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1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

1.1 Αριθμός Διαγωνισμού 020Α/2019 

1.2 Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

1.3 Εκτιμώμενη Αξία 28.000,00 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

1.4 Χρηματοδότηση Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από 
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%   

1.5 Διαδικασία διαγωνισμού Συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 90(1)(γ) του 
Ν.73(Ι)/2016 

1.6 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής 

1.7 Αναθέτουσα Αρχή Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) 

1.8 Αρμόδιος Λειτουργός  Δημήτρης  Λαμπριανίδης  

28ης Οκτωβρίου 20, 2012, Λευκωσία - Κύπρος 

Τηλέφωνο: +357 22 496494      

Τηλεομοιότυπο: +357 22 423540 

opak@cytanet.com.cy 

1.9 Τόπος υποβολής Προσφορών Κιβώτιο Προσφορών Οργάνωσης Παραπληγικών 
Κύπρου 

Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20, Τ.Τ 2012 Στρόβολος 
Λευκωσία 

1.10 Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

Έως Παρασκευή, 20/12/2019 και ώρα 13:00 μμ 

 

1.11 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς Ελληνική  

1.12 Νόμισμα Προσφοράς  Ευρώ 

1.13 Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία έναρξης της 
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια μηχανημάτων εκγύμνασης για άτομα με 
προβλήματα κινητικότητας με απώτερο στόχο τη δημιουργία Υπαίθριων Χώρων Εκγύμνασης στο 
παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παραλιμνίου σε επιλεγμένα σημεία. Η Προμήθεια των Μηχανημάτων 
αποτελεί καινοτόμο στοιχείο του έργου, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους να  αθλούνται και 
διατηρούν την φυσική τους κατάσταση ακόμα και σε περίοδο διακοπών. Τα μηχανήματα 
Εκγύμνασης αποτελούν προσβάσιμο εξοπλισμό για χρήση από το κοινό στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 

Τα μηχανήματα Εκγύμνασης θα παραδοθούν και θα  τοποθετηθούν στο Παραλιακό Μέτωπο του 
Δήμου Παραλιμνίου σε τέσσερα (4) επιλεγμένα σημεία, βάσει των ακόλουθων προδιαγραφών στα 
πλαίσια υλοποίησης της πράξης: Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους- ΕΡΜΗΣ ΙΙ.  

Προδιαγραφές για μηχανήματα εκγύμνασης σε υπαίθριο χώρο 

Εγγύηση 

I. 3 χρόνια στην μπογιά 
II. 10 χρόνια στον βασικό σκελετό 

III. 2 χρόνια για τα ρουλεμάν όπου υπάρχουν ή σε κινούμενα μέρη 

Πρότυπα 

I. Τα μηχανήματα να συνάδουν το πρότυπο BS EN 16630 ή άλλο ισάξιο τουλάχιστον διεθνή 
πρότυπο 

II. Τα μεταλλικά κομμάτια να ικανοποιούν έλεγχο σε αλμυρό νερό βάση του προτύπου 
ISO9227 για τουλάχιστον 1500 ώρες (χίλιες) 

III. CE approved 

Λίστα μηχανημάτων: 

1. Arm & Pedal bike, wheelchair accessible   4 τεμάχια 
2. Cardio combi – airwalker & airskier    2 τεμάχια 
3. Αναβάτης        2 τεμάχια 
4. Lift Station        4 τεμάχια 
5. Wheelchair combination upper body workout   2 τεμάχια 
6. Μηχάνημα κίνησης χεριών-καρπών    1 τεμάχιο 
7. Μηχάνημα με τροχούς για πλάγια κίνηση ώμων   1 τεμάχιο 

 

ARM & PEDAL BIKE WHEELCHAIR ACCESSIBLE  

Μηχάνημα με 2 μηχανισμούς ποδηλασίας, ένα στο ύψος ποδιών και ένα στο ύψος χεριών 
το οποίο επιτρέπει να πλησιάσει άτομο καθήμενο σε τροχοκάθισμα και να χρησιμοποιήσει 
τον μηχανισμό χεριών ή ποδιών ή και τους δύο. 
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Cardio Combi 

Μηχάνημα για αεροβική άσκηση αρτιμελών ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που 
μπορούν να σταθούν. Εξυπηρετεί την ίδια ώρα τουλάχιστον 4 άτομα με ασκήσεις 

Α. σε όρθια στάση, κίνηση ποδιών μπροστά πίσω (αέροπερπατητής) – 2 θέσεις 

Β. σε όρθια στάση, κίνηση λεκάνης και ποδιών (ελλιπτική κίνηση) δεξιά αριστερά (air skier) 
– 2 θέσεις 

Και στις δύο περιπτώσεις να υπάρχει στήριγμα για τα χέρια. 

 

 

Αναβάτης 

Το μηχάνημα αυτό προσφέρει σε καθιστή θέση τη δυνατότητα άσκησης ποδιών και χεριών 
την ίδια ώρα, όπου αν σπρώχνεις με τα πόδια τραβάς με τα χέρια και το αντίστροφο και 
την ίδια ώρα κινεί τον κορμό σε κάθετη πορεία. 
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Lift Station 

Διπλό μηχάνημα με μοχλούς που προσφέρει δυνατότητα για έλξεις στήθους και άρσεις 
ποδιών και βυθίσεις σώματος. Απευθύνεται σε αρτιμελείς και άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα τα οποία περπατούν. 

 

 

 

Wheelchair upper body workout 

Μηχάνημα ειδικά για άτομα σε τροχοκάθισμα που επιτρέπει στις δύο πλευρές 2 
διαφορετικές ασκήσεις για τον κορμό, οι δύο ασκήσεις είναι ασκήσεις στήθους (chest press) 
και ασκήσεις για ώμους/πλάτη (pull down) 

 



6 
 

 

 

 

Μηχάνημα κίνησης χεριών-καρπών 

Μηχάνημα που προσφέρει τη δυνατότητα άσκησης ώμων, χεριών και καρπών με 
δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες κινήσεις. Κατάλληλο για όρθιους ή καθήμενους. 

 

 

 

 

Μηχάνημα με τροχούς για πλάγια κίνηση όμων 

Προσφέρει δύο θέσεις, ο χρήστης καθορίζει την ταχύτητα και προσφέρει περιστροφή ώμων 
και σώματος . Κατάλληλο για όρθιους ή καθήμενους 
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2.2 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η Επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

3. 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, η Αναθέτουσα Αρχή 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. 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1  Χρόνος και Τόπος Υποβολής 
 

4.2  Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη 
προθεσμία Υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.10.  

 
4.3 Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο 2.10, 

είτε αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία 
θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 
την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών. 

4.4 Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στη γλώσσα που αναφέρεται στην παράγραφο 
1.11 και σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 πιο κάτω. 

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

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Ο αριθμός διαγωνισμού. 
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• Ο τίτλος του διαγωνισμού. 

• Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

4.5 Περιεχόμενα Προσφοράς 

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

Α.  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα. Η Οικονομική 
προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, και 
συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να 
περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν 
επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι 
προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις 
των προαναφερόμενων φόρων, δασμών ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται 
από τον Προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 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.  

5.2 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. 

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 Αναθέτουσες Αρχές 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 στην 
Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, 
το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των <τριών (3)> 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. 

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1 Ανάθεση Σύμβασης 
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1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και της Αναθέτουσας Αρχής 
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 χαμηλότερη τιμή. 

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή, η επιλογή του 
Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

 

6.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή 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.  

6.3 Ακύρωση διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των Προσφορών για 
ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 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,  

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.  

6.4 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, η Αναθέτουσα 
Αρχή 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: 
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       α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 

Στην Λευκωσία, σήμερα την <ημερομηνία υπογραφής>, ημέρα <ημέρα>, στην < Οδό 28ης 
Οκτωβρίου Αρ. 20, Τ.Τ 2012 Στρόβολος>, 
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αφενός μεν, 

Της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Δημήτρη Λαμπριανίδη, (Πρόεδρος) η οποία θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή, 

 

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 της Αναθέτουσας Αρχής 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 είναι < προμήθεια μηχανημάτων εκγύμνασης για 

άτομα με προβλήματα κινητικότητας με απώτερο στόχο τη δημιουργία Υπαίθριων Χώρων 
Εκγύμνασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παραλιμνίου σε επιλεγμένα σημεία >. 

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 2 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού.  

 

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 <ένας (1) μήνας>. 

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. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύμβασης, το 
όνομα του οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 
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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 την Αναθέτουσα Αρχή 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 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιεσδήποτε αναγκαίες 

πληροφορίες/ έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφά αυτά θα 
επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή 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 της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας 
σχετικά με δημοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι 
τελεσίδικη.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  
1. Τα παραδοτέα 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 της Αναθέτουσας Αρχής 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 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον 

οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι σχετικές πληρωμές. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη 
δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός για σκοπούς καταβολής πληρωμών από το Δημόσιο, 
δεν θα πρέπει να δηλωθεί άλλος τραπεζικός λογαριασμός, εκτός εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί να 
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καταβάλλονται από τούδε και στο εξής όλες οι πληρωμές του Δημοσίου σε άλλο τραπεζικό 
λογαριασμό. Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης, ή σε περίπτωση τροποποίησης του 
τραπεζικού λογαριασμού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 
χρησιμοποιήσει το Έντυπο 5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην 
επιλογή του Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό.  

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση τιμολογίου, ως εξής: 

α.       Με την υπογραφή της σύμβασης, χορήγηση προκαταβολής για το κόστος της αγοράς  
της ξυλείας.  

β. Χορήγηση της τελικής δόσης της συνολικής αξίας της Σύμβασης,  με την παράδοση 
της εγκατάστασης των ξύλινων διαδρόμων στις παραλίες. 

γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014, ο οποίος 
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2014 
(Ν.38(Ι)/2014), ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας δύναται κατά τη κρίση του κατά τη 
διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει της 
παρούσας Σύμβασης, να αποκόπτει οποιαδήποτε οφειλόμενα από τον Ανάδοχο ποσά 
προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο 
του κράτους. 

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/Επιτροπή Παρακολούθησης 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. 

2. Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων του Αναδόχου, εξετάζεται το έγκαιρο ή μη της 
υποβολής καθώς και η συμμόρφωση του περιεχομένου του παραδοτέου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης. 

3. Κάθε παραδοτέο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί οριστικά και ανεπιφύλακτα εφόσον εντός < 20 
ημερών> ημερών από την παράδοσή του στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν υποβληθούν 
εγγράφως στον Ανάδοχο υποδείξεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης.  

4. Σε περίπτωση που εντός της πιο πάνω προθεσμίας υποβληθούν έγγραφες παρατηρήσεις ο 
Ανάδοχος οφείλει να τις λάβει υπόψη και να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές του 
παραδοτέου εντός <15 ημερών> ημερών από την υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων, 
και στη συνέχεια να υποβάλει εκ νέου το παραδοτέο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στο στάδιο αυτό, 
οι έγγραφες παρατηρήσεις αφορούν μόνο την προσαρμογή του παραδοτέου στις αρχικές 
έγγραφες υποδείξεις, και γίνονται εντός <15 ημερών> ημερών από την υποβολή του 
παραδοτέου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το παραδοτέο θεωρείται οριστικά 
παραληφθέν.  

5. Με την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου θεωρείται ότι η σχετική υποχρέωση του 
Αναδόχου εκπληρώνεται. Με την οριστική παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου 
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ολοκληρώνεται το έργο του Αναδόχου και αυτό αποτελεί οριστική παραλαβή του Αντικειμένου 
της Συμβάσης.  

6. Τουλάχιστον <10 ημέρες> ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής κάθε 
παραδοτέου, είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της 
προθεσμίας υποβολής του. Η αίτηση απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
πρέπει να αποφασίσει σχετικά, πριν όμως από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που 
αναφέρεται στη σύμβαση, για το αντίστοιχο παραδοτέο. 

7. Οι προθεσμίες υποβολής των Παραδοτέων μπορούν να παραταθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών ή υποβολής Παραδοτέου του 

Αντικειμένου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης 
Παράδοσης. 

2. Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό <δέκα επί τοις 
εκατό (10%) της ημερήσιας Συμβατικής Αξίας των εργασιών ή του Παραδοτέου. 

3. Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προηγούμενα 
εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου. 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης  παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά 
ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό <πέντε επί τοις εκατό (5%)> της 
Συμβατικής Αξίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να 
τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Άρθρο 14. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή 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. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις 
αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν μέσω 
της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

6. Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό της 
εγγύησης πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει μέσα σε τακτή προθεσμία τη 
ζημιά που υπέστη το Δημόσιο.  
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7. 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 15: 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 16: 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. 
 

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα, όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για 
την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο, και υπογραφείσα την <ημέρα>, 
<XX/XX/20XX>. 

 

«χαρτόσημα» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής: 

 Μάρτυρες:  
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Υπογραφή: ............................................ 

 

Τίτλος:  ................................................... 

 

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

 

 

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

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

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

 

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

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: 

 

 

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

 

Τίτλος:   .................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

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

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

    Όνομα:   ................................................. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: Προμήθεια 
μηχανημάτων εκγύμνασης (3.1.2) 

 

Προμήθεια μηχανημάτων εκγύμνασης  

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ημερομηνία 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς  

<Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου> 

Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού> 

Αρ. Διαγωνισμού:  ...................................................................... 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
προσφορών: 

 

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

 

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 για το συνολικό ποσό των € .................................. (ολογράφως  
....................................................................................... Ευρώ και  ............................................ σέντ), συν 
Φ.Π.Α. 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή Πιστής 
Εκτέλεσης, για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, και να αρχίσουμε 
την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης με την υπογραφή της Συμφωνίας. 

3. 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. 

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας 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. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2α 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 1441 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 
 

Εγώ/Εμείς ο/η/οι κάτωθι υπογράφων/τες με την παρούσα,  σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως στο εξής, 
καταβάλλετε με έμβασμα, ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό, οποιαδήποτε ποσά 
καθίστανται πληρωτέα, προς εμένα/εμάς από οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία, μέσω του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού 
Λογιστηρίου (FIMAS).   
Για το σκοπό αυτό παραθέτω/ουμε πιο κάτω, τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Τραπεζικού 
Λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ. Επιπρόσθετα επισυνάπτω, φωτοαντίγραφο μέρους της 
κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού/βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται 
το όνομα της  Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του 
λογαριασμού μου/μας (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number).  
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι νεότερης άλλης εξουσιοδότησης από εμένα/εμάς. 
   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
(για Φυσικά Πρόσωπα)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για Εταιρείες)  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
(Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ  
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
 

 
Σημείωση: Ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου που θα πληρωθεί. Αποδεκτός 
λογαριασμός γίνεται και στην περίπτωση που ο δικαιούχος, κατέχει κοινό λογαριασμό με άλλο πρόσωπο, νοουμένου ότι, 
στο φωτοαντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή της βεβαίωσης από την τράπεζα που θα επισυναφθεί 
στην παρούσα εξουσιοδότηση, θα φαίνεται και το όνομα του δικαιούχου που θα πληρωθεί.  
Σε περίπτωση που o δικαιούχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο, τότε απαραίτητα ο λογαριασμός θα πρέπει να ανήκει στο 
ίδιο το νομικό πρόσωπο που θα πληρωθεί. 
 

                                                                                                                     (Σφραγίδα) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  (ΙΒΑΝ) 
 

C Y                           

 
________________________                    
_________________________________________________ 
Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος                     Όνομα Εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση νομικής 
οντότητας) 
 
Ημερομηνία:____/_____/20____ 
(Εάν είναι εταιρεία ή μη φυσικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση αυτή να σφραγισθεί στο μέρος δίπλα 
από το όνομα του εξουσιοδοτούντος  με τη σφραγίδα της εταιρείας/οντότητας) 
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ΕΝΤΥΠΟ 2β 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑ                                       
                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                       
                                       

ΠΟΛΗ                    ΤΤ              
                                  

ΧΩΡΑ                     ΑΡ. ΦΠΑ              
                                       

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

                                      

                                       
ΤΗΛΕΦΩΝΟ                  ΦΑΞ                   

                                     
E - MAIL                                       

                                       
                                       

 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ                                       
                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠ/ΜΑΤΟΣ                                       
                                       

ΠΟΛΗ                    ΤΤ              
                                  

ΧΩΡΑ                                       
                                       

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                       
                                       

IBAN                                        
                                       

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ+ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
(Πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ + ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
(Πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά) 
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