή θα γίνεται σε μηνιαία βάση, μέσα σε 30 μέρες από την έκδοση τιμολογίου 



           

 

που θα συνοδεύεται με κατάλληλα υποστηρικτικά στοιχεία, βάσει των προδιαγραφών και 

των όρων των εγγράφων του Διαγωνισμού.   

3. Αναφορικά με τις πληρωμές ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α)   Όλες οι πληρωμές που θα καταβάλλει ο Αναθέτοντας Φορέας θα έχουν 

αποδεσμευτική ισχύ. Νοείται ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί από τον Αναθέτοντα 

Φορέα επανάληψη ή/και συμπλήρωση οποιασδήποτε εργασίας λόγω υπαιτιότητας 

του Ανάδοχου κατά την κρίση πάντοτε του Αναθέτοντα Φορέα, καμιά επιπλέον 

αμοιβή θα καταβάλλεται.  
 

(β)   Σε περίπτωση που, λόγω απρόβλεπτων εμποδίων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου, ο έλεγχος των εργασιών από τον Αναθέτοντα Φορέα είναι αδύνατο να 
διεξαχθεί ή να ολοκληρωθεί, τότε καμιά αμοιβή δεν θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο 
και δεν θα προκύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα.  

 
(γ)  Ο Αναθέτοντας Φορέας δεν θα καταβάλει για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε 

επιπρόσθετο ποσό αμοιβής και/ή οποιοδήποτε ποσό τιμαριθμικής αύξησης και/ή 
οποιοδήποτε ποσό για οποιασδήποτε φύσεως έξοδα και/ή δαπάνες και/ή επιδόματα 
και/ή συνεισφορές και/ή ασφάλιστρα και/ή υποχρεώσεις.  

 
(δ) Αν τα μηχανήματα για οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη δεν μπορούν να εργαστούν, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με άλλα, των ίδιων 
χαρακτηριστικών 

  

7.  ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ/ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  

1. Υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων από τους συμβαλλομένους όταν κάποιος από 

αυτούς αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Όταν υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων, το μέρος που ζημιώθηκε δικαιούται να 

προσφύγει στα ακόλουθα μέτρα αποκατάστασης: Αποζημίωση, ή/και τερματισμό της 

Σύμβασης όπως καθορίζονται στον Τόμο Α, Γενικοί όροι – Οδηγίες προς οικονομικούς 

φορείς παράγραφοι 12 και 13.  

3. Οι αποζημιώσεις μπορεί να είναι γενικές αποζημιώσεις ή/και ρευστοποιήσιμες 

αποζημιώσεις. 

4. Σε κάθε περίπτωση όπου  το Συμβούλιο δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις  

αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά. 

5. Το Συμβούλιο θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες που παρουσιάζονται 

μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη Σύμβαση.   

 

 

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α.   
 

9. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Οι Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας διέπουν την παρούσα Συμφωνία και κάθε 
ζήτημα που μπορεί να προκύψει δυνάμει αυτής όπως και τυχόν θέματα που μπορεί να 



           

 

προκύψουν στη βάση της Σύμβασης και δεν καλύπτονται ρητά από αυτή.  

2. Η γλώσσα της Σύμβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του Αναδόχου 
και του Αναθέτοντα Φορέα θα είναι η Ελληνική.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εάν ο Ανάδοχος αδυνατεί 

ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Ο Αναθέτοντας Φορέας δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να 

αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους 

της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

3. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) 

ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε ο Αναθέτοντας Φορέας θα 

δύναται, αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση δίνοντας γραπτή προειδοποίηση 

τριάντα (30) ημερών. 

4. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για 

τερματισμό της Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο 

ελάχιστο. 

5. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός 

για προϊόντα που παραδόθηκαν και υποστηρικτικές-συμπληρωματικές εργασίες που 

εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης και για 

προμήθειες προϊόντων ή εκτέλεση εργασιών που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό 

της Σύμβασης.    

6. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό 

να προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με 

τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των 

Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

1. Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει 

ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων στην παρούσα μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα 

Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

 

 

 

 



           

 

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε δύο πρωτότυπα όπου ένα πρωτότυπο 

προορίζεται για τον Αναθέτοντα Φορέα και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και 

υπογραφείσα την ………………………………………………………… 2021. 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναθέτοντα Φορέα: 

 

 

Υπογραφή: 

 

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

 

Τίτλος:  Διευθυντής 

 

Όνομα: Κωνσταντίνος Παρμακλής 

 

Μάρτυρες:  

1.Υπογραφή: .................................................. 

     

Όνομα:  Παύλος Νικολάου 

 

2.Υπογραφή:  

 

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

 Όνομα:  Ροδούλα Αθανασίου 

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: 

 

 

Υπογραφή:  

 

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

Τίτλος:    

 

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

Όνομα:   

 

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

 

Μάρτυρες:  

1.Υπογραφή:  

 

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

  Όνομα:   

 

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

2.Υπογραφή:  

 

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

  Όνομα:    

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

 

Χαρτόσημα 

 


