
 
 

                                                                                           
 

 
 
Λευκωσία, 02 Μαίου 2018 
 
 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στον χώρο των Εγκαταστάσεων 
Beach Volley της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (δίπλα από το Ιστιοπλοικό 
Κέντρο) στην Λεμεσό 

 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την 
εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου των Εγκαταστάσεων Beach Volley της Ομοσπονδίας 
στην Λεμεσό, με τους παρακάτω όρους:  
 
ΑΡΘΡΟ 1: Η ανάθεση από την ΚΟΠΕ της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου της 
Ομοσπονδίας γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με την τιμή της προσφοράς    
 
ΑΡΘΡΟ 2: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
 

α) Φυσικά πρόσωπα  
 
β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας  

 
ΑΡΘΡΟ 3: Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:  
 

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο  
 
β) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο  
 
γ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου  
 
δ) Όσοι έχουν οφειλές προς τη ΚΟΠΕ, εκτός και αν έχει γίνει διακανονισμός ρύθμισης των 
οφειλών αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: H σύμβαση ισχύει για πέντε (5) μήνες, αρχίζει την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η 
Οκτωμβρίου 2018, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση. Ο ανάδοχος της σύμβασης έχει την 
υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
ανάθεσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση ακυρώνεται αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια. 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει στις 
31/10/2018.  
 
ΑΡΘΡΟ 5: Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, σε εμφανές σημείο. 
 
  



 
 

                                                                                           
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι :  
 

α) Έγγραφη αίτηση με τα πλήρη προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας και 
αλληλογραφίας του αιτητή. 
 
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο μηνιαίο ποσό σε ευρώ, 
η οποία θα τοποθετείται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ενώ η οποιαδήποτε 
τυχούσα διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη 
σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
γ) Βεβαίωση της Ομοσπονδίας ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτή ή ότι έχει γίνει 
διακανονισμός ρύθμισης αυτών των οφειλών.  
 
δ) Πιστοποιητικό Αστυνομίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.  
 
ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 
 
στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι 
εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου 
 
ζ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 200 Ευρώ ή αντίστοιχη 
εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά 
την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η 
παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο 
ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή 
παρακρατείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, 
πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ 
της ΚΟΠΕ.  

 
ΑΡΘΡΟ 7: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε κλειστό και σφραγισμένο 
αδιαφανή φάκελλο ( έναντι απόδειξης παραλαβής ή κατάθεσης ) στα γραφεία της ΚΟΠΕ στην 
διεύθυνση 21 Αμφιπόλεως, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 18/05/2018 ενώ προσφορές που 
υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται στους 
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.  
 
 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία 
για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί 
με την προσφορά.  
 
Αδυναμία ή παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 δικαιολογητικά 
καθιστά την προσφορά άκυρη. 
  
 



 
 

                                                                                           
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της 
ΚΟΠΕ και αποτελείται από:  
 

1.- Τον Δρ. Μιχάλη Κρασιά, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
2.- Τον κ. Φίλιππο Ορφανό, Ταμεία της Ομοσπονδίας 
3.- Τον κ. Λίνο Πετρίδη, Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας  
4.- Τον κ. Γεώργιο Δωρίτη, Λειτουργό της Ομοσπονδίας 

 
ΑΡΘΡΟ 9: Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια 
διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας 
ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 
ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του 
περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων 
όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο 
εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή 
του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών  
 
ΑΡΘΡΟ 11: Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 500 Ευρώ 
μηνιαίως και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ο μισθωτής θα 
επιβαρύνεται με τα τέλη χαρτοσήμου.  
 
ΑΡΘΡΟ 12: Με την συμμετοχή του κάθε υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού στις 18.05.2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Σε 
περίπτωση κωλύμματος η ημερομηνία αυτή μπορεί να μετακινηθεί το μέγιστο μέχρι τρείς μέρες από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
  
ΑΡΘΡΟ 14: Αντιπροσφορές στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
ΑΡΘΡΟ 15: Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου 
σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση υποβάλλετε με αιτιολογημένη γνωμοδότησή στη 
Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί 
τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε 
άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές. Της ένστασης κατά της 
συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής 
αυτός κατά του οποίου στρέφεται.  
 
  



 
 

                                                                                           
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι με τις ίδιες (χαμηλότερες 
προσφορές), η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη  
προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να 
υπάρξει ένας με την χαμηλότερη προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλει την τελική της πρόταση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ που είναι και το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού Το Δ. Σ. της ΚΟΠΕ έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει 
τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
ασύμφορο.  
 
ΑΡΘΡΟ 18: Ο ανάδοχος της σύμβασης οφείλει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και την λίστα, με την οποία καθορίζονται τα 
προσφερόμενα είδη η οποία θα καταρτηστεί από κοινού με την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης. Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η 
εκμετάλλευση του κυλικείου :  
 

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή 
του σε άλλο άτομο.  
 
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Ταμειακής Μηχανής  
 
γ) Το κυλικείο θα λειτουργεί τουλάχιστον κατά τις ώρες 10:00-20:00 καθημερινώς   
 
δ) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου, του 
περιβάλλοντα χώρου και των γηπεδικών εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 19: Η παρουσία του ανάδοχου στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. 
Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας 
σύμφωνά με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
  
ΑΡΘΡΟ 20: Ο ανάδοχος θα καταβάλλει στην ΚΟΠΕ το ποσό που συμφωνήθηκε την τελευταία 
εργάσιμη μέρα κάθε μήνα ( με περίοδο χάριτος τις πέντε εργάσιμες μέρες ) με επιταγή προς την 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.  
 
ΑΡΘΡΟ 21: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται Επιτροπή 
ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία αποτελείται από :  
 

α) Τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας ως Πρόεδρο με το νόμιμο αναπληρωτή του  
 
δ) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ με τον αναπληρωτή του 
 
β) Ένα μέλος της Επιτροπής Beach Volley της ΚΟΠΕ με τον αναπληρωτή του  
 
γ) Ένα λειτουργό της Ομοσπονδίας με τον αναπληρωτή του  
 
 

 



 
 

                                                                                           
 

 
 
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των 
προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν. 
Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και 
λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο 
ανάδοχο του κυλικείου.  
 
ΑΡΘΡΟ 22: Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, διενεργείται νέος διαγωνισμός και η 
νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 31η Οκτωμβρίου 2018.  
 
ΑΡΘΡΟ 23: Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης και τον επιτυχόντα προσφοροδότη. 
 
ΑΡΘΡΟ 24: Όλοι οι παραπάνω όροι, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο 
εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την ακύρωση της σύμβασης.  
 
 
 
 
 
 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 
 
 
 
Λίνος Πετρίδης 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
 

 

 

 

  


