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ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 (ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ) 

     
    1.1.Η θηινηέρλεζε ησλ πξνηνκώλ ζα γίλεη ύζηεξα από Καιιηηερληθό Γηαγσληζκό κεηαμύ  
κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Καιώλ Σερλώλ (Δ.ΚΑ.ΣΔ.) θαη ή ηνπ International Association of 
Art - IAA Europe . 

 
     1.2.Απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκό ησλ κειώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θαζώο 
θαη πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά επαγγεικαηηθά ή έρνπλ ζπγγέλεηα έσο θαη ηέηαξηνπ 
βαζκνύ. 
     1.3.Η ζπκκεηνρή ησλ θαιιηηερλώλ ζην δηαγσληζκό έρεη ζαλ απηνλόεηε ζπλέπεηα ηελ 
πιήξε θαη ρσξίο επηθπιάμεηο απνδνρή απηήο ηεο πξνθήξπμεο ζε όια ηα ζεκεία ηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 (ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ) 

 
     θνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε θηινηέρλεζε ηεζζάξσλ (4) πξνηνκώλ πνπ λα 
αληηπξνζσπεύνπλ ηηο κνξθέο ησλ πην θάησ εξώσλ:  

 Υξίζηνπ Κσλζηαληηλίδε   1920 

 Γηαλλάθε Σαιηώηε               1964 

 Αληώλε Αλησλίνπ      1974 

 Μηράιε Υξ. Κππξηαλνύ   1974 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 (ΥΩΡΟ) 

 
     Οη πξνηνκέο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ Πιαηεία Γεξνζθήπνπ, ζε εηδηθή βάζε ζθπξνδέκαηνο 
πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί από ηνλ Γήκν Γεξνζθήπνπ. Η κία ζέζε είλαη απηή πνπ ζήκεξα 
ππάξρεη ε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ ήξσα Γηαλλάθε Σαιηώηε πνπ ζα κεηαθηλεζεί ζε άιιε 
ζέζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 (ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ) 

 
     ηνπο δηαγσληδόκελνπο ζα ρνξεγνύληαη ηα εμήο ζηνηρεία: 
  4.1 Πξνθήξπμε 
  4.2. Σνπνγξαθηθό ζθαξίθεκα ηεο πιαηείαο κε ηε ζέζε ηνπ κλεκείνπ. 
  4.3 Φσηνγξαθία/εο ησλ ηηκώκελσλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη ηνπ ρώξνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 (ΤΛΙΚΟ - ΓΙΑΣΑΔΙ) 

 
     Οη πξνηνκέο ζα θαηαζθεπαζηνύλ από θαηάιιειεο πνηόηεηαο νξείραιθν πνπ είλαη  
θαηάιιεινο γηα γιππηηθή, δηαζηάζεσλ 35εθ. πάρνο Υ 57εθ. πιάηνο Υ 75εθ. ύςνο.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 (ΓΑΠΑΝΗ) 
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     6.1 Η δαπάνη για ηην θιλοηέτνηζη ηων προηομών έτει προκαθοριζηεί ζηις 

€20,000.00 (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.)  
  6.2 ηε δαπάλε πεξηιακβάλνληαη όια ηα έμνδα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
πξνηνκώλ, ε ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ θαιιηηέρλε θαη θάζε δαπάλε ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί 
απηόο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε επί ηόπνπ ηεο πξνηνκήο. Δπί ηνπ πνζνύ 
απηνύ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 (ΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ) 

 
     7.1 Κάζε ζπκκεηνρή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά (κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ) ηα εμήο: 
     7.1.1 πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ην ΔΝΣΤΠΟ 1 (ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ). 
     7.1.2 Παξνπζίαζε ηξηώλ έξγσλ κόλν παξόκνηαο θύζεο ( πξνηνκέο). Γηα θάζε έξγν ε 
παξνπζίαζε ζα πεξηιακβάλεη εθηόο από θσηνγξαθίεο θαη ή ζθίηζα θαη ή ζρέδηα θαη ζύληνκε 
πεξηγξαθή/παξνπζίαζε ηνπ θαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηδηνθηήηε, ρώξν ηνπνζέηεζεο, ηελ 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ( απεπζείαο αλάζεζε, δσξεά, κεηά από δηαγσληζκό ) θαη όηη άιιν 
θξίλεηαη όηη πξέπεη λα αλαθεξζεί. 
     7.1.3 Βηνγξαθηθό πνπ δελ ζα μεπεξλά ηελ κία ζειίδα Α4. 
     7.1.4 πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ην ΔΝΣΤΠΟ 2 γηα δέζκεπζε                             
πινπνίεζεο ηεο Πξνζθνξάο/Έξγνπ. 
  
     7.2 Θεσξείηαη ζθόπηκν λα ππνδεηρζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, όηη κία επηηόπηα απηνςία 
ζην ρώξν πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ πξν ηεο κειέηεο ησλ γιππηώλ είλαη αλαγθαία θαη ή 
βνεζεηηθή  γηα λα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη παξάγνληεο πεξηβάιινληνο, ιεηηνπξγηθόηεηαο θ.ιπ.. 
Ήδε ζην κλεκείν βξίζθεηαη κία πξνηνκή.  
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 (TΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ/ΗΜΑΝΗ) 

      
     8.1 H παξάδνζε ζα γίλεη ζηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ζηελ νξγαλσηηθή 
επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. Γηα θάζε ζπκκεηνρή πνπ ζα εθδίδεηαη θαη παξαδίδεηαη απόδεημε 
παξαιαβήο. 
     8.2 Η πκκεηνρή ζα γίλεηαη ζε θιεηζηό αδηαθαλή ζθξαγηζκέλν θάθειν, όρη κεγαιύηεξν 
από Α4 κέγεζνο θαη ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 

1.  Tν νλνκαηεπώλπκν ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ  ζηελ πάλσ δεμηά γσληά ηνπ, κε ραξαθηήξεο  

ύςνπο πεξίπνπ 1εθ.,  

2. O ηίηινο «ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΦΙΛΟΣΔΥΝΗΗ ΠΡΟΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙΑ ΜΝΗΜΔΙΟΤ ΠΔΟΝΣΩΝ» 

ζην κέζν πεξίπνπ ηνπ θαθέινπ κε ραξαθηήξεο πεξίπνπ 2 εθ. 
     8.3 Ο θάθεινο ζα πεξηέρεη ηαθηνπνηεκέλα ηα πέληε (5) δεηνύκελα ζηνηρεία όπσο 
θαίλνληαη θαη ζην έληππν 1 πνπ επηζπλάπηεηαη.   
     8.4 Όια ηα αλσηέξσ απνηεινύλ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
θαη ε κε επαθξηβήο ηήξεζή ηνπο, επηβάιεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ.  
     8.5 Γηα ηπρόλ εξσηήζεηο ( ή θαη ππνδείμεηο ) ζηα ζέκαηα παξάδνζεο ησλ ζπκκεηνρώλ 
κόλν ζα γίλνληαη γξαπηώο πξνο ηελ Κξηηηθή επηηξνπή κέρξη ηηο 10/1/2020 ( αλώλπκεο ή 
επώλπκεο)  ζην ηειενκνηόηππν 26961247 ή ζην email kleandrou@geroskipou.org.cy  ή 
ηαρπδξνκηθώο. Η απάληεζε ζα αλαξηεζεί κέρξη ηηο 13.1.20 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 (ΠΡΟΘΔΜΙΑ - ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ) 

      

mailto:kleandrou@geroskipou.org.cy
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     9.1 Οι ζσμμεηοτές θα παραδοθούν ηην Γεσηέρα 20/1/2019, και μέτρι ηις 13.00, ζηο 

Γημοηικό Μέγαρο Γεροζκήποσ, ποσ βρίζκεηαι ζηην κενηρική πλαηεία Γεροζκήποσ ( 

Σ.Θ. 63015, 8210 Γεροζκήποσ). 
     9.2 Ωο έγθπξε απόδεημε παξαιαβήο ππνινγίδεηαη θαη ε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα ή ε 
απόδεημε παξαιαβήο γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ζα ζηαινύλ κε ην ηαρπδξνκείν ή κε εηαηξεία 
κεηαθνξηθώλ κέζσλ. 
     9.3. Ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο, ζα ζπληαρζεί πξαθηηθό ζην νπνίν ζα 
απαξηζκεζνύλ κία-κία νη ζπκκεηνρέο. Η θξίζε ηεο επηηξνπήο ζα πεξαησζεί ην αξγόηεξν 
εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκέξα παξαδόζεσο ησλ ζπκκεηνρώλ. 
     9.4 Γηα απώιεηα ή θζνξά ησλ ζπκκεηνρώλ πνπ δελ ζα παξαδνζνύλ ζηα γξαθεία ηνπ 
Γήκνπ, αιιά ζα ζηαινύλ κε άιιν ηξόπν, ν Γήκνο δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε. 
Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηνρέο δε θζάζνπλ έγθαηξα ζηνλ ηόπν 
παξάδνζήο ηνπο. 
     9.5 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζπκκεηνρώλ δε ζα δνζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 (ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ) 

    
  10.1 Γηα ηελ θξίζε ησλ ζπκκεηνρώλ ζα ζπγθξνηεζεί, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, πεληακειήο επηηξνπή απνηεινύκελε από: 

1. Σνλ Γήκαξρν Γεξνζθήπνπ, σο Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 
2. Σνλ Γεκνηηθό Μεραληθό ηνπ Γήκνπ Γεξνζθήπνπ. 
3. Σελ Mc Cannon Miriam σο εθπξόζσπν ηνπ Δ.ΚΑ.ΣΔ. 
4. Σελ Ναζαλαήι Γέζπνηλα σο εθπξόζσπν ηνπ Δ.ΚΑ.ΣΔ 
5. Σνλ Ισάλλε Κνπηζόιακπξν σο εθπξόζσπν ηνπ Δ.Σ.Δ.Κ. 

 
     10.2 Υξέε γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο ζα εθηειεί ν Γεκνηηθόο Μεραληθόο ηνπ Γήκνπ 
Γεξνζθήπνπ ή άιινο ιεηηνπξγόο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα νξηζηεί πξνο απηό. 
     10.3 Ο Πξόεδξνο ζα θξνληίζεη γηα ηε ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο Κξίζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ 
κεηά από πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε ηεο. 
     10.4 Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ζα ηεξείηαη πξαθηηθό ζην νπνίν ζα δηαηππώλεηαη ε ζέζε θαη ε 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, θαζώο θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο θξίζεο. Η 
απόθαζε ηεο επηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Γήκν ζε όηη αθνξά ηελ αλάζεζε θαη 
απνλνκή ησλ Βξαβείσλ. 
     10.5 Η Δπηηξνπή Κξίζεο απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο. ε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο ζηελ επηηξνπή, ν Πξόεδξνο έρεη ην δηθαίσκα δεύηεξεο ςήθνπ. 

  10.6 Η Δπηηξνπή Κξίζεο ζα δηαηεξεζεί ζαλ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ κεηά ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζή ηνπ, ζε όηη αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο 
ζρεηηθήο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 (ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΡΙΗ) 

 
     11.1 Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε πξνθξηκαηηθή εμέηαζε ησλ θαθέισλ γηα λα δηαπηζηώζεη 
ηελ εθπιήξσζε ησλ ηππηθώλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο (ππνβνιή όισλ ησλ δεηνπκέλσλ 
ζηνηρείσλ θ.ιπ.) Κάζε ζπκκεηνρή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζνηέξνπο ηππηθνύο 
όξνπο απνθιείεηαη από ηελ παξαπέξα θξίζε κεηά από απόθαζε ηεο νινκέιεηαο ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό. 
     11.2 ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή, αθνύ θαζνξίζεη θξηηήξηα, εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ζπγθξηηηθά 
όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζπληάζζεη αλαιπηηθή 
έθζεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη παξαηεξήζεηο γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα θάζε πεξίπησζεο ρσξηζηά θαη εθδίδεη αηηηνινγεκέλε ηελ ηειηθή ηεο απόθαζε, 
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γηα ηνλ Δπηιεγέληα θαη ηνλ αλαπιεξσκαηηθό Δπηιεγέληα θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο θαη ή ηνπ 
ηξόπνπ απόθαζεο ηεο. 
     11.3 Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη είλαη νξηζηηθέο, 
εθόζνλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηελ πξνθήξπμε. 
     11.4 Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, καδί κε ηελ έθζεζε θαη ηελ 
απόθαζε, ζα ππνγξαθνύλ από όινπο ηνπο θξηηέο θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ελώπηνλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα επηθύξσζε. 
       

ΑΡΘΡΟ  12
ο
 (ΔΠΙΛΟΓΗ) 

 

  12.1 ΓΔΝ θα απονεμηθούν βραβεία. 
 
  12.2 Η ζπκκεηνρή πνπ ζα επηιεγεί ζα απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ αγσλνζέηε εθηόο από ηελ 
θπξηόηεηα ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Ο αγσλνζέηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο πιελ ηνπ θαιιηηέρλε πνπ ην δεκηνύξγεζε θαη ν 
θαιιηηέρλεο δελ κπνξεί λα ην εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ. 
  12.3 Αλ θακία ζπκκεηνρή δελ θξηζεί άμηα αλάζεζεο, ν αγσλνζέηεο κπνξεί λα πξνθεξύμεη 
θαη λέν δηαγσληζκό. 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 (ΑΝΑΘΔΗ - ΠΛΗΡΩΜΔ ) 

 

13.1  ηνλ Δπηιεγέληα ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θηινηέρλεζεο ησλ πξνηνκώλ. 
Με ην ίδην ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ππνγξαθεί από ηνλ αλάδνρν θαιιηηέρλε θαη ην Γήκν ζα 
θαζνξηζηνύλ ηα ρξνληθά όξηα ησλ ζηαδίσλ κειέηεο θαη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν ηξόπνο 
πιεξσκήο, ε κεηαθνξά θαη θάζε ιεπηνκέξεηα θαη εηδηθόηεξνο όξνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. 
  13.2.1 Ο Γήκνο δύλαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ λα θαηαβάιεη ην 1/6 ηνπ 
νιηθνύ πνζνύ ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κε ηαπηόρξνλε γξαπηή δέζκεπζε θαη ή 
παξάδνζε ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλνπ ηξαπεδηθνύ ηδξύκαηνο. 
  13.2.2 Με ηελ πξώηε επηζεώξεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ ηνπ έξγνπ (άξζξν 10.6 ηεο παξνύζαο)  ν Γήκνο ζα ζπκπιεξώζεη ην 1/4 ηνπ νιηθνύ 
πνζνύ ηεο δαπάλεο κεηά από γξαπηή ζύζηαζε ηεο επηηξνπήο θξίζεο-παξαθνινύζεζεο. 
  13.2.3 Με ηελ δεύηεξε επηζεώξεζε πνπ ζα νξγαλσζεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί ιίγν πξηλ ηελ 
απνπεξάησζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Κξίζεο (άξζξν 10.6 ηεο 
παξνύζαο) θαη κεηά από λέα γξαπηή ζύζηαζε, ζα πιεξώζεη άιιν 1/4 ηεο δαπάλεο. 
  13.2.4 Σν ππόινηπν πνζό ζα πιεξσζεί, θαη ηαπηόρξνλα ζα επηζηξαθεί ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλ ζα θαηαηεζεί, κεηά ηε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνηνκώλ ζηελ 
θαζνξηζκέλε ζέζε.  
 
Η παξαιαβή απηή πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) κέξεο από ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ην 
έξγν ζεσξείηαη απηνδηθαίσο παξαιεθζέλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 (ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ) 

 
     Η παξνύζα πξνθήξπμε θαη ν θάθεινο κειέηεο πνπ ζα ππνβιεζεί κε όια ηα ζρεηηθά 
(θάθεινο ηαπηόηεηαο, δειώζεηο  θ.ιπ.) από ηνλ αλάδνρν θαιιηηέρλε ζα απνηειέζνπλ καδί κε 
ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο θξίζεο θαη ηηο πηζαλέο παξαηεξήζεηο ηεο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία 
θαη ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 15
ο
 (ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ) 

 

     Ο αλάδνρνο θαιιηηέρλεο ππνρξεώλεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 
λα πξνζέιζεη θαη λα ππνγξάςεη ζρεηηθό ζπκθσλεηηθό. Η επηηξνπή παξαθνινύζεζεο, ε 
νπνία ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηελ έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηα δηάθνξα 
ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ, κπνξεί λα θάλεη παξαηεξήζεηο πνπ ν αλάδνρνο θαιιηηέρλεο ζα 
απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, ρσξίο όκσο λα ππνρξεώλεηαη λα αθνινπζήζεη εθείλεο ηηο 
παξαηεξήζεηο πνπ πηζαλόλ ζα αιινίσλαλ ην πλεύκα ηνπ έξγνπ θαη ην ύθνο ηεο εξγαζίαο ηνπ 
δεκηνπξγνύ. 
     ην πξνο ππνγξαθή ζπκθσλεηηθό, ζα πεξηέρνληαη θαη νη παξαθάησ όξνη: 
 α) Απαγνξεύεηαη ξεηά ε θαηαζθεπή άιινπ αληηγξάθνπ ζηελ ίδηα ή άιιε θιίκαθα, εθηόο ηνπ 
αλαθεξόκελνπ ζην άξζξν 2 ηνπ παξόληνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ Γεξνζθήπνπ. 
 β) Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ ζρεδίνπ ζε ζρέδηα, κεηάιιηα θ.ιπ. ή ζε θάζε είδνπο 
άιιε θαηαζθεπή, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ Γεξνζθήπνπ.  
 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 (ΚΡΑΣΗΔΙ) 

 

     Ο αλάδνρνο θαιιηηέρλεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη απόδεημε παξνρήο 
ππεξεζηώλ θαη ππνρξεώλεηαη ζε όινπο ηνπο λόκηκνπο θόξνπο θαη θξαηήζεηο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ-ΑΠΟΡΙΔ) 

   
Σα ζρεηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ ζα κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ νη ελδηαθεξόκελνη κε απιή 
εγγξαθή γηα ζθνπνύο επηθνηλσλίαο από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ  Γεξνζθήπνπ (Γεκνηηθό 

Μέγαξν πιαηεία Γεξνζθήπνπ, Σ.Θ.63015 8210 Γεξνζθήπνπ ηει. 26962324, 26961803, 
26961425, θαμ 26961247), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο θαζώο θαη από ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ www.geroskipou.org.cy. 
 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 (ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΟΤ) 

   

     Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νκαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη γηα 
θάζε βιάβε ή δεκηά κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 (ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΔΡΑΣΩΗ) 

   
     Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί επαθξηβώο ζην πκθσλεηηθό πνπ ζα 

ππνγξαθεί θαη πνπ πάλησο δελ ζα μεπεξλά ηνπο επηά (7) μήνες. 

 

Άρθρο 20 – ( ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ) 
 

20.1 Οη Γηαγσληδόκελνη έρνπλ ηελ επζύλε απνζηνιήο ηεο πκκεηνρήο ηνπο. Ο Δξγνδόηεο δελ 
είλαη ππεύζπλνο γηα θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξόζεζκε 
ππνβνιή ηεο θάζε πκκεηνρήο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 21 (ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΓΑΠΑΝΗ) 
 
     Αλαζεώξεζε ηεο δαπάλεο ηνπ θαιιηηερληθνύ κέξνπο ηνπ έξγνπ δελ επηηξέπεηαη ζε θακία 
πεξίπησζε. 
 

http://www.geroskipou.org.cy/
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ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΥ 

 «ΚΑΛΛΙΣΕΥΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΙΛΟΣΕΥΝΗΗ ΣΕΑΡΩΝ (4)ΠΡΟΣΟΜΩΝ 

 ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΠΕΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ» 

Γιαγωνιζμός αρ. –80/2019- 

ΔΝΣΤΠΟ 1 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ 
 

1. Ολνκαηεπώλπκν:   .............................................................................................. 
 

2. Α.Γ. Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ :  …………………………………………………….. 
 

3. Γηεύζπλζε:             .............................................................................................. 
 

4. Αξ. ηειεθώλνπ:  ..................................... Αξ. ηειενκνηόηππν: ……………….…              
 

5. Δπάγγεικα ( αλ εμαζθείηαη ):  ………….................................................................. 
  

6. Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ:  …………………………………………….……………… 
 

7. Τπεθόηεηα:      .................................................................................................. 
 

8. Email: ………………………………………………………..………………………… 
 

Δπηζπλάπηνληαη: (α)  Βεβαίσζε όηη είζηε κέινο ηνπ Δ.ΚΑ.ΣΔ ή  

                           ηνπ International Association of Art - IAA Europe. 

 
                          (β) Παξνπζίαζε ηξηώλ έξγσλ κόλν παξόκνηαο θύζεο 
                              ( πξνηνκέο) πνπ έθαζηε δελ ζα μεπεξλά ηηο 4 ζειίδεο ( §7.1.2). 
 
                          (γ) Βηνγξαθηθό πνπ δελ ζα μεπεξλά ηελ κία ζειίδα Α4. 
 

                          (δ) Τπνγεγξακκέλν ην ΔΝΣΤΠΟ 2 γηα δέζκεπζε                  
                                πινπνίεζεο ηεο Πξνζθνξάο/Έξγνπ. ( §19). 
 
                                                                                Τπνγξαθή Αηηεηή 
 
 
                                                                           ....................................... 
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ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΥ 

 
«ΚΑΛΛΙΣΕΥΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΙΛΟΣΕΥΝΗΗ ΣΕΑΡΩΝ (4)ΠΡΟΣΟΜΩΝ 

 ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΠΕΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ» 

Γιαγωνιζμός αρ. –80/2019- 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ  2 
 

ΓΔΜΔΤΗ ΜΗ ΑΠΟΤΡΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ/ΔΡΓΟΤ 

 
Αλαθέξνκαη ζηελ πξνζθνξά πνπ έρσ ππνβάιεη γηα ΦΙΛΟΣΔΥΝΗΗ ΣΔΑΡΩΝ (4) 
ΠΡΟΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙΑ ΜΝΗΜΔΙΟΤ ΠΔΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΔΡΟΚΗΠΟΤ θαη ε 
νπνία ηζρύεη γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη δειώλσ 
όηη ε πεξάησζεο ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη εληόο επηά (7) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηνπ πκθσλεηηθνύ Αλάζεζεο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 
 

           …………………………….. 

            Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο. 

 
Ολνκαηεπώλπκν:   .............................................................................................. 
 

      Α.Γ. Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ :  …………………………………………………….. 
 
 
 

             Ηκεξ.: …………….. 

 
 

 


