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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Διευθυντή του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας που εδρεύει στη διεύθυνση  Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, 

1515 Στρόβολος, (στο εξής ο «Αγοραστής») από το ένα μέρος, 

και η εταιρεία ………………………………………………………. που εδρεύει στην 

………………………………………………. (στο εξής ο «Προμηθευτής») που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο  ………………………………………………. 

από το άλλο μέρος, 

ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε βάσει του υπ΄ αριθ. Π.25/2021 διαγωνισμού 

για την Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο για το 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και ανατέθηκε βάσει της απόφασης ανάθεσης 

με ημερομηνία ………….…………………………. 2022, 

συμφώνησαν τα ακόλουθα. 

 

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

α. Η παρούσα Συμφωνία 

β. Η Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο και 

άλλων συναφών εξαρτημάτων που υπογράφηκε με τον Προμηθευτή στις  

……………………………………………………. . 

γ. Η Προσφορά του Προμηθευτή και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ 

του Αγοραστή και του Προμηθευτή στα πλαίσια του Μίνι διαγωνισμού. 

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

εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Με την παρούσα Σύμβαση ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια στον 

Αγοραστή, σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο, για τις ανάγκες του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, σύμφωνα με τους όρους, τις ποσότητες και τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη Σύμβαση. 

3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………., πλέον Φ.Π.Α. 

3.2 Στη Συμβατική Αξία, την οποία ο Προμηθευτής θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές 

αντάλλαγμα για την εκτέλεση της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που 

θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του 
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Προμηθευτή, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβανόμενων τυχόν αμοιβών τρίτων, 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Αγοραστή. 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

4.1 Υπεύθυνος Συντονιστής εκ μέρους του Αγοραστή είναι ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνου, 

Λειτουργός Υδατοπρομήθειας. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής έχει ως ευθύνη την 

παρακολούθηση και το χειρισμό της Σύμβασης στα πλαίσια των προνοιών της. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

5.2  Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Στη περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης μεσολαβεί 

ο μήνας Αύγουστος, αυτός δεν θα προσμετρείται. Ο τόπος παράδοσης των 

προϊόντων είναι οι αποθήκες του Συμβουλίου στη Λεωφόρο 

Κωνσταντινουπόλεως στον Στρόβολο.  

5.3 Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των προϊόντων 

που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης ή και νωρίτερα, εάν αυτά 

παραδοθούν από τον Προμηθευτή και παραληφθούν από τον Αγοραστή  ενωρίτερα ή 

εάν προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων περί τερματισμού της Συμφωνίας 

Πλαίσιο. 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1 Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από 

τον Προμηθευτή στον Αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μέρους Β: Συμφωνία 

Πλαίσιο-Ειδικοί Όροι Συμφωνίας. 

6.2 Η πληρωμή θα γίνεται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 16 της Συμφωνίας Πλαίσιο, 

έναντι τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων.  

7. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

7.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων της 

Σύμβασης ή μέρους αυτών με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, επιβάλλεται Ρήτρα 

Καθυστέρησης Παράδοσης. 

7.2 Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης καθορίζεται στο άρθρο 9 του 

Μέρους Β: Συμφωνία Πλαίσιο-Ειδικοί Όροι Συμφωνίας και ανέρχεται σε ποσοστό 

0,3% ανά ημέρα επί της Συμβατικής Αξίας των προϊόντων για τα οποία καθυστερεί η 

παράδοση. 

7.3 Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από τον Αγοραστή σύμφωνα με τα προηγούμενα 

εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Προμηθευτή. 

7.4 Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα 

έχουν υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) της Συμβατικής Αξίας, ο Αγοραστής δύναται να κηρύξει τον 
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Προμηθευτή έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά 

αναφερόμενων του Παραρτήματος Ι: Γενικοί  Όροι Συμφωνίας Πλαίσιο . 

 

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

8.1 Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α.  

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

9.1 Ισχύει η διαδικασία διακανονισμού διαφορών του άρθρου 31 του Παραρτήματος Ι: 

Γενικοί Όροι Συμφωνίας Πλαίσιο . 

10. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1 Η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διέπει όλα τα θέματα που δεν 

καλύπτονται από τη Σύμβαση. 

10.2 Η γλώσσα της Σύμβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του 

Προμηθευτή και του Αγοραστή θα είναι η Ελληνική εκτός εάν τα δύο μέρη 

συμφωνήσουν διαφορετικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

11.1 Για οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που να σχετίζεται με την παρούσα 

Σύμβαση μεταξύ του Αγοραστή και του Προμηθευτή πρέπει να αναγράφεται η 

ονομασία της Σύμβασης και ο αριθμός αναφοράς του διαγωνισμού, και πρέπει να 

αποστέλλεται με ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο, ως εξής: 

α. Από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή στην ταχυδρομική διεύθυνση  

Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 

22698200. 

β. Από Αγοραστή προς τον Προμηθευτή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρο 

Νίκης 17Β, 1087 Λευκωσία ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22423776 . 

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

12.1. Ο Προμηθευτής, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των προϊόντων, είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει στον Αγοραστή Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. 

12.2. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παράδοση 

των υλικών. 

12.3. Το ποσό της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας πρέπει να καλύπτει το τρία τοις 

εκατό (3%) της συμβατικής τιμής. 

12.4. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας να συνταχθεί σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ 2: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, το οποίο 

επισυνάπτεται. 
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13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

13.1 Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στους όρους της Συμφωνίας 

Πλαίσιο. 

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα, όπου ένα πρωτότυπο 

προορίζεται για την Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, ένα για τον Αγοραστή και ένα 

πρωτότυπο για τον Προμηθευτή και υπογραφείσα την 

…………………………………………….. . 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αγοραστή: 

Όνομα: Κωνσταντίνος Παρμακλής         Σφραγίδα: 

Τίτλος: Διευθυντής     

Υπογραφή:  ……………………………….........……………….. ……………………………. 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Προμηθευτή: 

Όνομα: ……………………………....................………….….… 

Τίτλος: …………………………………………..............…….… 

Υπογραφή:  ……………………………….........……………….. 

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: .......................................................... 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.: .............................................................. 

Αρ. Τηλεφώνου: ....................................................................... 

Αρ. Ηλ.διεύθυνσης: ............................................................... 

Σφραγίδα: ………………………………….. 

 

Μάρτυρες 

Υπογραφή: ………………..........……….….. Υπογραφή: ………...........….....…………... 

Όνομα: …………………..….......…....…….…. Όνομα: ……….…......….......…..………….. 


