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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, για την πώληση παλαιών υδρομετρητών και άλλων παλαιών εξαρτημάτων για την 

περίοδο από 1η Απριλίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Οι οικονομικές προτάσεις πρέπει 

να περιλαμβάνουν τιμές για τους παλαιούς υδρομετρητές από ορείχαλκο και για τα διάφορα 

μέταλλα (παλαιά ρέουλα/κομμάτια από σωλήνες/εξαρτήματα/σιδερικά κυρίως από 

χυτοσίδηρο).  

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 07/2021  

2.2 Εκτιμώμενη Αξία 
Tριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000,00) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.3 Χρηματοδότηση 
Από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας 

2.4 Διαδικασία διαγωνισμού 

Συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 103 του 

Ν.140(Ι)/2016 για Αναθέτοντες Φορείς που είναι 

Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές) 

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (βλ. 8.1 Ανάθεση 

Σύμβασης στην σελίδα 4). 

2.6 Αρμόδιος Λειτουργός  

Ροδούλα Αθανασίου 

Λεωφ.Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος 

Τηλέφωνο 22698143, Τηλεμοιότυπο 22698200 

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

2.7 Διάρκεια ισχύος Προσφορών  
2 (δυο) μήνες από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών 

2.8 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς Ελληνική  

2.9 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.10 Τόπος υποβολής Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών, στα Γραφεία του 

Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, 

Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος. 

2.11 Προθεσμία υποβολής Προσφορών 
Έως την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 

12.00. 

2.12 Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης 
Δώδεκα (12) μήνες από την 1η Απριλίου 2021 

μέχρι 31 Μαρτίου 2022. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η πώληση παλαιών υδρομετρητών (από 

μπρούντζο) και άλλων παλαιών εξαρτημάτων από σίδηρο, του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την 1η Απριλίου 

2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2022.  

 

3.2 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Ο τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι οι χώροι του Συμβουλίου  

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Συγκεκριμένα οι παλαιοί υδρομετρητές βρίσκονται μέσα 

σε σκιπ στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 84 στον Στρόβολο και τα παλαιά εξαρτήματα 

βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο της Δεξαμενής Στροβόλου στην οδό 

Κωνσταντινουπόλεως στον Στρόβολο (στον Υδατόπυργο). 

3.3 Διαδικασία περισυλλογής και μεταφοράς των παλαιών υδρομετρητών και των 

παλαιών εξαρτημάτων 

Οι παλαιοί υδρομετρητές θα μεταφέρονται στον χώρο του Ανάδοχου με συνοδεία 

εξουσιοδοτημένου υπάλληλου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας κατόπιν 

συνεννόησης με τον Ανάδοχο.  

 

4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες ως ορίζεται στο σημείο 2.7. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

2. 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. Σε 

περίπτωση μη γραπτής αποδοχής, οι προσφορές τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη 

προθεσμία Υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο 

2.10, είτε αποστέλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, 

η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτοντα 

Φορέα μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών. 
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6.2 Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στη γλώσσα που αναφέρεται στην παράγραφο 

2.8 και σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 πιο κάτω. 

2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντα Φορέα. 

• Ο αριθμός διαγωνισμού. 

• Ο τίτλος του διαγωνισμού. 

• Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

6.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 

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. 

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. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 

Α. Την Οικονομική Προσφορά σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο. Η 

Οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το Έντυπο 1 το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί 

και να υπογραφτεί από τον Προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του.  

Β.  Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων για επεξεργασία μετάλλων, σιδήρου, χαλκού, 

μόλυβδου, ορείχαλκου, μπρούντζου κλπ από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα παραληφθεί γίνεται από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και όπου είναι εφικτό, άμεσα μετά την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος και οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό 

έντυπο.  

7.2 Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι οποιεσδήποτε 

απαιτήσεις και προχωρεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών όσων 

πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. 
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2. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, 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, τέτοιου είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά να τα 

υποβάλλουν στον Αναθέτοντα Φορέα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα 

ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε εργάσιμων ημερών. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης 

θα προβεί στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά της 

προσφερόμενης τιμής. 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και του Αναθέτοντα Φορέα 

να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου 

η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αυτή με τη ψηλότερη 

τιμή και για τα δύο είδη μαζί. 

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

Αναδόχου από τον Αναθέτοντα Φορέα θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 

κλήρωσης. 

3. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και για τα δύο είδη. 

Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μόνο για το ένα είδος δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη.  

 

8.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας ενημερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση 

Ανάθεσης και τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής. 

2. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά όλους τους 

Προσφέροντες.  

8.3 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 Προσφέροντες. 

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,  
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β. όταν οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης 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 της παρούσας Πρόσκλησης 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 δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση για επιπρόσθετες απαιτούμενες πιστώσεις σε 

περίπτωση που το ποσό της τελικής ανάθεσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από 

το ποσό που αρχικά εγκρίθηκε πριν από την προκήρυξη της σύμβασης, ή 

στ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το 

Αρμόδιο Όργανο  κρίνει δικαιολογημένο.  

 

 

8.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας  

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

εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή της 

σχετικής Συμφωνίας.  

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 για ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο Προσφέροντα, σύμφωνα με την 

κατάταξη της παραγράφου 7.2 (3). 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 έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία. 

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

Ανάδοχο. 
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 

Στην Λευκωσία, σήμερα …………………………………………………………..την <ημερομηνία 

υπογραφής>, ημέρα ……………………………..<ημέρα>, στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 84, 2012 

Στρόβολος. 

 

αφενός μεν, 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο 

Κωνσταντίνο Παρμακλή, Διευθυντή ο οποίος θα καλείται στο εξής «Αναθέτοντας Φορέας», 

 

αφ’ ετέρου, 

Ο/Η ………………………………………………….<επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει 

στον/ην ……………………….<πόλη>, 

οδός……………………………………………………………. <οδός> και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον/την ………………………………………………………………..<ονοματεπώνυμο 

νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 

  

συμφωνούν τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

α. Η παρούσα Συμφωνία 

β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού  

γ. Η προσφορά του Αναδόχου ημερομηνίας 

………………………………….<ημερομηνία υποβολής προσφοράς> και 

οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα και του 

Αναδόχου.  

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

εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης με αρ.07/2021 είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» για περίοδο 

δώδεκα (12) μηνών από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. 

2. Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται 

στην προσφορά του ημερομηνίας …………………………………………<ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς Αναδόχου> καθώς και στο άρθρο 3 του Μέρους Α των 

εγγράφων διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι δώδεκα (12) μήνες, από την 

1η Απριλίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία 

………………………………………….<ονοματεπώνυμο>, ο οποίος φέρει τη συνολική 

ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης και για τη διοίκηση της Ομάδας 

Έργου. 

2. Ο Αναθέτοντας Φορέας θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύμβασης, 

το όνομα του οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

3. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από 

οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση, θα γίνεται γραπτώς εκτός εάν 

καθορίζεται διαφορετικά. 

4. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο 

μετάδοσής τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς. 

  

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

1. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη 

Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους, και δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η έγκριση μιας εκχώρησης/μεταβίβασης από τον Αναθέτοντα Φορέα δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή 

το μέρος που δεν έχει εκχωρηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ  

1. Ο Αναθέτοντας Φορέας θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιεσδήποτε 

αναγκαίες πληροφορίες/ έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα 

έγγραφά αυτά θα επιστρέφονται στον Αναθέτοντα Φορέα στο τέλος της περιόδου 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη 

Σύμβαση, ως απόρρητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων δεν μπορεί να διενεργηθεί  

χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Αναθέτοντα Φορέα. Σε περίπτωση 

διαφωνίας σχετικά με δημοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση του Αναθέτοντα 

Φορέα θα είναι τελεσίδικη.  

2. Σε περιπτώσεις Συμβάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα 
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συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση του σ’ 

αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή 

συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα σέβονται και θα 

συμμορφώνονται επίσης με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. (Σχετικός είναι ο 

κανονισμός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  

1. Τα παραδοτέα/εκθέσεις της Σύμβασης, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται ή ετοιμάζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα 

περιέλθουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Αναθέτοντα Φορέα με την ολοκλήρωση της 

Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφο των πιο πάνω, αλλά δεν 

επιτρέπεται η χρήση τους, για σκοπούς άλλους πέραν της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η συνολική αξία της Σύμβασης, ορίζεται στο ποσό 

…………………………………………………………<ποσό ολογράφως (ποσό 

αριθμητικώς)> Ευρώ. Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. 

2. Στην συνολική αξία της Σύμβασης περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και 

δαπάνες του Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, 

καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από 

την Κυπριακή Νομοθεσία. Η συνολική αξία της σύμβασης αφορά το σύνολο των 

υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του 

Αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από τον Συντονιστή που έχει συσταθεί. Στο πλαίσιο 

αυτό οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 

α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 

β. τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων, την 

παραλαβή των παραδοτέων, και την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την 

έκδοση εντολής πληρωμής προς τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. 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. 

2. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) 

ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, 

αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση, δίδοντας γραπτή προειδοποίηση 30 ημέρων. 

3. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για τερματισμό 

της Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο ελάχιστο. 

4. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για 

υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της 

Σύμβασης και για υπηρεσίες που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό της Σύμβασης.    

5. 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 14: 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 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

1. Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει 

ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε δύο πρωτότυπα, όπου ένα πρωτότυπο προορίζεται 

για τον Αναθέτοντα Φορέα και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο, και υπογραφείσα την 

……………………………………………………………..……………. <ημέρα>, <XX/XX/2021>. 

 

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναθέτοντα Φορέα: 

 

 

 

Υπογραφή:  

 

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

 

Τίτλος:   

 

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

 

Ονοματεπώνυμο:  

 

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

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: 

 

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

 

Ονοματεπώνυμο:  ................................................. 

 

 

2.Υπογραφή:  

 

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

 

Ονοματεπώνυμο:   ................................................ 

 

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: 

 

 

Υπογραφή:  

 

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

 

Τίτλος:    

 

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

 

Όνομα:   

 

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

 

Μάρτυρες:  

 

1.Υπογραφή:  

 

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

 

Ονοματεπώνυμο:   

 

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

 

2. Υπογραφή: 

 

…………… ...................................................... 

 
Ονοματεπώνυμο:    
 
....................................................................... 

«Χαρτόσημα» 
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ 1  
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για την «Υπηρεσίες πώλησης 

παλαιών υδρομετρητών και άλλων παλαιών εξαρτημάτων» 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   

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.  

 
ΥπογραφήΠροσφέροντος/Εκπροσώπου του ................................................................ 

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας υπογράφοντος ................................................................ 

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

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

Όνομα Προσφέροντος …………………………………………….. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ................................................................ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………………………………… 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς  

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

Αρ. Διαγωνισμού: 7/2021 «Υπηρεσίες πώλησης παλαιών υδρομετρητών και άλλων 

παλαιών εξαρτημάτων» 

 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει 
πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε 
να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα 
με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τις τιμές του Δελτίου Ποσοτήτων όπως αναγράφονται πιο 
κάτω (προσφερθείσα τιμή για τους παλαιούς υδρομετρητές 
€...................................(ολογράφως  .....................................................................και 
προσφερθείσα τιμή για τα παλαιά εξαρτήματα €…………………..(ολογράφως) συν Φ.Π.Α. 

2. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει και θα μας δεσμεύει για περίοδο ίση με 
αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 5 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (Να συμπληρωθεί) 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΚΙΛΑ (kg) 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 

€/kg 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ € 

1. Παλαιοί Υδρομετρητές 13.000 (σημ. 3) 

  

2. Παλαιά εξαρτήματα 10.000 (σημ. 3) 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
 

 
 

Σημειώσεις: 

1. Το συνολικό βάρος των υδρομετρητών ανέρχεται σε 13.000 κιλά ετησίως (περίπου - αναλόγως των 

εργασιών του Συμβουλίου) και χρειάζονται 3 - 5 μεταφορές. 

2. Για τα παλαιά εξαρτήματα χρειάζεται να παραδίδονται επίσης 3 - 5 περίπου φορές το χρόνο.  

3. Οι ποσότητες που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα είναι ενδεικτικές για σκοπούς υποβολής 

προσφοράς. Έχουν υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του το Συμβούλιο και τις 

προτιθέμενες/προϋπολογιζόμενες εργασίες. Το Συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για 

την ακρίβεια τους. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί καθότι είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί με ακρίβεια.  

4. Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. 
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Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου 

του 

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

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Ηλ. διεύθυνση 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

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

 


