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1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

1.1 Αριθμός Διαγωνισμού 15/2018 

1.2 Αντικείμενο της Σύμβασης Η παροχή υπηρεσιών για την «Εκμετάλλευση / 

χρήση της καντίνας στην Πλατεία 

Συνεργατισμού Αθηένου ως Αναψυκτήριο» 

1.3 Προϋπολογισμός 

Σύμβασης 

Χίλια (€1.000,00)  ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για περίοδο πέντε 

(5) μηνών. 

1.4 Χρηματοδότηση Ο Ανάδοχος της Σύμβασης 

1.5 Δικαίωμα προσφυγής στη 

διαδικασία 

διαπραγμάτευσης του 

33.(δ)(ii) του Ν12(Ι) 

Δεν εφαρμόζεται 

1.6 Διαδικασία διαγωνισμού Κλειστός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης 

υπηρεσιών 

1.7 Κριτήριο Ανάθεσης Αποκλειστικά η υψηλότερη τιμή 

1.8 Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Αθηένου 

1.9 Αρμόδιος Λειτουργός  
Στάλω Τζιακούρη 
Τεχνικός Μηχανικός 
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 2, 
7600 Αθηένου - Λάρνακα 
Τηλ: 24811370 
Fax: 24522333 

Email: technical-permissions@athienou.org.cy 

1.10 Περίοδος διάθεσης 

Εγγράφων Διαγωνισμού 

Έως τη Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 12:00μ. 

1.11 Τόπος διάθεσης 

Εγγράφων Διαγωνισμού 

Μέσω της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του 

Δήμου Αθηένου, που βρίσκονται στη Λεωφόρο 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Αρ. 2, 7600 Αθηένου 

- Λάρνακα. 

1.12 Τρόπος παραλαβής 

Εγγράφων Διαγωνισμού 

Μέσω της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του 

Δήμου Αθηένου, που βρίσκονται στη Λεωφόρο 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Αρ. 2, 7600 Αθηένου 

– Λάρνακα και από την ιστοσελίδα του Δήμου 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

Αθηένου www.athienou.org.cy  

1.13 Τιμή διάθεσης Εγγράφων Δωρεάν 

1.14 Προθεσμία Υποβολής 

Σχολίων / Ερωτήσεων / 

Εισηγήσεων 

 

Χρόνος και τόπος ανοικτής 

συνάντησης (εάν 

εφαρμοστεί) 

 

Χρόνος και τόπος 

επιτόπιας επίσκεψης (εάν 

εφαρμοστεί) 

 

Αποστολή απαντήσεων 

από την Αναθέτουσα Αρχή 

• Έως την Τετάρτη 6/06/2018 και ώρα 9:00πμ.  

 

 

• Δεν Εφαρμόζεται  

 

 

 

• Δεν Εφαρμόζεται  

 

 

• Έως την Τρίτη 12/06/2018 

1.15 Ποσό εγγύησης 

συμμετοχής 

 Δεν εφαρμόζεται 

 

1.16 Διάρκεια ισχύος 

Προσφορών  

Τρεις μήνες. 

1.17 Περίοδος ισχύος εγγύησης 

συμμετοχής 

Δεν εφαρμόζεται 

1.18 Γλώσσα σύνταξης 

Προσφοράς 

Ελληνική  

1.19 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ  

1.20 Τόπος υποβολής 

Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, που 

βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Αθηένου, 

Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 2, 

7600 Αθηένου - Λάρνακα. 

 

1.21 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Έως τη Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 12:00μ. 

1.22 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

παρουσίασης τεχνικών 

προσφορών (εάν 

Δεν εφαρμόζεται 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

εφαρμοστεί) 

1.23 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

γνωστοποίησης 

αποτελεσμάτων 

διαγωνισμού 

Ιούνιος 2018 

1.24 Εκτιμώμενη ημερομηνία 

υπογραφής σύμβασης 

Ιούνιος 2018 

1.25 Τόπος παροχής 

υπηρεσιών 

Πλατεία Συνεργατισμού Αθηένου 

1.26 Διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης 

Πέντε (5) μήνες, από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο 

2018 

1.27 Συντελεστής αναγωγής σε 

σημερινές τιμές 

Δεν εφαρμόζεται 
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2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να εκτελέσει τις εργασίες για την 
«Εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας της Πλατείας Συνεργατισμού Αθηένου».  

2. Οι ιατρικές υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας – Υγειονομικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιούν έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
θα πρέπει ο Ανάδοχος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις / απαιτήσεις τους.  

3. Η  Σύμβαση για τη χρήση / εκμετάλλευση της καντίνας θα αφορά  περίοδο πέντε 
(5) μηνών, από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο 2018.  

4. Αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση δημιουργίας σχέσης 
ενοικίασης μεταξύ των συμβαλλομένων και ότι δεν παραχωρείται στον Ανάδοχο 
αποκλειστική κατοχή του Χώρου. Ο Δήμος διατηρεί την κατοχή του Χώρου και οι 
υπάλληλοι και οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Δήμου δύνανται να 
εισέρχονται οποτεδήποτε στον Χώρο. 

5. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωμα εκχώρησης ή παραχώρησης άδειας χρήσης 
όλου ή μέρους του Χώρου ή εκχώρησης των δικαιωμάτων ή μέρος των 
δικαιωμάτων ή / και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό.  

6. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διατηρεί το Χώρο και όλους τους χώρους που 
αυτό περιλαμβάνει, ανοικτό προς εξυπηρέτηση του κοινού.  

7. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωμα να προβαίνει σε ετοιμασία τροφίμων. 

8. Ο Ανάδοχος θα μπορεί να διαθέτει οποιαδήποτε προϊόντα – τρόφιμα προς πώληση 
νοουμένου ότι αυτά δεν απαιτούν την επί τόπου παρασκευή ή και επεξεργασία 
τους. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση σε ό,τι αφορά το είδος των προϊόντων 
– τροφίμων που μπορεί να διαθέτει προς πώληση επί τόπου, ως περιγράφεται 
ανωτέρω. 

10.  Με την προϋπόθεση της προτέρας έγκρισης του Υγειονομείου ή και τυχόν άλλων 
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και σε συνεννόηση με τον Δήμο Αθηένου, ο 
Ανάδοχος μπορεί να ετοιμάζει, να παρασκευάζει και να διαθέτει προς πώληση και 
επιπρόσθετα είδη προϊόντων – τροφίμων.      

11.  Εκτός του χώρου της καντίνας θα τοποθετούνται τραπέζια και καρέκλες για 
εξυπηρέτηση του κοινού, μόνον με την προηγούμενη έγκριση από τον Δήμο.   

12. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει στο κοινό άμεση, άριστη και πλήρη 
εξυπηρέτηση, τόσο όσον αφορά την ποσότητα και ποιότητα των προσφερόμενων 
ειδών, όσον και το επίπεδο και τον τρόπο συμπεριφοράς.  
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13. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διατηρεί την καντίνα ανοικτή και προσβάσιμη, 
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης εκδηλώσεων στην Πλατεία 
Συνεργατισμού, είτε με διοργανωτή τον Δήμο Αθηένου, είτε υπό την αιγίδα του 
Δήμου Αθηένου, είτε με διοργανωτές τρίτους, οι οποίοι θα έχουν την εκ των 
προτέρων έγκριση του Δήμου για παραχώρηση της Πλατείας Συνεργατισμού για 
την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών τους.  

14. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διατηρεί με δικά του έξοδα τον Χώρο, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων του Χώρου, ως 
επίσης και οποιαδήποτε Περιουσιακά Στοιχεία του Χώρου άμεμπτα, καθαρά και 
συγυρισμένα καθημερινά, έτσι που να ικανοποιεί τον Δήμο, κατά την απόλυτή του 
κρίση.  

15. (α)Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να τηρεί ύψιστα επίπεδα καθαριότητας και 
υγιεινής και να συμμορφώνεται πλήρως με την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά τη 
μεταφορά, παραλαβή, φύλαξη και διατήρηση τροφίμων και ποτών και διάθεση των 
προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των διαδικασιών και 
προδιαγραφών και θα υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που 
απασχολεί θα τηρούν πλήρως την εφαρμοστέα νομοθεσία. Περαιτέρω, ο 
Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως συμμορφώνεται πιστά με τις 
υποδείξεις, οδηγίες και επισημάνσεις οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου προσώπου 
εκ μέρους του Δήμου.  

(β) Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να τηρεί ύψιστα επίπεδα καθαριότητας και 
υγιεινής για τη σωστή χρήση του εξοπλισμού και οποιωνδήποτε Περιουσιακών 
Στοιχείων του Χώρου και για τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων σύμφωνα με 
τις υποδείξεις, οδηγίες και επισημάνσεις οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου 
προσώπου εκ μέρους του Δήμου.  

(γ) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, απαγορεύεται ρητώς στον 
Ανάδοχο να επιτρέπει το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης, φύλαξης και 
διατήρησης και κατά τη διάθεση των τροφίμων και ποτών και ο Ανάδοχος θα 
υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που απασχολεί ή οποιαδήποτε 
άλλα πρόσωπα δεν θα καπνίζουν στους χώρους αποθήκευσης και κατά τη 
διάθεση των τροφίμων και ποτών.  

16.  Ο Χώρος θα λειτουργεί στη βάση τιμοκαταλόγου που θα εγκριθεί από τον Δήμο.  

17.  Ο Ανάδοχος θα οφείλει να καταβάλλει οποιεσδήποτε δαπάνες ή/και πληρωμές 
ή/και έξοδα στα οποία δυνατόν να προβεί ή/και να υποχρεωθεί να προβεί για 
σκοπούς ή/και ως αποτέλεσμα της απασχόλησης από αυτόν οποιωνδήποτε 
προσώπων ως αναφέρεται πιο κάτω (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, 
αδειών εργασίας - στην περίπτωση αλλοδαπών, μισθοδοσίας, εισφορών 
κοινωνικών ασφαλίσεων, ασφαλίστρων ασφάλειας ευθύνης εργοδότη, κάλυψης 
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ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ.), τα οποία θα βαρύνουν και θα 
καταβάλλονται εξ' ολοκλήρου από τον Ανάδοχο.   

 

18.  Ο Δήμος δεν θα συνεισφέρει και δεν θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο για 
οποιεσδήποτε τέτοιες δαπάνες, πληρωμές ή/και έξοδα.  

(β) Ο Ανάδοχος θα οφείλει να απασχολεί πρόσωπα κατάλληλα, ικανά και 
κατάλληλα εκπαιδευμένα για εργασία σχετική με τα καθήκοντά τους, τα οποία,  
και θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.  

(γ) Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που 
απασχολεί συμπεριφέρονται πάντοτε με κάθε ευγένεια προς τους πελάτες του 
Χώρου και τους επισκέπτες του πάρκου και να επιδεικνύουν προθυμία και 
ενεργητικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

(δ) Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να απολύσει ή/και να μην επιτρέπει σε 
οποιοδήποτε υπάλληλο ή/και βοηθό του να απασχολείται στο Χώρο, αν αυτό 
του ζητηθεί γραπτώς από το Δήμο, σε περίπτωση που ο Δήμος, κατά την 
απόλυτη κρίση του, θεωρεί τη διαγωγή του σχετικού υπαλλήλου ή βοηθού ως 
ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με την πρέπουσα μέσα στο Χώρο ή/και με τα 
συμφέροντα του Δήμου ή/και θεωρεί το πρόσωπο ως μη κατάλληλο για 
εργασία, είτε για λόγους υγείας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
(συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό της ατημέλητης εμφάνισης) στα 
πλαίσια της εργατικής νομοθεσίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε αποζημίωση πληρωτέα προς 
τέτοιους υπαλλήλους ή βοηθούς. 

(ε) Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, τα πρόσωπα που απασχολεί ο 
Ανάδοχος δεν θα θεωρούνται ως προσωπικό του Δήμου, ούτε ότι έχουν 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον Δήμο. 

19.  Ο Δήμος, μέσω του εκάστοτε εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή εκπροσώπων 
του, δικαιούται να εισέρχεται στον Χώρο και να ελέγχει και να προβαίνει σε 
υποδείξεις ως προς την ποιότητα, την ποσότητα και τη μεταφορά, παραλαβή και 
φύλαξη και διατήρηση των προσφερόμενων ειδών και των πρώτων υλών και 
διαφόρων άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται για και κατά τη διάθεση των 
προσφερόμενων ειδών, τη χρήση και την καθαριότητα των χώρων, των 
αποθεμάτων και των οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του Χώρου, την υγεία 
και ασφάλεια, τη συμπεριφορά του Ανάδοχου και των προσώπων που απασχολεί 
προς το κοινό και άλλα πρόσωπα που επισκέπτονται τον Χώρο και γενικά τη 
λειτουργία του Χώρου. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να συμμορφώνεται και να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των προσώπων που απασχολεί προς κάθε 
τέτοια υπόδειξη του εκάστοτε εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Δήμου. 
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20. (α) Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης, συντήρησης 
και διατήρησης οποιωνδήποτε Περιουσιακών Στοιχείων του Χώρου. Ο Δήμος θα 
προσθέτει, αντικαθιστά, επιδιορθώνει, μετατρέπει ή αφαιρεί οποιαδήποτε 
Περιουσιακά Στοιχεία όποτε και όπως ο ίδιος κρίνει απαραίτητο κατά την απόλυτή 
του κρίση. 

 (β) Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη μέριμνα όπως τα πρόσωπα που θα 
χρησιμοποιούν τα οποιαδήποτε Περιουσιακά Στοιχεία θα καταβάλλουν τη 
δέουσα προσοχή, επιμέλεια και φροντίδα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους 
(όπου υπάρχουν) και στις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις του Δήμου. 

(γ) Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διατηρεί τα εν λόγω Περιουσιακά Στοιχεία και 
κατά τον τερματισμό της Συμφωνίας, να τα παραδώσει, καθαρά και στην άριστη 
κατάσταση στην οποία αναγνωρίζει ότι τα παρέλαβε, εξαιρουμένης της φυσικής 
φθοράς και οποιασδήποτε ζημιάς ή φθοράς που οφείλεται σε ελάττωμα στην 
κατασκευή οποιουδήποτε Περιουσιακού Στοιχείου, πάντοτε νοουμένου ότι 
γνωστοποίησε τη σχετική ζημιά ή/και φθορά στον Δήμο χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση.     

(δ) Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντικατάσταση με δικά του έξοδα ή πληρωμή 
της αξίας του σχετικού αντικειμένου ή πληρωμής του κόστους επαναφοράς του 
σχετικού αντικειμένου στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

(ε) Κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, η συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων 
του Χώρου ως και του Χώρου αυτού καθ’ αυτού, θα γίνεται από τον Ανάδοχο 
με δικά του έξοδα. 

 (στ)  Η μετατροπή ή και αντικατάσταση οποιουδήποτε Περιουσιακού Στοιχείου του 
Χώρου θα διενεργείται μόνο από άτομα που έχουν εγκριθεί από τον Δήμο για 
τους σκοπούς αυτούς.  

(ζ) Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει όπως οποιοσδήποτε εξοπλισμός που δυνατόν 
να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και ο οποίος δεν 
ανήκει ή/και δεν του έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο (συμπεριλαμβανομένων, 
χωρίς περιορισμό ηλεκτρονικών παιγνιδιών), τυγχάνει της προηγούμενης 
έγκρισης του Δήμου, συνάδει με οποιαδήποτε πρότυπα, προδιαγραφές ή/και 
καθοδηγητικές γραμμές που καθιερώνει ή θέτει ο Δήμος από καιρό σε καιρό 
και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, πληροί τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουργία αναψυκτηρίων και την 
ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας. 

 (η) Ο Ανάδοχος θα αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στον δεόντως εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του Δήμου οποιαδήποτε κατάσταση στον Χώρο ή στην εγγύτητά 
του, που δημιουργεί ή για την οποία πιστεύει ότι παρουσιάζει άμεσο και 
σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. 
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21.  (α)Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε μετατροπές, 
προσθήκες, εγκαταστάσεις ή βελτιώσεις στον Χώρο, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή έγκριση του Δήμου. Η σχετική έγκριση ή απόρριψη θα εναπόκειται στην 
απόλυτη κρίση του Δήμου. Κάθε μετατροπή, προσθήκη, εγκατάσταση ή 
βελτίωση που θα γίνεται από τον Ανάδοχο, θα ανήκει αυτόματα στον Δήμο, 
χωρίς υποχρέωση πληρωμής από μέρους του Δήμου στον Ανάδοχο 
οποιουδήποτε ποσού σχετικά με ή/και ως αποζημίωση ή αντάλλαγμα για τέτοια 
μετατροπή, προσθήκη, εγκατάσταση ή βελτίωση. 

(β) Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει 
από τον Ανάδοχο να αφαιρέσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ή κατά τον 
τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, με δικά του έξοδα οποιαδήποτε 
προσθήκη, εγκατάσταση ή βελτίωση στην οποία προέβηκε, ώστε ο Χώρος να 
επιστρέψει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν τον παρέλαβε ο 
Ανάδοχος, εξαιρουμένης φυσικής φθοράς. 

(γ) Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να τοποθετεί ηλεκτρονικά ή άλλα παιχνίδια στο 
Χώρο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δήμου. Διευκρινίζεται ότι 
απαγορεύεται η τοποθέτηση παιχνιδιών με την πληρωμή ανταλλάγματος από 
τους χρήστες (παιδιά ή άλλους). 

22. (α)Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί στον Χώρο με δικά του έξοδα λογικό απόθεμα 
όλων των ειδών που αναφέρονται στους εκάστοτε εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους 
ή/και που χρειάζονται για την παρασκευή και ετοιμασία τέτοιων ειδών.  

(β) Τα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τα τέλη υδατοπρομήθειας, τα 
έξοδα σύνδεσης με τηλεπικοινωνιακή και διαδικτυακή υπηρεσία και τυχόν άλλα 
έξοδα για εξασφάλιση απαιτούμενων αδειών, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίος και θα τα καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση.   

(γ) Ο Δήμος Αθηένου θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο για τις πιο πάνω 

αναφερόμενες υπηρεσίες, για τα έξοδα με πίστωση, το οποίο θα 

εξοφλείτε μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία έκδοσής 
τους.  

(δ) Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διατηρεί τις υδραυλικές και ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις όλων των χώρων του Χώρου σε άριστη και λειτουργήσιμη 
κατάσταση με δικά του έξοδα. Οποιαδήποτε βλάβη, εξαιρουμένης της φυσικής 
φθοράς και οποιασδήποτε ζημιάς ή φθοράς που οφείλεται σε ελάττωμα στην 
κατασκευή, θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  
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 (ε)  Οποιεσδήποτε δαπάνες ή/και πληρωμές ή/και έξοδα για τα οποία δεν γίνεται 
ρητή αναφορά στη Συμφωνία και στα οποία δυνατόν να προβεί ή/και να 
υποχρεούται να προβεί ο Ανάδοχος για σκοπούς διάθεσης των 
προσφερομένων ή/και για σκοπούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, οι 
οποίες προκύπτουν από τη Συμφωνία, θα βαρύνουν και θα καταβάλλονται εξ' 
ολοκλήρου από τον Ανάδοχο. Ο Δήμος δεν θα συνεισφέρει και δεν θα 
αποζημιώνει τον Ανάδοχο για οποιεσδήποτε τέτοιες δαπάνες, πληρωμές ή/και 
έξοδα. 

23. Τα έσοδα από τις Καθαρές Πωλήσεις του Χώρου θα ανήκουν στον Ανάδοχο. 
Καθαρές Πωλήσεις σημαίνει τις εισπράξεις από πωλήσεις προσφερόμενων 
ειδών.  

24. (α) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας της Συμφωνίας, ο 
Ανάδοχος θα αναλαμβάνει να αποζημιώνει (indemnify) και να καλύπτει και να 
διατηρεί το Δήμο ανέπαφο έναντι όλων των επιβαρύνσεων ή/και δαπανών ή/και 
εξόδων ή/και απαιτήσεων από οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων 
χωρίς περιορισμό, τόκων, φόρων, προστίμων, δικαστικών και δικηγορικών 
εξόδων και εξ’ αποφάσεως χρεών, στα οποία ο Δήμος δυνατό να υποβληθεί 
ή/και προβεί στο μέλλον, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε απαίτησης 
οποιασδήποτε μορφής που δυνατόν να εγερθεί εναντίον του ή/και για κάθε 
βλάβη, απώλεια ή ζημιά που δυνατόν να υποστεί ο Δήμος, που οφείλεται ή 
προκαλείται από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια του Ανάδοχου 
ή/και οποιουδήποτε προσώπου που απασχολεί ο Ανάδοχος, 
συμπεριλαμβανομένης παράβασης από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε 
υποχρέωσής του με βάση τη Συμφωνία. 

(β) Οι διατάξεις του παρόντος όρου θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τον 
τερματισμό της Συμφωνίας, για οποιοδήποτε λόγο και αν επισυμβεί, αναφορικά 
με όλες τις πράξεις, παραλείψεις ή/και αμέλεια του Ανάδοχου ή/και 
οποιουδήποτε προσώπου που απασχολεί ο Ανάδοχος που συνέβησαν πριν τη 
λήξη της Συμφωνίας.  

25. (α) Σε περίπτωση που ο Δήμος φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του 
Ανάδοχου ως αποτέλεσμα παράβασης οποιασδήποτε υποχρέωσης του Δήμου 
ή διάπραξης αστικού αδικήματος από μέρους του Δήμου σε σχέση με την 
παρούσα Συμφωνία, η ευθύνη του Δήμου θα περιορίζεται σε άμεσες απώλειες ή 
ζημιές, και ο Δήμος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη 
απώλεια ή ζημιά. 

(β) Ο Δήμος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή μείωση εσόδων ή/και 
κέρδους ή/και εργασίας ή/και επιχείρησης που δυνατόν να υποστεί ο Ανάδοχος 
από τη λειτουργία του Χώρου ή από μη δυνατότητα ή/και παρεμπόδιση ή/και 
αναστολή της λειτουργίας του Χώρου ή/και του συγκροτήματος για οποιοδήποτε 
λόγο, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας. 
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(γ) Ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη και ο Ανάδοχος απαλλάσσει το Δήμο από 
οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη (συμπεριλαμβανομένων θανάτου 
ή τραυματισμού), απώλεια ή ζημιά στον Ανάδοχο ή/και σε οποιαδήποτε 
περιουσία του, που προκαλείται από οποιαδήποτε ενέργεια, συμπεριφορά, 
πράξη ή παράλειψη ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή εξοπλισμό 
οποιουδήποτε μέλους του Δήμου ή άλλου προσώπου που εισέρχεται στον 
Χώρο (εκτός αν το πρόσωπο είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
υπάλληλος, εντολέας ή αντιπρόσωπος του Δήμου, που ενεργεί στα πλαίσια των 
καθηκόντων του ή σε σχέση με αυτά). 

(δ)  Χωρίς επηρεασμό των υπόλοιπων προνοιών του παρόντος όρου, ο Δήμος δεν 
θα ευθύνεται  και ο Ανάδοχος  απαλλάσσει  τον Δήμο από οποιαδήποτε ευθύνη 
και παραιτείται από οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή/και δικαιώματά του έναντι του 
Δήμου για ή σε σχέση με οποιαδήποτε βλάβη (συμπεριλαμβανομένων θανάτου 
ή τραυματισμού), απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής στον Ανάδοχο ή σε 
τρίτο ή σε οποιαδήποτε αντικείμενα ή περιουσία, εκτός αν η βλάβη, απώλεια ή 
ζημιά οφείλεται και σε τέτοια περίπτωση μόνο στον βαθμό που οφείλεται σε 
αμέλεια ή εσκεμμένη αθέτηση υποχρέωσης του Δήμου ή/και των στελεχών του 
ή/και των υπαλλήλων του ή/και των εντολέων του ή/και των αντιπροσώπων του 
που ενεργούν στα πλαίσια των καθηκόντων τους ή σε σχέση με αυτά ή σε 
παράβαση από το Δήμο οποιασδήποτε υποχρέωσής του που πηγάζει από 
οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. 

(ε) Για σκοπούς της Συμφωνίας κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ή ο 
Δήμαρχος και κανένας υπάλληλος, εντολέας ή αντιπρόσωπος του Δήμου σε 
καμία περίπτωση θα ευθύνεται έναντι στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε βλάβη, 
απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής η οποία μπορεί να προκύψει, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του 
(συμπεριλαμβανομένης αμέλειας του) ενόσω ενεργεί στα πλαίσια των 
καθηκόντων του ή σε σχέση με αυτά. 

(στ)  Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, όλοι οι περιορισμοί 
ευθύνης ή αποποιήσεις από ευθύνη ή απαλλαγές οποιασδήποτε μορφής που 
περιλαμβάνονται στη Συμφωνία και αφορούν τον Δήμο θα εφαρμόζονται 
προς όφελος όλων των στελεχών, υπαλλήλων, εντολέων και αντιπροσώπων 
του Δήμου οι οποίοι ενεργούν στα πλαίσια των καθηκόντων τους ή σε σχέση 
με αυτά και κανένα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα θα υπέχει μεγαλύτερη 
ή διαφορετική ευθύνη από αυτή του Δήμου. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος 
συμβάλλεται και ενεργεί ή θα θεωρείται ότι ενεργεί όχι μόνο για λογαριασμό 
του αλλά και ως αντιπρόσωπος ή/και εμπιστευματοδόχος των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλων, εντολέων και αντιπροσώπων του και 
στην έκταση αυτή όλα τα προαναφερθέντα πρόσωπα θα αποτελούν ή θα 
θεωρούνται ότι αποτελούν μέρη της Συμφωνίας. 

Οι πρόνοιες του παρόντος όρου θα δεσμεύουν τους διαδόχους και εκδοχείς του 
Ανάδοχου. 
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(η) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά 
τον τερματισμό ή λήξη της Συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο και αν επισυμβεί. 

24. (α) Οποιοδήποτε μέρος μπορεί καθ’ οποιονδήποτε χρόνο προ της λήξης της 
Συμφωνίας να τερματίσει τη Συμφωνία και τη δυνάμει αυτής παραχωρούμενη 
άδεια με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προς το άλλο μέρος.  

(β) Όλοι οι όροι που αφορούν στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου είναι ουσιώδεις. 
Παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας από τον Ανάδοχο (συμπεριλαμβανομένης, 
χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, της υποχρέωσής του να 
συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υπόδειξη του Δήμου που θα διαβιβάζεται μέσω 
του εκάστοτε εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) θα θεωρείται ουσιώδης 
παράβαση και σε τέτοια περίπτωση ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει 
τη Συμφωνία και τη δυνάμει αυτής παραχωρούμενη άδεια με γραπτή 
ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο με άμεση ισχύ, χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε 
δικαιώματός του σε νόμιμες αποζημιώσεις από τον Ανάδοχο. 

(γ) Επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη 
Συμφωνία και τη δυνάμει αυτής παραχωρούμενη άδεια με γραπτή ειδοποίηση 
προς τον Ανάδοχο με άμεση ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

I. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποβιώσει ή για οποιοδήποτε λόγο καταστεί 
ανίκανος για εργασία, ή 

II. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί το Χώρο για οποιοδήποτε 
παράνομο σκοπό, ή 

III. Εάν ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κακόβουλη διαγωγή ή ηθελημένη 
αθέτηση υποχρέωσης ή προσφεύγει σε δόλο ή απάτη σε σχέση με την 
εκτέλεση της Συμφωνίας. 

(δ) Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να τερματίσει οποτεδήποτε τη Συμφωνία και τη 
δυνάμει αυτής παραχωρημένη άδεια με άμεση εφαρμογή, αφού δώσει γραπτή 
ειδοποίηση προς το άλλο μέρος, εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
γεγονότα: 

I. Πτώχευση ή διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή διάλυσης ή 
διαχείρισης περιουσίας πτωχεύσαντος από ή εναντίον οποιουδήποτε 
μέρους,  ή 

II. Εκτέλεση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών ή η αναζήτηση θεραπείας 
από οποιοδήποτε μέρος με βάση τον εν ισχύ περί Πτωχεύσεως Νόμο ή 
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παρόμοια νομοθεσία, ή η έναρξη σχεδίου εκκαθάρισης ή συμβιβασμού με 
πιστωτές, ή η έναρξη άλλης παρόμοιας διαδικασίας λόγω χρέους. 

(ε) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας της Συμφωνίας, σε 
περίπτωση τερματισμού δυνάμει της υποπαραγράφου (α) ανωτέρω που δεν 
λαμβάνει χώρα κατά την τελευταία ημέρα κάποιου μήνα, το ποσό του 
Ανταλλάγματος για το μήνα κατά τον οποίο τερματίζεται η Συμφωνία θα 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ποσό του Ανταλλάγματος που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό του χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία τερματισμού της 
Συμφωνίας. Οποιαδήποτε πληρωμή από τον Ανάδοχο θα γίνεται ή/και θα 
θεωρείται ότι γίνεται με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Αναδόχου. 
Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο 
οποιαδήποτε δικαιώματα σε αποζημιώσεις.  

(στ) Ο τερματισμός της Συμφωνίας με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε 
λόγο και εάν επισυμβεί, δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε πρόνοια για την 
οποία, σύμφωνα με τους όρους αυτής, υπάρχει πρόθεση να ισχύει ή έχει 
αποτέλεσμα μετά τη λήξη ή τον τερματισμό, ούτε θα επηρεάζει οποιαδήποτε 
δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους τα οποία προέκυψαν πριν από τη λήξη ή 
τον τερματισμό. 

(ζ) Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους του Χώρου  και κατά 
τον τερματισμό της Συμφωνίας, να τους παραδώσει αμέσως καθαρούς και 
στην άριστη κατάσταση στην οποία αναγνωρίζει ότι τους παρέλαβε, 
ευθυνόμενος για κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη, εξαιρουμένης της φυσικής 
φθοράς. 

(η) Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της Συμφωνίας, ο Δήμος θα εξουσιοδοτεί 
εκπροσώπους ή/και υπαλλήλους του να καταγράφουν και ελέγχουν τον 
εξοπλισμό και τα οποιαδήποτε Περιουσιακά στοιχεία του Χώρου για σκοπούς 
υπολογισμού τυχόν αποζημιώσεων για ζημιές ή απώλειες δυνάμει της 
Συμφωνίας.  

(θ) Σε περίπτωση που μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της Συμφωνίας ο 
Ανάδοχος αρνηθεί να εγκαταλείψει το Χώρο ή συνεχίζει να χρησιμοποιεί, να 
κατέχει ή να εκμεταλλεύεται ή να επεμβαίνει σε οποιοδήποτε χώρο του 
Χώρου, ο Δήμος, επιπροσθέτως των οριζομένων και ανεξάρτητα από τα 
δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει της Συμφωνίας, θα δύναται να:  

I. Εξουσιοδοτήσει εκπροσώπους ή/και υπαλλήλους του να εισέλθουν εντός 
του Χώρου, να ελέγξουν και καταγράψουν την παρακαταθήκη που ανήκει 
στον Ανάδοχο και να τη μετακινήσουν σε άλλο μέρος, όπου θα παραμένει, 
υπό την αποκλειστική ευθύνη του Ανάδοχου, μέχρι να ζητηθεί από τον 
Ανάδοχο.  
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II. Να χρεώνει τον Ανάδοχο οποιαδήποτε έξοδα για την ως άνω μετακίνηση, 
ως και λογικό ενοίκιο για τη φύλαξη των πιο πάνω αντικειμένων.  

III. Να λαμβάνει μέτρα για την απαγόρευση χρήσης ή επέμβασης από τον 
Ανάδοχο, περιλαμβανομένης της αλλαγής κλειδαριών και άλλων μέτρων για 
τον εμποδισμό του Ανάδοχου και των προσώπων που απασχολεί από του 
να εισέρχονται στον Χώρο. Σε τέτοια περίπτωση, ο Δήμος δεν θα ευθύνεται 
για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στην παρακαταθήκη που ανήκει στον 
Ανάδοχο. 

IV. (α) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή άλλως πως μεταβιβάσει 
οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τη Συμφωνία. 
Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα 
να παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του 
Χώρου.  

(β) Ο Δήμος δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις του που 
πηγάζουν από τη Συμφωνία σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Χωρίς 
επηρεασμό των πιο πάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει αμέσως 
οποιαδήποτε μέτρα του ζητηθούν από τον Δήμο ώστε να επιτευχθεί η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων και/ή υποχρεώσεων του Δήμου και/ή της 
Συμφωνίας. 

V. Η Συμφωνία μαζί με οποιαδήποτε συνημμένα και μονογραφηθέντα Παραρτήματα 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, αποτελεί ολόκληρη τη Συμφωνία μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών. Καμία τροποποίηση θα ισχύει, εκτός αν γίνει γραπτώς 
και υπογραφεί δεόντως από τον Ανάδοχο και τον Δήμο. 

VI. Η Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο. 
Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδικάζουν 
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με τη Συμφωνία. 

VII. Οι διατάξεις της Συμφωνίας θα εφαρμόζονται προς όφελος των εκδοχέων του 
Δήμου. 

VIII. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αμέλεια οποιουδήποτε μέρους στην 
άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου ή λήψη οποιουδήποτε 
μέτρου με βάση τη Συμφωνία ή/και τον Νόμο, ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε μέρους 
στη μη εκτέλεση οποιουδήποτε όρου από το άλλο μέρος, δεν θα συνιστά 
παραίτηση από ή παραβλάπτει τέτοιο δικαίωμα, εξουσία, προνόμιο, μέτρο ή όρο 
και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης, και η 
άσκηση ενός ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας, προνομίου ή 
μέτρου με βάση τη Συμφωνία ή/και το Νόμο δεν θα εμποδίζει ή αποκλείει 
οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκησή του ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου 
δικαιώματος, εξουσίας, προνομίου ή μέτρου. Τα δικαιώματα και θεραπείες που 
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προνοούνται από τη Συμφωνία είναι σωρευτικά και δεν εξαιρούν οποιαδήποτε 
δικαιώματα και θεραπείες που προνοούνται από τον Νόμο. 

IX. Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στη Συμφωνία, ή σε 
οποιοδήποτε έγγραφο που εκτελείται σχετικά με τη Συμφωνία είναι άκυρη, 
παράνομη ή μη εκτελεστή με οποιοδήποτε τρόπο με βάση τον ισχύον Νόμο, η 
εγκυρότητα, η νομιμότητα και η δυνατότητα εκτέλεσης των υπολοίπων προνοιών 
που περιέχονται στη Συμφωνία δεν θα επηρεαστούν με οποιοδήποτε τρόπο. 

X. Όλες οι ειδοποιήσεις που απαιτούνται να δοθούν με βάση τη Συμφωνία θα 
θεωρούνται ότι δόθηκαν έγκυρα αν σταλούν με συστημένη επιστολή ή αν 
παραδοθούν με το χέρι, στην περίπτωση του Ανάδοχου, είτε προσωπικά είτε στη 
διεύθυνσή του όπως αναγράφεται πιο πάνω, και στην περίπτωση του Δήμου στη 
διεύθυνσή του όπως αναγράφεται πιο πάνω ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση 
ή/και υπόψη οποιουδήποτε άλλου προσώπου ήθελε κοινοποιηθεί από 
οποιοδήποτε μέρος στο άλλο μέρος για τον σκοπό αυτό κατά τον προαναφερθέντα 
τρόπο. Ειδοποίηση με ταχυδρομείο θα θεωρείται ότι λήφθηκε τέσσερις (4) 
εργάσιμες μέρες μετά τη συστημένη ταχυδρόμησή της, ενώ ειδοποίηση με το χέρι 
θα θεωρείται ότι λήφθηκε κατά την παράδοσή της.



 

 

 

 

 

 

 

3.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ



           

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΕΝΤΥΠΟ 2: 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



           

 

ΕΝΤΥΠΟ  1 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Διαγωνισμός αρ.15/2018 

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση / χρήσης 

της καντίνας στην Πλατεία Συνεργατισμού Αθηένου ως Αναψυκτήριο, 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. 

2. 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) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή 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. 

3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, 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. 



           

 

ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Προς: Δήμος Αθηένου  

 

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας στη Πλατεία Συνεργατισμού 

Αθηένου ως Αναψυκτήριο. 

  

Αρ. Διαγωνισμού:  15/2018 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών:  

 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή 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 την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή, είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Προσφορών,  

γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού,  δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες αλλά ούτε 

βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

δ. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

μου ,   

ε. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

στ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 

73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα, 

ζ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή μου κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, 

που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

η. 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,  

θ. 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 και είμαι σε θέση να 

προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.73(Ι)/2016, 

 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.  

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

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

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

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

Υπογραφή:    ………………..……………………………………. 

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



           

 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου  

υπογράφοντος:   ……………………………………………………… 

Ιδιότητα υπογράφοντος  ………………………...……………………………. 

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

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

Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:................................................................. 

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

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Προς: Δήμος Αθηένου  

 

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας στη 

Πλατεία Συνεργατισμού Αθηένου ως Αναψυκτήριο.  

 

Αρ. Διαγωνισμού:  15/2018 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών:  

 

 

 

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 παροχής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 

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

 

Όνομα υπογράφοντος: 

 

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

Αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος: 

 

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

 

Ιδιότητα υπογράφοντος: 

 

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

 

 
 



           

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς: Δήμος Αθηένου  

 

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας στη Πλατεία 

Συνεργατισμού Αθηένου ως Αναψυκτήριο. 

  

Αρ. Διαγωνισμού:  15/2018 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών:  

 

 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει 

πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εγώ / εμείς ο/η/οι υποφαινόμενος/οι, 

αναλαμβάνω/ουμε να αρχίσω/ουμε, εκτελέσω/ουμε και συμπληρώσω/ουμε το αντικείμενο της 

σύμβασης, σύμφωνα τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των € 

.................................. (ολογράφως  ....................................................................................... 

Ευρώ και  ............................................ σέντ), συν Ποσό €........................Φ.Π.Α. και για τους 

πέντε (5) μήνες.   

 

2. Αν η προσφορά μου/ας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνω/ουμε να αρχίσω/ουμε την εκτέλεση των 

Υπηρεσιών μέσα στα χρονικά όρια που προνοούνται στους όρους της Συμφωνίας και να τις 

συμπληρώσω/ουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και 

στην Προσφορά μου/ας. 

3. Συμφωνώ/ούμε πως η Προσφορά μου/ας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 

ορίζεται στο εδάφιο 2.16 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα με/ας 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 μου/ας αυτή μαζί με τη 

γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του 

 

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

 

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

. 



           

 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

. 

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

. 

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

. 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

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

 

 

 

 

 

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 Εκπρόσωπό του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


