
 
 

                                                                                

 

Λευκωσία, 11 Μαίου 2021 
 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου 
στον χώρο των Εγκαταστάσεων Beach Volley της  

ΚΟΠΕ στη Λεμεσό 

 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης προκηρύσσει διαγωνισμό για εκμίσθωση και εκμετάλλευση 
του κυλικείου του Προπονητικού Κέντρου Beach Volley της Ομοσπονδίας στη Λεμεσό και περίληψη 
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ. 
 
Α. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1. H σύμβαση ισχύει για τέσσερεις ( 5 ) μήνες, αρχίζει την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η 
Οκτωβρίου 2021, οπότε λήγει αυτόματα και χωρίς άλλη προειδοποίηση.  

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι Πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνώστες της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

 
2. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :  

 
α. Εργοδοτούμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,    
β. Συνταξιούχοι, 
γ. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο,  
δ. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου,  
ε. Οι οφειλέτες της ΚΟΠΕ εκτός εάν έχει γίνει διακανονισμός των οφειλών αυτών. 

 
Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Με την συμμετοχή του κάθε υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των 
εγγράφων του διαγωνισμού και τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης. 
 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις και τους «Περί 
Λοιμοκαθάρσεως Νόμους» της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εφαρμόζει πλήρως τις 
ανακοινώσεις και διατάγματα των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσον αφορά το 
θέμα του Κορωνοϊου (COVID-19), σε συνεννόηση με την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης. 
 

3. Ο ανάδοχος, σε συνεργασία και από κοινού με την ΚΟΠΕ, θα καταρτήσει και αναρτήσει 
στον χώρο των εγκαταστάσεων λίστα όλων των προσφερόμενων ειδών κυλικείου με τις 
αντίστοιχες τιμές τους, τις οποίες και οφείλει να ακολουθεί πιστά.   

 



 
 

                                                                                

 

4. Ο ανάδοχος :  
 

α. Απαγορεύεται να εκμισθώνει ή να παραχωρεί την διαχείριση του κυλικείου (ολική ή  
μερική) σε άλλο άτομο. 

 
β. Υποχρεούται να χρησιμοποίει πάντα Ταμειακή Μηχανή. 
 
γ. Υποχρεούται να λειτουργεί το κυλικείο τουλάχιστον από 10.00 μέχρι 20.00 

καθημερινά,   (συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκυρίακων). 
  
δ. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου, του περιβάλλοντα 
 χώρου και των γηπεδικών εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας.  
 
ε. Πρέπει να έχει κατ’ ιδίαν φυσική παρουσία στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του και 

μπορεί να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις 
εργασίας σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
ζ. Θα καταβάλλει στην Ομοσπονδία  το ποσό που συμφωνήθηκε, την τελευταία 

εργάσιμη μέρα κάθε μήνα ( με περίοδο χάριτος τις πέντε εργάσιμες μέρες ), με επιταγή 
ή μέσω τραπεζικής εντολής προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.  

 
η. Υποχρεούται να καταβάλλει άμεσα στην Ομοσπονδία το ποσό που αντιστοιχεί στην 

κατανάλωση ηλεκτρισμού του χώρου της μίσθωσης. Το ποσό αυτό ορίζεται από την 
Ομοσπονδία, βάση της καταγραφής των δύο μετρητών που είναι εγκατεστημένοι στον 
χώρο και τις χρεώσεις της Αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου για κάθε περίοδο χρέωσης.   

 
θ. Υποχρεούται να ενημερώνεται και να εφαρμόζει τις κατά καιρούς σχετικές οδηγίες της 

ΚΟΠΕ αλλά και όλων των αρμοδίων υπηρεσιών (Υπουργείου Παιδείας, ΚΟΑ, κλπ.) 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 η παρομοίων καταστάσεων, αν και 
εφόσον αυτές προκύψουν. 

 
 
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό, σφραγισμένο και αδιαφανή φάκελο ( 
έναντι απόδειξης παραλαβής ή απόδειξης αποστολής συστημένου ) στα γραφεία της 
ΚΟΠΕ στην διεύθυνση 21 Αμφιπόλεως, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 
25/05/2021 και ώρα 12:00μμ, ενώ προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
αυτή δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.  
 

2. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα πιο κάτω :  
 

α. Ενυπόγραφη δήλωση του υποψήφιου με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 



 
 

                                                                                

 

i. Ονοματεπώνυμο 
ii. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 
iii. Στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας. 

 
β. Ενυπόγραφη οικονομική προσφορά ( στο έντυπο που επισυνάπτεται ) για το μηνιαίο 
 προσφερόμενο ποσό σε ευρώ, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό κλειστό και 
 σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο.  
 
γ. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξυσίματα, σβησίματα,            
 προσθήκες, διορθώσεις ενώ η οποιαδήποτε τυχούσα διόρθωση πρέπει να              
 μονογράφεται από τον προσφέροντα.  
 
δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο της προσφοράς , αφού 

καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει ενώ η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή. 

 
ε.  Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 500 Ευρώ μηνιαίως και θα αποτελεί ποσό 

εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.  
 
ζ. Βεβαίωση της Ομοσπονδίας ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτή ή ότι έχει γίνει 
 διακανονισμός ρύθμισης αυτών των οφειλών.  

 
η. Πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 
 
θ.  Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντα με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος 

εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου. 
 

 
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού αποτελείται από τους:  
 

α. Τον Πρόεδρο της ΚΟΠΕ Δρ. Μιχάλη Κρασιά   
β. Τον Ταμία της ΚΟΠΕ κ. Φίλιππο Ορφανό 
γ. Τον Διευθυντή της ΚΟΠΕ κ. Λίνο Πετρίδη  
δ. Τον Λειτουργό της ΚΟΠΕ κ. Γεώργιο Δωρίτη 
  

 
2. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού εντός  ( 2 ) ημερών το αργότερο από την υποβολή των προσφορών.   
 
3. Η Επιτροπή αξιολόγησης 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 οικονομικής προσφοράς η οποία απαραίτητα 
υποβάλλεται με την προσφορά.  
 

4. Αδυναμία ή παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα αναφερόμενα στο άρθρο Δ 
δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά άκυρη. 
 

5. Η ανάθεση της προσφοράς θα γίνει στον προσφέροντα την ψηλότερη τιμή (σε ευρώ). 
 

6. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι με τις ίδιες ( ψηλότερες προσφορές ), η 
Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη 
εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με την ψηλότερη προσφορά. 
 

7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 

8. Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού υποβάλλει την τελική της πρόταση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ που είναι και το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού ενώ το τελευταίο έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον 
κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού ασύμφορο.  
 

9. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται γραπτώς σε όλους τους συμμετέχοντες 
το αργότερο εντός πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών από την λήψη της απόφασης.  

 
10. 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. 

 

ΣΤ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των προσφορών για   
ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της ΚΟΠΕ, τους οποίους γνωστοποιεί 
εγγράφως στους Ενδιαφερόμενους. 
 

2. Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμία 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 τιμές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους των Εγγράφων 
Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι προϊόν προ-συνεννόησης 
μεταξύ των Προσφερόντων,   

 
γ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν         

διαφοροποιηθεί ώστε το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο,  
 

δ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο η 
ΚΟΠΕ κρίνει δικαιολογημένο.  

 
 
ε. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της 

ΚΟΠΕ από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης. 
 

 
Ζ. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός μπορεί να επαναληφθεί με την ίδια 
διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, μπορεί να γίνει 
απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, 
αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα. 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 προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στην 
παρούσα. 

 
2. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του 

επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ( 5 ) εργάσιμων 
ημερών.  

 
 
Η.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 
1. Για την κατάρτιση της Συμφωνίας, θα χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο που θα ετοιμάσει 

η ΚΟΠΕ. 
 

2. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, 
εντός προθεσμίας πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει 
σχετική πρόσκληση της ΚΟΠΕ, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. Αν παρέλθει 
η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή της 



 
 

                                                                                

 

Συμφωνίας, χάνει το δικαίωμα υπογραφής και η ΚΟΠΕ μπορεί να αποταθεί στον αμέσως 
επόμενο προσφέροντα για υπογραφή συμφωνίας. 

 

3. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει 
για την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας ως εγγύηση πιστής εκτέλεσης της 
σύμβασης, χρηματικό ποσό ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Τραπεζικού 
Ιδρύματος ίση με το 10% του συνολικού μισθώματος ολόκληρης της περιόδου της 
σύμβασης. 

 

4. Το ποσό ή η εγγυητική επιστολή κρατείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 
επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, εκτός της περίπτωσης καταγγελίας, πρόωρης λήξης 
ή μη εκτέλεσης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της ΚΟΠΕ.  

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

Ανάδοχο. 
 

€0 -   €5.000    (0,0‰); 
€5.001   -   €170.000  (1,5‰)  για κάθε πρωτότυπο και € 2.00 για κάθε αντίγραφο; 
€170.001 και άνω   ( 2,0‰) 

 
 

Θ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται Επιτροπή 
ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία αποτελείται από :  

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

 
2. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από 

αυτό των προβλεπόμενων 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 ΚΟΠΕ την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για 
ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.  

 
 
Ι. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ 
αποφασίζει για το τι δέον γενέσθαι.  
 



 
 

                                                                                

 

2. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ο 
ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης το 
Κυλικείο και τους αποθηκευτικούς χώρους των εγκαταστάσεων (με τα αντίστοιχα κλειδιά 
τους), σε καλή κατάσταση και αφού πρώτα αφαιρέσει (από αυτούς) όλα τα αντικείμενα 
που δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία. 
 

3. Όλοι οι όροι, των παρόντων εγγράφων  θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση 
και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την ακύρωση της σύμβασης.  

 
 

 
 
 
Δρ. Μιχάλης Κρασιάς     Γιαννάκης Προκοπίου 

      Πρόεδρος       Γενικός Διευθυντής 



 
 

                                                                                

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  

ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΕΣ  
ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ  ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ)! 

 

 
 
 
 
Ποσό Προσφοράς: €___________ Ευρώ,  _________________________________ ( μηνιαίως )  
 
 
Ονοματεπώνυμο Ενδιαφερόμενου Υποψήφιου Ανάδοχου: ________________________________ 
 
 
Α.Δ.Τ. Ενδιαφερόμενου Υποψήφιου Ανάδοχου: __________________ 
 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υποψήφιου Ανάδοχου: ______________________________________ 
 
 
Διεύθυνση Υποψήφιου Ανάδοχου:____________________________________________________ 
 
 
 
Με την υπογραφή μου πιο κάτω, συμφωνώ με τους όρους, όπως διατυπώνονται στα άρθρα 1-26 της 

προκήρυξης του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στον χώρο του Προπονητικού 
Κέντρου Beach Volley της Ομοσπονδίας στην Λεμεσό. 

 
 
 
Υπογραφή Ενδιαφερόμενου Υποψήφιου Ανάδοχου:  ________________________________ 
 
 
Ημερομηνία Υπογραφής Υποψήφιου Ανάδοχου: __________________   
 

 

 


