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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 

 

Στην Λεμεσό σήµερα ……………….., ηµέρα …………… του έτους 2017 στα γραφεία της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, επί της οδού ……………. στην ΛΕΜΕΣΟ, οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

 

αφ΄ ενός µεν, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας καλούμενη στο εξής Κ.Ο.Ξ, που εδρεύει 

στην Λεμεσό οδός ………….., εκπροσωπούμενη νοµίµως στο παρών ιδιωτικό συμφωνητικό, 

δυνάµει του καταστατικού της, από τον Πρόεδρο ……………………. και το Γενικό Γραμματέα 

………………………….. και 

 

αφ΄ ετέρου ……………………………………………….. καλούμενη στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, που 

εδρεύει …………………, οδός ……………………., τηλ. ………………….. και εκπροσωπείται 

νοµίµως από τον κ. ……………………., κάτοικο ……………, οδός 

………………………………….., µε Αριθµό Δελτίου Ταυτότητας: ………………………. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω, που η ισχύς τους δεν µπορεί να αναιρεθεί 

µε καµία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτή τη σύµβαση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Η Κ.Ο.Ξ, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, αναθέτει, µέσω αυτής της σύµβασης, 

στον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο την οργάνωση του αγωνιστικού χώρου και την τεχνική 

κάλυψη των αγώνων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 

…./……..2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ξ. και αυτός αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«Α». 

1.2 Η παρούσα σύµβαση αφορά παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και το προσωπικό του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν καλύπτεται ως προς την Κοινωνική Ασφάλιση και καµία απαίτηση δεν 

υπάρχει από την Κ.Ο.Ξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 :   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Για την διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα της Κ.Ο.Ξ. ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων πρέπει 

να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

1. Διαστάσεις: 25μ Χ 20μ (για 4 πίστες) 

2. Ύπαρξη κερκίδων ή καθισμάτων για τουλάχιστον 50 θεατές 

3. Ύπαρξη πάγκων ή καθισμάτων για τουλάχιστον 20 αθλητές 

4. Ύπαρξη  αποδυτηρίων-τουαλετών πλησίον του χώρου 

5. Επαρκής φωτισμός οροφής 

6. Εξαερισμός 
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ΑΡΘΡΟ 3 :   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προβαίνει στο στήσιμο του αγωνιστικού χώρου και να 

παρέχει τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναλυτικά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». 

3.2 Όλος ο εξοπλισµός που απαιτείται για τις εν λόγω εργασίες (πίστες, μηχανήματα, 

καλώδια, εκτυλιχτήρες, Η/Υ, εκτυπωτής κλπ) ανήκουν στην Κ.Ο.Ξ. 

3.3 Η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων 

βαραίνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

3.4 Αναλώσιμα υλικά, όπως μελάνι, χαρτί, ανταλλακτικά επισκευής εξοπλισμού ή 

συντήρησης εξοπλισμού, βαρύνουν την Κ.Ο.Ξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εν λόγω σύµβαση µεταξύ της «Κ.Ο.Ξ.» και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έχει διάρκεια 4 μηνών και 

συγκεκριμένα από 01-09-2017 έως 31-12-2017 με δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης για 

ακόμα 7 μήνες, μέχρι 31-08-2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΤΙΜΗ 

5.1 Το κόστος της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στην Κ.Ο.Ξ. µε την παρούσα σύµβαση 

για τις εργασίες του Παραρτήματος «Α» ορίζεται σε 150 ΕΥΡΩ ανά αγώνα, σύνολο 450 

ΕΥΡΩ με την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

5.2 Η τιµή θα παραµείνει σταθερή µη υποκείµενη σε αύξηση για οιονδήποτε λόγο. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα και 

απαίτηση που έχει σχέση µε τη μεταβολή των τιµών ή απορρέει από αυτές ή για λύση της 

σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, δοθέντος, ότι τον κίνδυνο της απρόοπτου µμεταβολής 

των οικονοµικών συνθηκών τον θεωρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

5.3 Η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής των αγώνων ή η τροποποίηση του επίσημου 

αγωνιστικού προγράμματος της Κ.Ο.Ξ. δύναται να επηρεάσουν την τιµή και θα γίνει κατόπιν 

συνεννοήσεως.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή της Κ.Ο.Ξ. προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνει σε ΕΥΡΩ, τον Δεκέμβριο και τον Ιούλιο, 

μετά την παραλαβή κατάστασης εξόδων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Στην κατάσταση εξόδων θα 

αναγράφεται η ημερομηνία αγώνα και τυχόν έξοδα συντήρησης-επισκευής εξοπλισμού με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδείξεις). 

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επιτρέπεται οποτεδήποτε η καταγγελία της παρούσας σύµβασης από τους συμβαλλόμενους 

αζημίως, ύστερα από γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών. 
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ΑΡΘΡΟ 8 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η Κ.Ο.Ξ., θα προσπαθούν να ρυθμίζουν µε καλή πίστη κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύµβασης.  

8.2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Κυπριακά Δικαστήρια, σύµφωνα µε την 

κείμενη Κυπριακή Νοµοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Κυπριακό.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 :   ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήµατα ή ζηµιές που ίσως προξενηθούν στο ή 

και από το προσωπικό του, στον εξοπλισμό της Κ.Ο.Ξ. Ζηµιές που ίσως προξενηθούν από 

τρίτους καµία ευθύνη δεν φέρει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 :    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

10.1 Οι επικεφαλίδες των άρθρων δεν αποτελούν µέρος του κειµένου και τίθενται απλά και 

µόνο για την διευκόλυνση της ανάγνωσής του. 

10.2 Ύστερα από την ανάγνωση και τη βεβαίωση των ανωτέρω, οι δύο συμβαλλόμενοι 

υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε δύο ίδια αντίτυπα. 

10.3 Από τα δύο αντίτυπα το ένα κατατέθηκε στην Κ.Ο.Ξ και το άλλο παραδόθηκε στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

Για την Κ.Ο.Ξ. Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ……………..…………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πριν τους αγώνες 

Χρέωση και παραλαβή του εξοπλισμού από το εμπορευματοκιβώτιο που βρίσκεται στον χώρο 

στάθμευσης του γηπέδου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό 

Μεταφορά του εξοπλισμού στον χώρο των αγώνων 

Τοποθέτηση των πιστών παράλληλα και σε αποστάσεις 2 μέτρων μεταξύ τους 

Τοποθέτηση των τραπεζιών ή των βάσεων στο κέντρο μεταξύ 2 πιστών σε απόσταση τουλάχιστον 

50εκ από κάθε πίστα 

Τοποθέτηση των μηχανημάτων καταγραφής πάνω στα τραπέζια ή τις βάσεις 

Τοποθέτηση των εκτυλιχτήρων στο πίσω μέρος κάθε πίστας και ένωση των καλωδίων στα 

μηχανήματα καταγραφής  

Τοποθέτηση των καλωδίων γειώσεως 

Τοποθέτηση καλωδίων ρεύματος για παροχή ρεύματος στα μηχανήματα καταγραφής 

Τοποθέτηση κιγκλιδώματος ή στύλων με αλυσίδα για οριοθέτηση του αγωνιστικού χώρου 

Τοποθέτηση τραπεζιών στην θέση της ΤΔΑ 

Τοποθέτηση και σύνδεση της μεγαφωνικής συσκευής (μεγαφώνων – ενισχυτής) στην θέση της ΤΔΑ 

Τοποθέτηση και σύνδεση του Η/Υ και του εκτυπωτή στην θέση της ΤΔΑ 

Τοποθέτηση του βάθρου απονομών 

Τοποθέτηση της βάσης και του πανό της ΚΟΞ 

Τοποθέτηση της βάσης και του πανό των Χορηγών 

Τοποθέτηση τραπεζομάντηλων 

Ασφάλιση όλων των καλωδίων επί του πατώματος με αυτοκόλλητη ταινία. 

Σήμανση του χώρου και αρίθμηση των πιστών 

Έλεγχος καλής λειτουργίας, των μηχανημάτων καταγραφής, εκτυλιχτήρων, τηλεκοντρόλ, Η/Υ, 

εκτυπωτή και μεγαφωνικής. 

Κατά τους αγώνες 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού 

Επισκευή επί τόπου εάν δύναται, ή αντικατάσταση υλικού που παρουσιάζει βλάβη 

Παροχή βοήθειας και οδηγιών χρήσης του εξοπλισμού στο εντεταλμένο προσωπικό της Κ.Ο.Ξ. 

Μετά τους αγώνες 

Κλείσιμο όλων των μηχανημάτων (καταγραφής, μεγαφωνικής, Η/Υ, εκτυπωτή) 

Κλείσιμο όλων των τηλεκοντρόλ και αφαίρεση μπαταριών 

Τύλιγμα όλων των καλωδίων 

Καθάρισμα με ηλεκτρική σκούπα των πιστών 

Καθάρισμα με ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι των πιστών (1 φορά τον χρόνο) 

Τύλιγμα όλων των πιστών 

Τύλιγμα των πανό 

Έλεγχος των συνδέσεων των καλωδίων ρεύματος, των εκτυλιχτήρων και των γειώσεων 

Καθάρισμα τραπεζομάντηλων (1 φορά τον χρόνο) 

Μεταφορά του εξοπλισμού στον χώρο αποθήκευσης 

Αποθήκευση του εξοπλισμού στο εμπορευματοκιβώτιο που βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης του 

γηπέδου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό 

 
 


