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Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΠΣΣ1/2023  

για Σχεδιασμό Λογοτύπου για τον  

Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού 

 
Α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για λογαριασμό του 

Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου Λεμεσού (ΠΣΣ Λεμεσού), ανακοινώνει την 

πρόθεσή του να προχωρήσει με την υιοθέτηση λογοτύπου για τον Επαρχιακό 

Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) και προκηρύσσει Διαγωνισμό για 

τον σχεδιασμό του.  

 

Στην πρόταση που θα επιλεγεί από την Κριτική Επιτροπή και το ΠΣΣ Λεμεσού θα 

δοθεί χρηματικό έπαθλο ύψους €750 (επτακοσίων πενήντα ευρώ).  

 

Με τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2022 (Ν. 37(I)/2022) 

συστήνονται οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης σε εκάστη Επαρχία της 

Κύπρου, των οποίων η λειτουργία αρχίζει την 1η Ιουνίου 2024. Οι υπηρεσίες που 

συγχωνεύονται στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης είναι οι εξής:  

• Υπηρεσίες Ύδρευσης.  

• Υπηρεσίες Αποχέτευσης (Λύματα & Όμβρια). 

• Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης στερεών αποβλήτων. 

• Αδειοδότηση της ανάπτυξης (Πολεοδομικές & Οικοδομικές άδειες). 
 

Συγκεκριμένα στον ΕΟΑ Λεμεσού, θα συγχωνευτούν οι εξής οργανισμοί/ 

υπηρεσίες/τμήματα:  

 

1. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ).  
2. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ).  
3. Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Διάθεσης Αποβλήτων Λεμεσού (ΣΕΔΑΛ). 
4. Ορισμένα τμήματα/αρμοδιότητες από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

επαρχίας και από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που ασχολούνται με 
την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΕΟΑ Λεμεσού, επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 περιγραφικό κείμενο του Διαχειριστή Έργου του ΠΣΣ Λεμεσού και 

Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. 

 
Β) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
 

Το λογότυπο πρέπει να χαρακτηρίζει τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης 

Λεμεσού, τον ρόλο και την αποστολή του. Πρέπει να ενσωματώνει ή να παραπέμπει 

στις έννοιες του «νερού», της «αποχέτευσης», του «περιβάλλοντος» και της 
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«οικοδομικής ανάπτυξης». Το λογότυπο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

πρωτοτυπία και έμπνευση, αφού θα αποτελέσει την ταυτότητα και το διακριτικό 

γνώρισμα του νεοσύστατου ΕΟΑ Λεμεσού. Το λογότυπο θα εμφανίζεται σε όλες τις 

εκδηλώσεις, δραστηριότητες και λειτουργίες του ΕΟΑ Λεμεσού, στα επιστολόχαρτα, 

στην σφραγίδα, στην ιστοσελίδα, στα έντυπά του, σε λοιπά ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα 

και αλλού.   

 
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

1. Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός στο κοινό, σε νομικά και φυσικά πρόσωπα 
εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος της ηλικίας τους, 
καθώς επίσης και σε ομάδες προσώπων.  

 
2. Στον Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι εργοδοτούμενοι του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, του Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Διάθεσης 
Αποβλήτων Λεμεσού, μέλη του ΠΣΣ Λεμεσού και της Κριτικής Επιτροπής και 
άτομα που έχουν εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι 2ου βαθμού με τα 
μέλη του ΠΣΣ Λεμεσού και της Κριτικής Επιτροπής.  

 

Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται ανώνυμα μέσα σε έναν αδιαφανή, πλήρως 
σφραγισμένο Φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο σφραγισμένους αδιαφανής 
Φακέλους Α και Β με όλα τα ζητούμενα που αναγράφονται στις παραγράφους 
Δ3 και Δ4 πιο κάτω και ο οποίος θα κατατίθεται στα γραφεία του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.  

 
2. Στον εξωτερικό Φάκελο δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό σύμβολο.  Θα 

πρέπει να αναγράφεται αποκλειστικά και μόνο το λεκτικό «Διαγωνισμός Αρ. 
ΠΣΣ1/2023 για Σχεδιασμό Λογοτύπου για τον Επαρχιακό Οργανισμό 
Αυτοδιοίκησης Λεμεσού». 

 
3. Στο εξωτερικό του σφραγισμένου αδιαφανή Φακέλου Α, θα πρέπει να 

αναγράφεται μόνο η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ Α». Η πρόταση του διαγωνιζόμενου 
η οποία θα τοποθετηθεί στον Φάκελο Α, θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

3.1. Έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της πρότασης (σε USB). Νοείται πως τα 
αρχεία που θα παραδοθούν σε USB θα πρέπει να είναι ανοικτά (open 
files).  Η Έντυπη πρόταση για το λογότυπο θα πρέπει να είναι 
αποτυπωμένη σε χαρτόνι μεγέθους Α4 (29,7 εκ. x 21 εκ.). Η πρόταση θα 
πρέπει να υποβληθεί και σε έγχρωμη και σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.  

 
3.2. Ανώνυμο σκεπτικό της υποβληθείσας πρότασης μέχρι 150 λέξεις.  
 
3.3. Ακριβή περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε RGB (online) 

CMYK (τετραχρωμία) και σε PANTONE.  
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3.4. Δήλωση της ονομασίας της γραμματοσειράς που χρησιμοποιήθηκε στο 
λογότυπο.  

Νοείται ότι το όνομα του διαγωνιζόμενου ΔΕΝ πρέπει να περιέχεται στα 

στοιχεία της παρούσας παραγράφου.  

4. Στο εξωτερικό του σφραγισμένου αδιαφανή Φακέλου Β θα αναγράφεται μόνο 
η σήμανση «ΦΑΚΕΛΟΣ Β» και θα πρέπει να περιέχει τα εξής:  
 
4.1. Κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το «ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» το οποίο βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της 
παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση ομάδας διαγωνιζομένων το 
Έντυπο υπογράφεται από όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ σε περίπτωση 
που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το Έντυπο υπογράφεται 
από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

 
4.2. Έντυπο αντίγραφο του υποβληθέντος λογότυπου σε Α4 μέγεθος και 

έγχρωμη εκτύπωση προς αντιστοίχιση και επαλήθευση των στοιχείων του 
διαγωνιζόμενου σε σχέση με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α.  

 
4.3. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, να 

υποβληθεί αντίγραφο της ταυτότητάς του.  
 
4.4. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, να 

υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία σύστασης του νομικού προσώπου.   
 

5. Στους διαγωνιζόμενους δεν θα επιστραφούν οι προτάσεις τους μετά το πέρας 
του διαγωνισμού.  

 
6. Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μία 

προτάσεις, την κάθε μία σε ξεχωριστό φάκελο ως ξεχωριστή συμμετοχή ως 
περιγράφεται στην παρούσα ενότητα.  

 
Ε) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Το λογότυπο πρέπει να παρουσιάζει το όνομα του νέου οργανισμού στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
 

• Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού ή ΕΟΑ Λεμεσού. 

• (Το αγγλικό όνομα θα ανακοινωθεί αργότερα) 
 

2. Το λογότυπο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε: 
 
(α) Γραμμική μαυρόασπρη εκτύπωση 
(β) Μονόχρωμη (μαύρο σε άσπρο φόντο) εκτύπωση 
(γ) Έγχρωμη εκτύπωση 
 

Νοείται ότι το λογότυπο πρέπει να είναι εφαρμόσιμο σε οποιοδήποτε φόντο. 

3. Το λογότυπο πρέπει να έχει αρμονία χρωμάτων σύμφωνα με το ρόλο του 
οργανισμού, με μέγιστο αριθμό χρωμάτων τα τέσσερα.  
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4. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι απλή και λιτή (μπορεί και να αγοραστεί 

εάν χρειαστεί). 
 

5. Το λογότυπο πρέπει να σχεδιαστεί σε γραμμική μορφή vector-eps, σε υψηλής 
ανάλυσης εικόνα JPEG, TIFF (τουλάχιστον 300 dpi σε 210 x 297 χιλ.).  
 

6. Το λογότυπο πρέπει να είναι διαθέσιμο μαυρόασπρο και έγχρωμο και στις δύο 
γλώσσες (Ελληνική, Αγγλική), σε ψηφιακή μορφή, διανυσματική (photoshop), 
raster (png) και pdf μορφή.  
 

7. Το λογότυπο θα πρέπει να είναι εκτυπώσιμο σε χαμηλή ευκρίνεια (low 
resolution) και να είναι διαθέσιμο σε οποιεσδήποτε διαστάσεις.  
 

8. Το λογότυπο δεν πρέπει να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, 
εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα κ.ο.κ, για τα οποία ο διαγωνιζόμενος 
δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, 
χρήσης ή έκδοσης. 
 

9. Το λογότυπο πρέπει είναι σε επεκτάσιμη μορφή (scalable) έτσι ώστε να έχει 
την δυνατότητα  να διαμορφώνονται οι διαστάσεις του. 

 

ΣΤ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Η Κριτική Επιτροπή και/ή το ΠΣΣ Λεμεσού δεν είναι υποχρεωμένοι να 

επιλέξουν οποιαδήποτε από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εάν καμία δεν 
κριθεί ικανοποιητική για τα βραβεία.  
 

2. Το ΠΣΣ Λεμεσού και/ή ο ΕΟΑ Λεμεσού διατηρούν το δικαίωμα να επαναλάβουν 
στο μέλλον αντίστοιχο διαγωνισμό ή να προχωρήσουν σε απευθείας ανάθεση 
της διαμόρφωσης του λογοτύπου σε σχεδιαστή.  
 

3. Το ΠΣΣ Λεμεσού δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί ή να εγκρίνει οποιαδήποτε 
πρόταση εάν κρίνει ότι ουδεμία εκ των υποβληθεισών προτάσεων δεν είναι 
κατάλληλη.  
 

4. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα τον καθένα ξεχωριστά και όλους τους όρους του διαγωνισμού.  

 

Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 

1. Οι δημιουργοί των βραβευμένων λογοτύπων αποποιούνται των πνευματικών 
τους δικαιωμάτων στην ολότητά τους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα πως το 
έργο τους θα αποτελέσει ιδιοκτησία του ΕΟΑ Λεμεσού. Όλα τα αποκλειστικά 
και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, 
αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του 
λογοτύπου που θα επιλεγεί ανατίθενται στο ΠΣΣ Λεμεσού και στον ΕΟΑ 
Λεμεσού. Κανένα άλλο πρόσωπο δε θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα 
επιλεχθέντα λογότυπα, συμπεριλαμβανομένων των Διαγωνιζομένων που τα 
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δημιούργησαν. Νοείται ότι οι Διαγωνιζόμενοι που δημιούργησαν τα λογότυπα 
δικαιούνται να τα χρησιμοποιήσουν στους ατομικούς φακέλους δεξιοτήτων τους 
(portfolio). 
 

2. Το ΠΣΣ Λεμεσού και/ή ο ΕΟΑ Λεμεσού έχουν δικαίωμα να τροποποιούν και να 
μεταβάλλουν το λογότυπο, να διεξάγουν επαγγελματικό ανασχεδιασμό και να 
δημιουργούν διαφορετικές εκδοχές του λογοτύπου σε σχέση με το χρώμα, το 
μέγεθος, την μορφή, την ανάλυση και όλες τις υπόλοιπες ιδιότητές του χωρίς 
οποιονδήποτε περιορισμό.  
 

3. Το ΠΣΣ Λεμεσού και/ή ο ΕΟΑ Λεμεσού έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν και/ή 
να τερματίσουν τη χρήση του λογοτύπου εάν κρίνουν τούτο σκόπιμο και/ή εάν 
θεωρήσουν ότι δεν αντικατοπτρίζει πλέον την αποστολή του ΕΟΑ Λεμεσού 
και/ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 

Η) ΒΡΑΒΕΙΑ  
 

Θα απονεμηθούν συνολικά τρία χρηματικά βραβεία ως ακολούθως:  

• 1ο Βραβείο: €750. 

• 2ο Βραβείο: €150. 

• 3ο Βραβείο: €100.  
 

Επιπρόσθετα, θα δοθούν Έπαινοι εφόσον κριθεί αναγκαίο.  

Ο τρόπος καταβολής των Βραβείων θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους των 

οποίων η πρόταση θα επιλεγεί και/ή βραβευτεί σε κατοπινό στάδιο.  

 

Θ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων:  

1. Το λογότυπο πρέπει να χαρακτηρίζει τον ΕΟΑ Λεμεσού, τον ρόλο και την 
αποστολή του. Πρέπει να ενσωματώνει ή να παραπέμπει στις έννοιες του 
«νερού», της «αποχέτευσης», του «περιβάλλοντος» και της «οικοδομικής 
ανάπτυξης». Το λογότυπο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και 
έμπνευση, αφού θα αποτελέσει την ταυτότητα και το διακριτικό γνώρισμα του 
ΕΟΑ Λεμεσού. 
 

2. Το λογότυπο πρέπει να παραπέμπει στο Όραμα του ΕΟΑ Λεμεσού, ήτοι στην 
δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και αξιόπιστου Δημόσιου  
Οργανισμού, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες της τοπικής 
κοινωνίας και θα προάγει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την οικοδομική 
ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στην πόλη και επαρχία 
Λεμεσού. 
 

3. Να είναι σύγχρονο και πρωτότυπο, ήτοι να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από 
οποιονδήποτε ή για οποιοδήποτε σκοπό, αυθεντικό και ευφάνταστο.  
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4. Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό.  
 

5. Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα.  
 

6. Να διαρκεί στο χρόνο.  
 

7. Να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων, ταινιών, 
τηλεόρασης, συσκευασιών, σφραγίδων, καρτών, επιστολών, φακέλων κ.λ.π σε 
δισδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση.  
 

8. Να είναι αναγνωρίσιμο, επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να 
χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη.  

 

Ι) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
 
1. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και 

την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00. Ο τόπος υποβολής των προτάσεων θα 
είναι το κιβώτιο προσφορών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – 
Αμαθούντας το οποίο είναι τοποθετημένο στον 2ο όροφο των γραφείων του, 
στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτήριο Α, 3012 Λεμεσός.  
 

2. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο δια χειρός, με τοποθέτηση των 
φακέλων στο κιβώτιο προσφορών που αναφέρεται πιο πάνω. Προτάσεις που 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων δεν θα 
γίνονται αποδεκτές.  

 
ΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
1. Οι υποβληθείσες προτάσεις θα κριθούν από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, 

απαρτιζόμενη από ένα λειτουργό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, 
δύο λειτουργούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και 
δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.  Ένας εκ των ανωτέρω, θα διατελέσει 
χρέη Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής.  
 

2. Η αποσφράγιση των προτάσεων θα γίνει από διμελή Επιτροπή Αποσφράγισης 
μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  
 

3. Οι Φάκελοι με τις ληφθείσες προτάσεις αφού αποσφραγιστούν θα αριθμηθούν 
με αύξων αριθμό αρχίζοντας από τον αριθμό 1. Πιο συγκεκριμένα, μετά την 
αποσφράγιση του κάθε Φακέλου, θα σημειώνεται στους σφραγισμένους 
Φακέλους Α και Β ο ίδιος αριθμός που θα δοθεί από την Επιτροπή 
Αποσφράγισης. 
 

4. Η Επιτροπή Αποσφράγισης θα καταγράψει σε ειδικό έντυπο τους αύξοντες 
αριθμούς που δόθηκαν στις υποβληθείσες προτάσεις. Το ειδικό έντυπο και οι 
υποβληθείσες προτάσεις που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο 
Α, θα δοθούν στην Κριτική Επιτροπή για αξιολόγηση. 
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5. Οι σφραγισμένοι Φάκελοι Β που θα περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων 
θα μονογραφηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης και θα 
φυλαχθούν με ευθύνη της Επιτροπής Αποσφράγισης. 
 

6. Η Κριτική Επιτροπή αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων θα 
ετοιμάσει πρακτικό με τις εισηγήσεις της το οποίο θα προωθηθεί στο ΠΣΣ 
Λεμεσού για εξέταση των εισηγήσεων της Κριτικής Επιτροπής και λήψη 
απόφασης ως προς την έγκριση ή απόρριψη του προτεινόμενου λογοτύπου.  
 

7. Η Κριτική Επιτροπή και το ΠΣΣ Λεμεσού έχουν το δικαίωμα να καλέσουν 
σύμβουλους εμπειρογνώμονες για να ζητήσουν τις απόψεις τους για 
εξειδικευμένα θέματα τα οποία σχετίζονται με τα ζητούμενα του διαγωνισμού. 
Οι απόψεις τους είναι συμβουλευτικές και δε δεσμεύουν την Κριτική Επιτροπή 
ή το ΠΣΣ Λεμεσού. 
 

8. Η εισήγηση της Κριτικής Επιτροπής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη 
διαδικασία επιλογής και την απονομή των βραβείων θα υπόκειται στην τελική 
έγκριση του ΠΣΣ Λεμεσού για λήψη σχετικής απόφασης.  
 

9. Αφού ληφθεί η τελική απόφαση από το ΠΣΣ Λεμεσού, θα αποσφραγιστούν από 
την Επιτροπή Αποσφράγισης οι Φάκελοι Β.  Ο αύξων αριθμός του κάθε 
Φάκελου Β και τα στοιχεία των υποβληθεισών προτάσεων/στοιχεία 
διαγωνιζομένων θα καταγραφούν σε ειδικό έντυπο και μαζί με το περιεχόμενο 
των Φακέλων Β θα δοθούν στο ΠΣΣ Λεμεσού. 
 

10. Το ΠΣΣ Λεμεσού θα καταρτίσει κατάλογο στον οποίο θα συσχετίζονται οι 
συμμετέχοντες με τα έργα τους.  

 

11. Η γνωστοποίηση της απόφασης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και/ή του Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά διά 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 

12. Το ΠΣΣ Λεμεσού δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί ή να εγκρίνει οποιαδήποτε 
πρόταση, εάν κρίνει ότι ουδεμία εκ των υποβληθεισών προτάσεων δεν είναι 
κατάλληλη.  
 

 
ΙΒ) ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 

 
1. Μια συμμετοχή θεωρείται άκυρη εάν υποβληθεί εκπρόθεσμα, εάν ο 

διαγωνιζόμενος αποκαλύψει την ταυτότητά του με οποιοδήποτε τρόπο, εάν ο 
διαγωνιζόμενος προσπαθήσει να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της 
Κριτικής Επιτροπής και/ή του ΠΣΣ Λεμεσού, ή εάν ο διαγωνιζόμενος δεν είναι 
δικαιούμενος συμμετοχής. Νοείται ότι άκυρη συμμετοχή δεν βραβεύεται.  
 

2. Η πρόταση δεν βραβεύεται εάν δεν ικανοποιεί την Κριτική Επιτροπή και/ή το 
ΠΣΣ Λεμεσού ή εάν η πρόταση σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε κατά τρόπο που 
αντιβαίνει τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  
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ΙΓ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποτείνονται στις πιο κάτω αρμόδιες Λειτουργούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Λεμεσού – Αμαθούντας:  

1. Σταύρια Χαραλάμπους 
Τηλ: 25-881824  
E-mail: stavria@sbla.com.cy  

 

2. Μαρία Λαζαρίδου 
Τηλ: 25-881825 
E-mail: marial@sbla.com.cy  
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