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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΑΡ. 29/2020 

Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού - Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος 

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» (σύμπραξη Δήμου 

Γεροσκήπου – ΣΚΕ Γεροσκήπου) 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης  

Η σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου και ΣΚΕ Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος 

για την αγορά υπηρεσιών ειδικού-υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος 

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» Γεροσκήπου. Ο Υπεύθυνος του 

Κέντρου θα εργάζεται με εβδομαδιαίο ευέλικτο ωράριο συνολικής διάρκειας είκοσι 

(20) εργάσιμων ωρών, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. 

Προϋπολογισμός Σύμβασης: 600 ΕΥΡΩ ανά μήνα 

Τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγελματία για την παρούσα Σύμβαση είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Πτυχίο  στην  Ψυχολογία 

2. Εγγραφή  στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου 

3. Αδειούχος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος 

4. Εν ισχύ Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος  

5. Αποδεδειγμένη πείρα δύο (2) ετών σε θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών  

συμβουλευτικής υποστήριξης  και στήριξης  ευάλωτων ομάδων 

 

2. Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η Σύμπραξη Δήμου 

Γεροσκήπου και  ΣΚΕ Γεροσκήπου έχει δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για περίοδο 

12 επιπλέον μηνών με τους ίδιους όρους. 

 

3. Καθήκοντα και Ευθύνες  
 

1. Άμεση παρέμβαση με συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση ατομικών και οικογενειακών δυσκολιών και 
προβλημάτων, σε παιδιά έφηβους και ενήλικες. 
 

2. Ενημέρωση, στήριξη και καθοδήγηση του πολίτη για βοήθεια από κρατικές και 
άλλες υπηρεσίες. 
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3. Διατηρεί άμεση και ανοιχτή συνεργασία με επαγγελματίες κρατικών υπηρεσιών 

και άλλων συνδέσμων που εξυπηρετούν ευάλωτες ομάδες. 
 

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (νέων, γονέων, ενηλίκων), μέσω 
διαλέξεων ή  σεμιναρίων για θέματα που τους απασχολούν. 

 
5. Βιωματικά Εργαστήρια για ενίσχυση της επικοινωνίας και ανάπτυξη της ψυχικής 

ευεξίας σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες.   
 

6. Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για τα άτομα τα οποία χρειάζονται συμβουλευτική 
και στήριξη. 

 
7. Συνεργασία με ομάδα επαγγελματιών για καθορισμό σχεδίου δράσης, με σκοπό 

την κοινωνική επανένταξη των ευάλωτων ατόμων και οικογενειών που θα 
χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια. 

 
8. Ετοιμάζει ετήσιο προγραμματισμό και τον υλοποιεί μετά από έγκριση της 

Συντονιστικής Επιτροπής. 
 

9. Εργάζεται με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διακριτικότητα. 
 

10. Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται για τις υπηρεσίες, προγράμματα και νόμους που 
διέπουν τις ευάλωτες ομάδες τις οποίες εργάζεται. 
 

11. Παροχή ρουχισμού σε άτομα ή ομάδες άμεσης ανάγκης. 
 

12. Συμπλήρωση της αίτησης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στα πλαίσια του 
Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων. 

 

4. Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη 

02/11/2020 και ώρα 1.00μ.μ.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου 
Γεροσκήπου. 

3. Δε λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, 

είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Γεροσκήπου. 

 

4. Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

ελληνική γλώσσα . 
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2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

 Ο τίτλος του διαγωνισμού 

 Ο αριθμός του διαγωνισμού 

 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ., θα 

πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.  

 

5. Περιεχόμενα Προσφοράς - Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

1. Η προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται 

όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Οι Προσφορές προκειμένου να γίνουν 

αποδεκτές πρέπει να έχουν τα πιο κάτω έντυπα:  

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

 Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το πτυχίο 

 Αποδεικτικά  εργασιακής πείρας  

 Λευκό Ποινικό Μητρώο  

 Εν ισχύ Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος  

 

Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη 

συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες, 

εάν δεν το πράξουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα 

τους ζητηθεί, υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού. Η εκ των υστέρων υποβολή 

πληροφόρησης, η οποία έπρεπε να δοθεί με την Προσφορά, δε θεωρείται αποσαφήνιση 

ή συμπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή.  

 

2. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η 

προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών, που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν αμέσως 

μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

2. Με την έναρξη της διαδικασίας, αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και οι 

προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.  

 

Β. Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής  

1. Μετά την αποσφράγιση  των Προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει πρώτα την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς 

και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής. 

2. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, διαπιστωθούν Προσφορές 

που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από τα Έγγραφα Διαγωνισμού προϋποθέσεις 

συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές διά του 

Αρμοδίου Οργάνου της. 

 

Γ. Αξιολόγηση Προσφορών 

1. Για τις προσφορές οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των 

προϋποθέσεων συμμετοχής, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στη 

βαθμολόγηση των αποδεκτών Προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια του Εντύπου 

5 . 

2. Κάθε μέλος του Αρμόδιου Οργάνου θα βαθμολογήσει κάθε κριτήριο . 

3. Η βαθμολογία κάθε  κριτηρίου προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας 

των μελών του Αρμοδίου Οργάνου. 

4. Το άθροισμα των βαθμολογιών αποτελεί τον τελικό βαθμό  αξιολόγησης. 

5. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες, κατά το στάδιο 

αξιολόγησης των  προσφορών, βρεθεί ότι έχουν τον ίδιο βαθμό, τότε η επιλογή του 

Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 

κλήρωσης, στην παρουσία των Προσφερόντων 

6. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν 

συνέντευξη ενώπιων της Συντονιστικής Επιτροπής σε ημερομηνία που θα τους 

ανακοινωθεί.  
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8.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Ανάθεση Σύμβασης 

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 ως η πλέον συμφέρουσα βάση ποιοτικών κριτηρίων. 

2. Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση.  

 

Β. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους  Φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 

για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

 

     Γ. Ακύρωση διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς / Προσφέροντες δε διατηρούν και 

παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τον 

λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης. 

 

Δ. 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. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο 

Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας, τότε αυτός 

κηρύσσεται έκπτωτος από την Ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

2. Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου 

το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον 

Προσφέροντα  που υπέβαλε την επόμενη προσφορά και πληροί  τους όρους και τις 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την 

προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της προσφοράς του 

Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και 

προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, με τους ίδιους 

όρους που ίσχυαν προηγουμένως. 
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3. Ο Προσφέρων, στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας, προσκομίζοντας: 

Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει το 10% της συμβατικής τιμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 7 από 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑ



 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Άρθρο 1 – Ορισμοί 

1. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν για την Σύμβαση 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 

που συμβάλλεται με την Αναθέτουσα Αρχή για να εκτελέσει το Αντικείμενο της 

Σύμβασης. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

το κράτος, ή η αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή ο οργανισμός δημοσίου δικαίου ή η 

ένωση ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου που 

συνάπτει τη Σύμβαση, ή εξ ονόματος της οποίας συνάπτεται η Σύμβαση με τον 

Ανάδοχο. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

η παροχή όλων των υπηρεσιών του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης. 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

το ποσό που καθορίζεται στο Άρθρο 3 της Συμφωνίας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

το ποσό που δεν καθορίζεται προηγουμένως στην Σύμβαση, αλλά επιδικάζεται από 

δικαστήριο ή καθορίζεται από τη διαδικασία διαιτησίας, ή συμφωνείται μεταξύ των 

μερών ως αποζημίωση καταβλητέα στο μέρος που ζημιώθηκε, σε περίπτωση 

αθέτησης συμβατικών όρων από το άλλο μέρος. 

ΗΜΕΡΑ 

ημερολογιακή ημέρα 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π 243/2012). 

ΜΗΝΑΣ 

ημερολογιακός μήνας. 



 

 

9 

ΟΔΗΓΙΑ 

οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική οδηγία ή εντολή που εκδίδεται από τον 

Υπεύθυνο Συντονιστή προς τον Ανάδοχο αναφορικά με την εκτέλεση του 

Αντικειμένου της Σύμβασης.   

ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 

το έγγραφο (Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού) που ετοιμάστηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή, όπου ορίζονται οι απαιτήσεις της ή/και οι στόχοι αναφορικά με 

το Αντικείμενο της Σύμβασης και καθορίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο οι 

μέθοδοι και πόροι που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και τα 

αποτελέσματα που θα επιτευχθούν. 

ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

η υπογεγραμμένη συμφωνία την οποία συνάπτουν η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβανομένων 

όλων των επισυναπτομένων σε αυτήν και όλων των εγγράφων που ενσωματώνονται 

σε αυτή και των παραρτημάτων αυτής, περιλαμβανομένων και των παρόντων 

Γενικών Όρων. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΥ 

Σύμβαση, δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι καθορισμένης 

αμοιβής για κάθε εργάσιμη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, για κάθε κατηγορία 

απασχολούμενων στελεχών.  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Σύμβαση, δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι μιας συνολικής 

καθορισμένης τιμής ή έναντι επί μέρους καθορισμένων τιμών, για επί μέρους 

υπηρεσίες του συνολικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΡΗΤΡΑ  

Η αποζημίωση που καθορίζεται στην Σύμβαση ως καταβλητέα από το ένα 

συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο για παράλειψη εκ μέρους του να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Σύμβαση. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
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και τον χειρισμό της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Οι δραστηριότητες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος δυνάμει της Σύμβασης, όπως 

συμβουλευτική υποστήριξη, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση μελετών, συγγραφή 

εγχειριδίων, εκπαίδευση και επιμόρφωση, συντήρηση ή επίβλεψη. 

2. Όπου στη Σύμβαση ορίζονται χρονικά διαστήματα ή χρονικές περίοδοι, θα 

αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ενέργειας ή του γεγονότος που συνιστά το 

σημείο έναρξης των περιόδων αυτών. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της 

περιόδου είναι αργία, η περίοδος θα λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας 

μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου. 

3. Εάν η Σύμβαση υπογραφεί σε περισσότερες από μια γλώσσες, θα υπερισχύει η 

ελληνική έκδοση στην περίπτωση διαφορών μεταξύ των εκδόσεων στις 

διαφορετικές αυτές γλώσσες. 

4. Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι στους παρόντες Γενικούς Όρους δε θα 

εκλαμβάνονται ως μέρος αυτών ούτε και θα λαμβάνονται υπόψη στην ερμηνεία της 

Σύμβασης. 

5. Όπου τα συμφραζόμενα του κειμένου το επιτρέπουν, λέξεις στον ενικό θα 

θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα και 

λέξεις αρσενικού γένους θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και 

αντίστροφα. 

 

Άρθρο 2 – Ειδοποιήσεις και Γραπτές Επικοινωνίες 

1. Οποτεδήποτε υπάρχει προθεσμία για τη λήψη μιας γραπτής επικοινωνίας, ο 

αποστολέας θα προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει την 

έγκαιρη λήψη της επικοινωνίας. 

2. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από 

οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν 

στη Σύμβαση καθορίζεται διαφορετικά. 

3. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά τον χρόνο 

μετάδοσής τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς. 
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      Άρθρο 3 – Κυριότητα – Πνευματικά και Περιουσιακά Δικαιώματα 

1. Όλα τα παραδοτέα της Σύμβασης, όλες οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις, όλα 

τα στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 

στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα παραπάνω 

έγγραφα και στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης.  

2. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 

αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης. 

3. Οποιαδήποτε αποτελέσματα ή δικαιώματα, περιλαμβανομένων πνευματικών 

δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

που εξασφαλίστηκαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, περιέρχονται στην 

αποκλειστική κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να τα 

χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, εκχωρεί ή μεταβιβάζει όπως αυτή θεωρεί σκόπιμο, χωρίς 

γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προϋπάρχουν 

δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

4. Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων 

παραβάσεων που τυχόν καταγγέλλουν τρίτοι και αφορούν σε διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά και, σε 

περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στη χρήση των παραδοτέων της 

Σύμβασης εξαιτίας τέτοιου λόγου, τροποποιεί ή αντικαθιστά με δική του δαπάνη τα 

παραδοτέα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα. 

 

      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν 

οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση έχει στη διάθεσή της που δυνατόν να 

σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που τέτοιες πληροφορίες 

περιλαμβάνονται σε έγγραφα, αυτά θα επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο 
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τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για την παροχή 

πληροφοριών που ο τελευταίος δυνατόν εύλογα να ζητά ώστε να εκτελέσει την 

Σύμβαση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Υπεύθυνος Συντονιστής και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της 

εκτέλεσης της Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 

εργασίας ή παραγωγής του Αναδόχου. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους υπαλλήλους, εκπροσώπους και 

αντιπροσώπους της με όλες τις οδηγίες ή πληροφορίες που δυνατόν να είναι 

απαραίτητες ή κατάλληλες για διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής 

εκτέλεσης των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει πληροφόρηση προς τον Ανάδοχο, εφόσον της 

ζητηθεί από αυτόν, για την εξασφάλιση αντιγράφων των νόμων, κανονισμών και 

πληροφοριών για θέματα ασφάλισης προσωπικού και προστασίας εργαζόμένων, για 

τοπικά τελωνεία, φορολογικά θέματα, εντολές ή τοπικούς νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, που δυνατόν να επηρεάσουν τον Ανάδοχο στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του δυνάμει της Σύμβασης. 

6. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους Όρους Εντολής ότι όλο ή μέρος των 

υπηρεσιών θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο στο χώρο εγκατάστασης της 

Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι: 

 Θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο γραφείων για το προσωπικό του Αναδόχου, 

σύμφωνα με τα κοινώς παραδεκτά πρότυπα ως προς τις συνθήκες εργασίας. 

 Θα διασφαλίσει την πρόσβαση του προσωπικού του Αναδόχου στο χώρο 

εργασίας, κατά τις ημέρες και τις ώρες που προβλέπονται στους Όρους Εντολής. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 5  - Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
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1. Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση πιστής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Συμφωνίας. Η εν λόγω εγγύηση πρέπει να 

παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου αποδεσμευτεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 5. 

2. Σε περίπτωση που η εγγύηση πιστής εκτέλεσης παύσει να ισχύει για οποιοδήποτε 

λόγο και ο Ανάδοχος παραλείψει να την θέσει εκ νέου σε ισχύ, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται είτε να προβεί σε αφαιρέσεις από μελλοντικές πληρωμές που οφείλονται 

στον Ανάδοχο δυνάμει της Σύμβασης μέχρι το σύνολο του ποσού της εγγύησης 

πιστής εκτέλεσης, είτε να τερματίσει την Σύμβαση εάν κατά την γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής μια τέτοια αφαίρεση είναι ανέφικτη. 

3. Εάν η Σύμβαση τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση πιστής εκτέλεσης 

δύναται να τύχει επίκλησης πάραυτα ώστε να εξοφληθεί τυχόν υπόλοιπο που είναι 

ακόμη οφειλόμενο στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο και ο εγγυητής δεν θα 

καθυστερήσει την πληρωμή ούτε θα εγείρει ένσταση για οποιοδήποτε λόγο. 

4. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την τελική 

παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης και την καταβολή της τελικής πληρωμής. 

 

Άρθρο 6 – Εκχώρηση 

1. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος 

μεταβιβάζει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους. 

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή 

μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει 

από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η έγκριση μιας εκχώρησης από την Αναθέτουσα Αρχή προϋποθέτει ότι το τρίτο 

μέρος στο οποίο γίνεται η εκχώρηση πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που 

ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Για τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων 

από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κάθε 

δυνατό στοιχείο και πληροφορία που αφορά στο τρίτο μέρος.  

4. Η έγκριση μιας εκχώρησης 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. 
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5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως ο τρίτος στον οποίο 

εκχωρείται η Σύμβαση αναλάβει και τις υποχρεώσεις για το μέρος της Σύμβασης το 

οποίο έχει ήδη εκτελεστεί. 

 

Άρθρο 7 – Εγγυητική Διαβεβαίωση (Warranties) 

1. Ο Ανάδοχος θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους 

και κανονισμούς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει την 

Αναθέτουσα Αρχή για οποιεσδήποτε απαιτήσεις και διαδικασίες προκύπτουν από 

τυχόν παραβίαση εκ μέρους του Αναδόχου  τέτοιων νόμων και κανονισμών. 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Αντικείμενο της 

Σύμβασης θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, 

τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις 

σύγχρονες μεθόδους παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, θα πληροί όλες τις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 

προδιαγράφονται στα έγγραφα διαγωνισμού ή επιτρέπεται να ορισθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που θα δίνονται από τον 

Υπεύθυνο Συντονιστή. Όπου ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι απαιτήσεις μιας οδηγίας 

ξεπερνούν την εξουσιοδότηση του Υπεύθυνου Συντονιστή ή του πεδίου εφαρμογής 

της Σύμβασης, θα αποστέλλει γνωστοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή, 

αιτιολογώντας την άποψή του εντός 30 ημερών από την λήψη της οδηγίας αυτής. Η 

εκτέλεση της οδηγίας δεν θα ανακαλείται λόγω της ειδοποίησης αυτής. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή ή στον Υπεύθυνο 

Συντονιστή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή, αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκτέλεση της Σύμβασης καθώς και 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες και το Αντικείμενο της 

Σύμβασης. 

 

Άρθρο 8– Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια 

1. Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Ανάδοχος από την 
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Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν 

στην αντίληψή του εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με την Αναθέτουσα Αρχή ή 

είναι αποτελέσματα μελετών, δοκιμών ή ερευνών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια 

και για το σκοπό εκτέλεσης της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά. 

2. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και 

στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο. 

3. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 23 ή/και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις 

ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της διαρροής. 

4. Ο Ανάδοχος δε θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με 

το Αντικείμενο της Σύμβασης ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, και δε θα μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

η οποία συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

δυνάμει της Σύμβασης. Δε θα δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε 

τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου 

καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή του αυτή σε τρίτους. 

5. Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά 

στην τεχνογνωσία που ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του 

Αντικειμένου της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 9 – Κώδικας Δεοντολογίας 

1. Ο Ανάδοχος  σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύεται να μην 

προσβάλλει τις πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές πρακτικές που ισχύουν 

στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

2. Εάν ο Ανάδοχος προσφερθεί να δώσει ή συμφωνήσει να δώσει ή δίνει σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε δωροδοκία, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια 

ως κίνητρο ή επιβράβευση για την εκτέλεση ή την αποφυγή εκτέλεσης 

οποιασδήποτε πράξης σε σχέση με την Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με 

την Αναθέτουσα Αρχή, ή για να επιδείξει προτίμηση ή μη προς οποιοδήποτε 

πρόσωπο σε σχέση με την Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με την 
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Αναθέτουσα Αρχή, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει την Σύμβαση 

χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε συσσωρευμένων δικαιωμάτων του Αναδόχου 

δυνάμει της Σύμβασης. 

3. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο δυνάμει της Σύμβασης θα αποτελούν το 

μοναδικό εισόδημα ή όφελος που δυνατόν να προκύψει σε σχέση με την Σύμβαση 

και ούτε αυτός ούτε και το προσωπικό του δεν θα αποδέχονται καμία προμήθεια, 

έκπτωση, επίδομα, έμμεση πληρωμή ή άλλο αντάλλαγμα που να συνδέεται ή να 

σχετίζεται με ή να τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης. 

4. Ο Ανάδοχος δε θα έχει όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε δικαίωμα 

εκμετάλλευσης, φιλοδώρημα ή προμήθεια αναφορικά με οποιοδήποτε 

κατοχυρωμένο ή προστατευόμενο είδος ή διαδικασία που χρησιμοποιείται στην ή 

για τους σκοπούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

       Άρθρο 10– Σύγκρουση συμφερόντων 

1. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ή 

τερματισμό οποιασδήποτε κατάστασης που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 

απρόσκοπτη και αντικειμενική εκτέλεση της Σύμβασης. Μια τέτοια σύγκρουση 

συμφερόντων θα μπορούσε να προκύψει συγκεκριμένα ως αποτέλεσμα οικονομικού 

συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής σχέσης, οικογενειακών ή συναισθηματικών 

δεσμών ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς σύνδεσης ή κοινού συμφέροντος. 

Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να προκύψει κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή 

χωρίς καθυστέρηση. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα αυτά 

είναι επαρκή και δύναται να ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο.  

3. Ο Ανάδοχος θα απέχει από οποιαδήποτε επαφή που δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο 

την ανεξαρτησία αυτού ή του προσωπικού του. Εάν ο Ανάδοχος αποτύχει να 

διατηρήσει μια τέτοια ανεξαρτησία, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, χωρίς επηρεασμό 

της αποζημίωσης για τυχόν βλάβες που δυνατόν να έχει υποστεί ως προς τούτο, να 
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τερματίσει τη Σύμβαση αμέσως. 

4. Τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης όσο και μετά την ολοκλήρωση 

ή τον τερματισμό της, ο Ανάδοχος αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής, υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα, σε σύμβαση ή μέρος αυτής, υπηρεσιών ή προμηθειών ή 

έργων που ενδεχομένως απορρέουν από την εκτελεσθείσα Σύμβαση και αφορά 

εφαρμογή μελετών ή προδιαγραφών ή άλλων προτάσεων που ο Ανάδοχος είχε 

υποχρέωση να συντάξει και να παραδώσει στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, 

εφόσον η εφαρμογή των συγκεκριμένων μελετών ή προδιαγραφών ή άλλων 

προτάσεων δεν περιλαμβάνεται στο Αντικείμενο της Σύμβασης, εκτός εάν 

παραχωρηθεί ειδική γραπτή άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 11 – Προστασία των εργαζομένων 

Από την εκτέλεση της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που ασχολείται με το Αντικείμενο της 

Σύμβασης.  

 

Άρθρο 12 – Εκπαιδευόμενοι 

1. Εάν απαιτείται από τους Όρους Εντολής, ο Ανάδοχος θα παρέχει κατάρτιση για 

την περίοδο εκτέλεσης της Σύμβασης για εκπαιδευόμενους που διορίζονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει των όρων της Σύμβασης. 

2. Η εκπαίδευση από τον Ανάδοχο αυτών των εκπαιδευόμενων δε θα προσδίδει σε 

αυτούς το καθεστώς των υπαλλήλων του Αναδόχου. Ωστόσο, πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δύναται με 

αιτιολογημένο γραπτό αίτημα να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή την 

αντικατάσταση οποιουδήποτε εκπαιδευόμενου, του οποίου η εργασία ή 

συμπεριφορά δεν είναι ικανοποιητική. 

      ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 13 – Έγκριση Εκθέσεων – Παραλαβή Παραδοτέων 

1. Η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή των εκθέσεων και των παραδοτέων που 
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ετοιμάζονται και υποβάλλονται από τον Ανάδοχο θα πιστοποιεί ότι 

συμμορφώνονται με τους όρους της Σύμβασης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τον Ανάδοχο σχετικά με την απόφασή της 

αναφορικά με τις εκθέσεις ή/και τα παραδοτέα που αυτή λαμβάνει εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών από τη λήψη τους, παραθέτοντας τους λόγους σε περίπτωση που 

θα απορρίψει τις εκθέσεις ή/και τα παραδοτέα ή θα ζητήσει τροποποιήσεις. Για την 

τελική έκθεση, ο χρονικός περιορισμός παρατείνεται σε είκοσι (20) ημέρες. Εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν προχωρήσει σε οποιαδήποτε σχόλια για τις εκθέσεις ή/και τα 

παραδοτέα εντός του χρονικού αυτού περιορισμού, ο Ανάδοχος δύναται να ζητήσει 

την γραπτή αποδοχή τους. Οι εκθέσεις ή/και τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι 

έχουν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αυτή δεν ενημερώσει ρητώς τον 

Ανάδοχο για τυχόν σχόλια εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη του γραπτού 

αιτήματος. 

3. Όπου μια έκθεση ή/και παραδοτέο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

δυνάμει των τροποποιήσεων που θα γίνουν από τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή 

θα καθορίζει μια εύλογη χρονική περίοδο για την πραγματοποίηση των 

τροποποιήσεων που αιτούνται. 

4. Όπου η τελική έκθεση προόδου για Σύμβαση συνολικής αξίας δεν εγκρίνεται, θα 

γίνεται αυτόματα επίκληση της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών. 

5. Όπου η Σύμβαση εκτελείται σε στάδια - δραστηριότητες, η εκτέλεση κάθε 

σταδίου - δραστηριότητας θα υπόκειται στην έγκριση, από την Αναθέτουσα Αρχή, 

του προηγούμενου σταδίου - δραστηριότητας εκτός στις περιπτώσεις όπου τα 

στάδια - δραστηριότητες διεξάγονται ταυτόχρονα. 

 

Άρθρο 14 – Τροποποίηση της Σύμβασης 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δε 

θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και θα πρέπει να καθορίζεται γραπτώς σε 

Διορθωτικό Έγγραφο που θα συναφθεί με τους ίδιους όρους όπως η αρχική 

Σύμβαση. Εάν το αίτημα για τροποποίηση προέρχεται από τον Ανάδοχο, πρέπει να  

υποβάλει το αίτημα αυτό στην Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 

προτού η τροποποίηση προτίθεται να τεθεί σε ισχύ, εκτός σε περιπτώσεις που είναι 
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δεόντως τεκμηριωμένες από τον Ανάδοχο και αποδεκτές από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2. Πριν από οποιαδήποτε οδηγία για τροποποίηση που εκδίδεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα γνωστοποιεί στον Ανάδοχο τη 

φύση και μορφή της τροποποίησης αυτής. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη 

μιας τέτοιας ειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Υπεύθυνο Συντονιστή 

γραπτή πρόταση που θα περιέχει 

 περιγραφή της υπηρεσίας που θα εκτελεστεί ή των μέτρων που θα 

ληφθούν και το πρόγραμμα εκτέλεσης, και 

 οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εκτέλεσης ή σε 

οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης. 

3. Μετά τη λήψη της πρότασης του Αναδόχου, το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι 

Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα  ή τις αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για 

τις λοιπές Αναθέτουσες Αρχές, θα αποφασίζει το συντομότερο δυνατόν κατά πόσον 

η τροποποίηση θα εκτελεστεί ή όχι. Εάν εγκριθεί η τροποποίηση, τότε ο Υπεύθυνος 

Συντονιστής θα εκδώσει σχετική οδηγία. 

4. Με τη λήψη της οδηγίας με την οποία αιτείται η τροποποίηση, ο Ανάδοχος θα 

προχωρήσει στην εκτέλεση της τροποποίησης και θα δεσμεύεται με τους παρόντες 

Γενικούς Όρους για την εκτέλεση αυτή ως εάν η τροποποίηση αυτή καθοριζόταν 

στη Σύμβαση. 

5. Καμία τροποποίηση δε θα γίνεται αναδρομικά.  

 

       Άρθρο 15 – Αναστολή Εκτέλεσης 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών ή 

οποιοδήποτε μέρος αυτών για τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως δύναται να 

θεωρήσει απαραίτητο. 

2. Εάν η περίοδος αναστολής ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες και η 

αναστολή δεν οφείλεται σε παράλειψη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δύναται, με 

ειδοποίηση προς τον Υπεύθυνο Συντονιστή, να ζητήσει άδεια για επανέναρξη της 
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εκτέλεσης των υπηρεσιών εντός τριάντα (30) ημερών ή να τερματίσει την Σύμβαση. 

3. Όπου η διαδικασία ανάθεσης ή η εκτέλεση της Σύμβασης ακυρώνεται λόγω 

σοβαρών λαθών ή παρατυπιών ή λόγω απάτης, η Αναθέτουσα Αρχή θα αναστείλει 

την εκτέλεση της Σύμβασης. 

4. Όπου τέτοια λάθη, παρατυπίες ή απάτη αποδίδονται στον Ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται επιπρόσθετα να αρνηθεί να προβεί σε πληρωμές ή 

δύναται να ανακτήσει ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ανάλογα με την 

σοβαρότητα των λαθών, παρατυπιών ή απάτης. 

5. Η αναστολή της Σύμβασης για λόγους που ανάγονται στην ευθύνη του Αναδόχου, 

στοχεύει στο να επιτρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει κατά πόσο 

υποτιθέμενα σοβαρά λάθη ή παρατυπίες ή απάτη έχουν στην πραγματικότητα 

συμβεί. Εάν δεν επιβεβαιωθούν, η εκτέλεση της Σύμβασης θα επαναρχίσει το 

συντομότερο δυνατόν. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 

Άρθρο 16 – Πληρωμές  

1. Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς στην 

Αναθέτουσα Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να 

καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας. Όλες οι πληρωμές που θα 

καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό θα έχουν 

αποδεσμευτική ισχύ. 

2. Η συμβατική αξία θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τον τρόπο που περιγράφεται 

στο άρθρο 7 της Συμφωνίας. Ο χρόνος μεταξύ του χρονικού σημείου έναρξης του 

δικαιώματος αμοιβής του Αναδόχου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 7 της 

Συμφωνίας και της ημερομηνίας χρέωσης του λογαριασμού της Αναθέτουσας 

Αρχής, δε θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών 

ημερών.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση προς την 

λήξη της προθεσμίας αυτής για οποιοδήποτε μέρος του τιμολογημένου ποσού που 

τίθεται υπό αμφισβήτηση από τον Υπεύθυνο Συντονιστή, ειδοποιώντας τον 
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Ανάδοχο ότι αυτό το μέρος του τιμολογίου δεν είναι αποδεκτό, είτε γιατί το εν λόγω 

ποσό δεν καθίσταται πληρωτέο είτε γιατί η σχετική έκθεση δεν μπορεί να εγκριθεί 

και η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί απαραίτητη τη διεξαγωγή περαιτέρω ελέγχων. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δεν πρέπει να κατακρατεί άνευ εύλογης 

αιτίας οποιοδήποτε μη αμφισβητούμενο μέρος του τιμολογημένου ποσού, αλλά 

δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, οι 

οποίες πρέπει να δοθούν εντός τριάντα (30) ημερών από το σχετικό αίτημα. Η 

αντίστροφη μέτρηση προς τη λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 3 θα 

συνεχίσει από την ημερομηνία κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει ορθά 

διατυπωμένο τιμολόγιο. 

4. Όταν εκπνεύσει η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία, ο Ανάδοχος δύναται, εντός 

δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας για καταβολή της καθυστερημένης 

πληρωμής, να απαιτήσει τόκο επί της καθυστερημένης πληρωμής με το επιτόκιο 

υπερημερίας που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμά του με βάση 

τον «Περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006». 

5. Η πληρωμή του τελικού υπόλοιπου θα υπόκειται στην εκτέλεση από τον Ανάδοχο 

όλων των υποχρεώσεών του σχετικά με την εκτέλεση όλων των σταδίων ή μερών 

των υπηρεσιών και στην έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού σταδίου ή 

μέρους των υπηρεσιών. Η τελική πληρωμή θα γίνεται μόνο αφού η τελική έκθεση 

θα έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο και εγκριθεί ως ικανοποιητική από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Εάν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα λαμβάνει χώρα και συνεχίζεται, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με γραπτή ειδοποίησή της προς τον Ανάδοχο, να 

αναστείλει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, τις πληρωμές που οφείλονται στον Ανάδοχο 

βάσει της Σύμβασης 

 ο Ανάδοχος αθετεί την εκτέλεση της Σύμβασης, 

 οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση για την οποία ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη 

δυνάμει της Σύμβασης και η οποία, κατά την γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, 

παρεμβαίνει ή απειλεί να παρέμβει στην επιτυχή ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 17 – Ανάκτηση χρεών από τον Ανάδοχο 
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1. Ο Ανάδοχος θα εξοφλήσει οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν επιπρόσθετα 

από την τελική πιστοποιημένη αξία που οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 

σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη αιτήματος ως προς τούτο. 

2. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή έχει καταβάλει ή του οποίου 

προκάλεσε την καταβολή και υπερβαίνει τα δικαιώματα του Αναδόχου δυνάμει της 

Σύμβασης, θα εξοφλείται από το Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή εντός 

σαράντα πέντε (45) ημερών μετά τη λήψη από τον Ανάδοχο του αιτήματος για 

εξόφληση. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση εντός της πιο 

πάνω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αυξήσει τα ποσά που 

οφείλονται, προσθέτοντας τόκο βάσει του επιτοκίου υπερημερίας που ορίζεται από 

τον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμά του.  

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση του αρχικού 

ποσού και του τυχόν τόκου που θα έχει προστεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, 

εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2, 

η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε κατάσχεση ανάλογου μέρους της 

εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

6. Ποσά που πρέπει να εξοφληθούν προς την Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να 

συμψηφιστούν έναντι οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Ανάδοχο. Αυτό δε θα 

επηρεάσει το δικαίωμα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής να συμφωνήσουν 

για εξόφληση με δόσεις. 

7. Οι τραπεζικές χρεώσεις που προκύπτουν από την εξόφληση οφειλόμενων ποσών 

προς την Αναθέτουσα Αρχή θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.  

 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 18 – Αθέτηση συμβατικών όρων 

1. Υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων από τους συμβαλλομένους, όταν κάποιος 

από αυτούς αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Όταν υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων, το μέρος που ζημιώθηκε δικαιούται να 

προσφύγει στα ακόλουθα μέτρα αποκατάστασης 
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- αποζημίωση, ή/και 

- τερματισμό της Σύμβασης,  

Οι αποζημιώσεις μπορεί να είναι 

- γενικές αποζημιώσεις ή/και 

- ρευστοποιήσιμες αποζημιώσεις. 

3. 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.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες που 

παρουσιάζονται μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, σύμφωνα με τον νόμο που 

διέπει τη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 19 – Ασφάλιση - Αποζημίωση  

1. Mε δικά του έξοδα, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει, προστατεύει και υπερασπίζεται 

την Αναθέτουσα Αρχή και υπαλλήλους της, από και ενάντια όλων των ενεργειών, 

απαιτήσεων, απωλειών ή βλαβών που προκύπτουν από την εκτέλεση της Σύμβασης 

από το Ανάδοχο. 

2. Με δικά του έξοδα, ο Ανάδοχος, με αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, θα 

επανορθώνει οποιαδήποτε έλλειψη στην εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση 

αποτυχίας του Αναδόχου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές 

Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις λοιπές 

Αναθέτουσες Αρχές. 

3. Ο Ανάδοχος δε θα φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες, απαιτήσεις, απώλειες ή 

βλάβες που μπορεί να αποδείξει, εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, ότι προκαλούνται από 

 παράλειψη εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής να ενεργήσει σχετικά με 

οποιαδήποτε αιτιολογημένη εισήγηση του Αναδόχου, ή απαίτηση εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής να εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο μια απόφαση ή εισήγηση με 

την οποία ο ίδιος διαφωνεί αιτιολογημένα ή για την οποία εκφράζει σοβαρή 
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αιτιολογημένη επιφύλαξη, ή  

 ανάρμοστη εκτέλεση από τους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους αναδόχους της 

Αναθέτουσας Αρχής των οδηγιών του Αναδόχου που έχουν υιοθετηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ο Ανάδοχος θα παραμένει υπεύθυνος για οποιαδήποτε αθέτηση των 

υποχρεώσεών του δυνάμει της Σύμβασης για τέτοια περίοδο μετά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία που διέπει τη Σύμβαση ή 

προσδιορίζεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 20 – Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον Ανάδοχο 

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 22 περί τερματισμού της Σύμβασης, πέρα 

από τα προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο, ενδεχομένως ο Ανάδοχος να στερηθεί το 

δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς, είτε μόνιμα, είτε για 

καθορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για 

τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις 

αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις λοιπές Αναθέτουσες Αρχές. 

2. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει αμέσως στην 

κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η ζημιά που υπέστη η 

Αναθέτουσα Αρχή υπερβαίνει το ποσό της προαναφερόμενης εγγύησης, τότε η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για λήψη δικαστικών ή άλλων μέτρων που 

θεωρεί απαραίτητα εναντίον του Αναδόχου προς επανόρθωση της κατάστασης. 

3. Σε ό,τι αφορά στις ρήτρες καθυστέρησης ισχύουν τα ειδικά αναφερόμενα στο 

άρθρο 8 της Συμφωνίας. 

 

Άρθρο 21 – Τερματισμός από την Αναθέτουσα Αρχή 

1. Η Σύμβαση αυτή τερματίζεται αυτοδικαίως εάν, εντός περιόδου ενός έτους μετά 

την υπογραφή της και από τα δύο μέρη, δεν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία 

που να εγείρει δικαίωμα πληρωμής.   

2. Ο τερματισμός θα γίνει χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή εξουσιών 

της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και του Αναδόχου, δυνάμει της Σύμβασης. 
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3. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες 

Γενικούς Όρους, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο 

προειδοποίηση επτά (7) ημερών, να τερματίσει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

- ο Ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις,  

- ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με την 

ειδοποίηση του Υπεύθυνου Συντονιστή βάσει της οποίας ζητείται από τον Ανάδοχο 

να επανορθώσει κάθε αμέλεια ή αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων που επηρεάζουν σημαντικά την πιστή εκτέλεση της Σύμβασης εντός 

των προθεσμιών,  

- ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει οδηγίες που δόθηκαν από τον 

Υπεύθυνο Συντονιστή,  

- ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει μέρος της σε υπεργολάβο/ους ή 

αντικαθιστά υπεργολάβο/ους χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,  

- ο Ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή αποτελεί το αντικείμενο 

διαδικασιών που αφορά παρόμοιες υποθέσεις ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση 

απορρέουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία 

ή/και τους εθνικούς κανονισμούς,  

- ο Ανάδοχος έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 

διαγωγή βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

- ο Ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί 

να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η Αναθέτουσα Αρχή,  

- ο Ανάδοχος αποτελεί το αντικείμενο απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου  για 

απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη 

παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

- ο Ανάδοχος υφίσταται οργανωτικές μεταβολές οφειλόμενες στην αλλαγή της 

νομικής μορφής ή της φύσης του, εκτός εάν μια τέτοια μεταβολή έχει καταγραφεί 

σε κάποιο Διορθωτικό Έγγραφο,  
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- διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 

ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 

- προκύψει οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα που παρεμποδίζει την εκτέλεση 

της Σύμβασης. 

4. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες 

Γενικούς Όρους η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο 

προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών να τερματίσει τη Σύμβαση όταν οι περιστάσεις 

κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό 

που το Αντικείμενο της Σύμβασης να μην είναι πλέον αναγκαίο ή όταν συντρέχει 

οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός λόγος. 

5. Εκτός της περίπτωσης τερματισμού της Σύμβασης που αναφέρεται στην 

παραπάνω παράγραφο 4, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται στη συνέχεια να 

ολοκληρώσει τις υπηρεσίες η ίδια, ή να συνάψει οποιαδήποτε άλλη σύμβαση για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης με τρίτο 

μέρος, με κάλυψη της ενδεχόμενης διαφοράς τιμής από τον Ανάδοχο. Η ευθύνη του 

Αναδόχου για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση θα παύσει αμέσως όταν η 

Αναθέτουσα Αρχή τερματίσει τις συμβάσεις χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε 

ευθύνη που ίσως έχει ήδη προκύψει προηγουμένως. 

6. Με τη λήψη ειδοποίησης ως προς τον τερματισμό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

λάβει άμεσα μέτρα προς ταχεία και ορθή ολοκλήρωση των υπηρεσιών και με τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να μειώνονται τα έξοδα στο ελάχιστο. 

7. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής, το συντομότερο δυνατό μετά τον τερματισμό, θα 

πιστοποιήσει την αξία των υπηρεσιών και όλων των οφειλόμενων προς τον Ανάδοχο 

ποσών κατά την ημερομηνία τερματισμού. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα υποχρεούται να προβεί σε οποιεσδήποτε περαιτέρω 

πληρωμές προς τον Ανάδοχο μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες. Μετά την 

ολοκλήρωσή τους, η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να ανακτήσει από τον 

Ανάδοχο επιπρόσθετα έξοδα, εάν υπάρχουν, που θα προκύψουν για την 

ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ή θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό που οφείλεται στον 

Ανάδοχο. 

9. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή τερματίσει τη Σύμβαση, θα δικαιούται να 

ανακτήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε βλάβη έχει υποστεί μέχρι το μέγιστο ποσό 



 

 

27 

που καθορίζεται στη Σύμβαση. Εάν δεν καθορίζεται μέγιστο ποσό, η Αναθέτουσα 

Αρχή, χωρίς επηρεασμό των άλλων θεραπειών που προβλέπονται από τη Σύμβαση, 

θα δικαιούται να ανακτήσει το μέρος αυτό της αξίας της Σύμβασης που αποδίδεται 

στο μέρος αυτό των υπηρεσιών που δεν έχουν, λόγω παράλειψης του Αναδόχου, 

ολοκληρωθεί ικανοποιητικά. 

10. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος μπορεί να υπόκειται σε διοικητικές και 

οικονομικές κυρώσεις. 

11. Ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται να απαιτήσει, πέρα από τα ποσά που οφείλονται σε 

αυτόν για εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί, αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή 

απώλεια που υπέστη. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων και ένας ή περισσότεροι από τους λόγους τερματισμού της Σύμβασης 

που παρατίθενται στην παράγραφο 3 αφορά σε ένα από τα μέλη της κοινοπραξίας, 

τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενα, υποχρεούνται να 

ολοκληρώσουν την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης χωρίς 

διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Σε κάθε 

περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση 

εάν το μέλος της κοινοπραξίας για το οποίο ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού είναι ο 

συντονιστής της κοινοπραξίας ή εάν το ποσοστό συμμετοχής του μέλους αυτού 

δημιουργεί βάσιμες υποψίες περί αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων από τα υπόλοιπα μέλη. 

 

        Άρθρο 22 – Τερματισμός από τον Ανάδοχο 

1. Ο Ανάδοχος δύναται, με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, να τερματίσει τη Σύμβαση εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

- δεν καταβάλει στον Ανάδοχο τα οφειλόμενα ποσά βάσει του πιστοποιητικού που 

εξέδωσε ο Υπεύθυνος Συντονιστής μετά τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών , ή 

- αδυνατεί συνεχώς να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της έπειτα από 

επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις, ή 

- αναστέλλει την πρόοδο των υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, για 

περισσότερες από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, για λόγους που δεν αναφέρονται στη 
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Σύμβαση ή για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

2. Ένας τέτοιος τερματισμός δε θα επηρεάζει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα της 

Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν από τη Σύμβαση. 

3. Σε περίπτωση ενός τέτοιου τερματισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποζημιώσει 

τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που αυτός δυνατόν να υπέστη. Μια 

τέτοια πρόσθετη πληρωμή δεν δύναται να είναι τέτοια ώστε οι συνολικές πληρωμές 

να ξεπερνούν τη συμβατική αξία. 

 

Άρθρο 23 – Ανωτέρα Βία 

1. Κανένα μέρος δε θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από 

οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης και από τα δύο μέρη. 

2. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, «Ανωτέρα βία» σημαίνει θεομηνία, 

απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργοδοτουμένους του Αναδόχου), 

καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους, κηρυγμένους 

ή μη, αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες, 

κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από νερά 

πλημμύρας, εμφύλιες διαταραχές, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα 

συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των μερών, τα οποία συμβαίνουν στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του Αναδόχου και τα οποία δεν 

δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα φροντίδα. 

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει, εάν απαιτείται, 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται 

του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
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από την παρέλευση σε αυτήν της προαναφερόμενης αναφοράς του Αναδόχου. Εάν 

η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα 

θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτήν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας. 

6. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται να 

ενημερώσει τον Ανάδοχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Στην περίπτωση που η ανωτέρα βία 

επηρεάζει τις εργασίες του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την εκτέλεση 

των υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 24 – Θάνατος  

1. Αν ο Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτομάτως εάν 

το άτομο αυτό αποβιώσει.  

 

Άρθρο 25 – Διακανονισμός διαφορών 

1. Εάν προκύψει κάποια διαφορά μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου σε σχέση με, ή ως αποτέλεσμα της Σύμβασης ή της εκτέλεσής της, είτε 

κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτέλεση της, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε 

διαφοράς που προκύπτει από οποιαδήποτε απόφαση, γνώμη ή οδηγία του 

Υπεύθυνου Συντονιστή, τότε είτε η Αναθέτουσα Αρχή είτε ο Ανάδοχος θα 

ειδοποιήσουν το άλλο μέρος σχετικά, με κοινοποίηση στον Υπεύθυνο Συντονιστή. 

2. Σε τέτοια περίπτωση και τα δύο μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να 

διευθετήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή εντός των επόμενων πενήντα έξι (56) 

ημερών. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι υποβάλλεται σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο.  

3. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία δεν έχει 

επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, εντός πενήντα έξι (56) ημερών από την 

ημερομηνία επίδοσης της πιο πάνω ειδοποίησης, είναι τα Δικαστήρια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 
(1) Η Συμφωνία αυτή, η οποία περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε 

αυτή (έγγραφα Προσφοράς Αρ., Προσφορά αναδόχου και σχετική 

αλληλογραφία) συνομολογείται σε δύο πρωτότυπα, εξίσου έγκυρα, στις------- 

μεταξύ αφ΄ενός της ---------------------------- (που από τώρα και στο εξής θα 

αναφέρεται ως οι «………», και, αφ΄ ετέρου με ----------------------------------( που 

από τώρα και στο εξής θα αναφέρεται ως «Επαγγελματίας».  

(2) Με την παρούσα Συμφωνία (που από τώρα και στο εξής θα αναφέρεται ως «η 

Συμφωνία»), η σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου και ΣΚΕ Γεροσκήπου αναθέτει 

στον Επαγγελματία τη δημιουργία του προγράμματος «Συμβουλευτικό Κέντρο 

Οικογένειας και Παιδιού»  ο σκοπός, η μεθοδολογία, τα στάδια και τα παραδοτέα 

της οποίας περιγράφονται στους όρους εντολής που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Οι υπηρεσίες του Επαγγελματία εκτιμάται ότι 

θα διαρκέσουν 24 μήνες. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί να παρέχει της υπηρεσίες 

του στην πιο πάνω περίοδο έναντι ετήσιας αμοιβής, εκ ποσού  ------------ μη 

περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ, η οποία θα είναι πληρωτέα από τον Δήμο ------ 

προς τον Επαγγελματία.   

(3) Η αμοιβή του Επαγγελματία θα καταβάλλεται από τον -------------κάθε μήνα. 

(4) Η σύμπραξη Δήμου Γεροσκήπου και ΣΚΕ Γεροσκήπου δε θα καταβάλλει για 

οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό 

αμοιβής και/ή οποιοδήποτε ποσό τιμαριθμικής αύξησης. 

(5) Ο Επαγγελματίας θα επωμίζεται και θα καταβάλλει ο ίδιος Φόρο Εισοδήματος 

και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τις από το Νόμο αναγκαίες συνεισφορές στα 

Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αμυντικής Θωράκισης, και/ή οποιεσδήποτε 

άλλες από τον Νόμο αναγκαίες συνεισφορές σε οποιαδήποτε άλλα Ταμεία και/ή 

Συμβούλια και/ή Συνδέσμους και/ή Αρχές ως Αυτοτελώς Εργαζόμενος.   

(6) Πέραν του πιο πάνω ποσού αμοιβής, η σύμπραξη  θα καταβάλλει στον 

Επαγγελματία, μόνο το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που ο 

Επαγγελματίας υποχρεούται να χρεώσει για το είδος των υπηρεσιών, που θα 

προσφέρει δυνάμει της Συμφωνίας με τον εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμο και τους δυνάμει αυτού γενόμενους Κανονισμούς 

και/ή Διατάγματα και/ή πράξεις και/ή αποφάσεις και/ή γνωστοποιήσεις. 

(7) Στον Επαγγελματία δε θα παραχωρείται Άδεια Ανάπαυσης και Άδεια Ασθένειας. 
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Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η αμοιβή του θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.  

(8) Ο Επαγγελματίας θα παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες του με εβδομαδιαίο 

ωράριο συνολικής διάρκειας 20 εργάσιμων ωρών που θα κατανέμονται σύμφωνα 

με το ωράριο και χρόνο εργασίας που κρίνεται ότι θα εξυπηρετεί τις δράσεις του 

Προγράμματος. Όπου κρίνεται σκόπιμο και κατόπιν υπόδειξης από τη σύμπραξη,  

θα εργάζεται και έκτος του πιο πάνω καθορισμένου ωραρίου, αλλά το σύνολο των 

ωρών απασχόλησης του δε θα υπερβαίνει τις 20.  

(9) Ο Επαγγελματίας έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται στενά με τις ΥΚΕ για 

σκοπούς παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.  

(10) Ο Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση και δεσμεύεται να μην 

πληροφορεί, γνωστοποιεί, κοινοποιεί και/ή καθ΄οιονδήποτε τρόπο διαδίδει 

άμεσα ή έμμεσα οποτεδήποτε, προς οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε μη 

δημοσιευθείσα πληροφορία και γενικά οτιδήποτε περιέλθει σε γνώση του κατά τη 

διάρκεια που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, 

εκτός εάν τούτο προνοείται ρητά στην παρούσα Συμφωνία ή έχει εξασφαλίσει εκ 

των  προτέρων γραπτή εξουσιοδότηση προς τούτο από τις ΥΚΕ. 

(11) Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Επαγγελματία δυνάμει του άρθρου (10) πιο 

πάνω, ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας. 

(12) Ο Επαγγελματίας απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση με τα άτομα και 

τις οικογένειες που εξυπηρετεί έκτος από αυτή που καθορίζεται στη παρούσα 

Συμφωνία. 

(13) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Επαγγελματία καθορίζονται αποκλειστικά 

από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και περιορίζονται αυστηρά στα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους όρους της παρούσας 

συμφωνίας. Ο Επαγγελματίας δε δικαιούται να έχει οποιοδήποτε ωφέλημα και/ή 

πληρωμή, και/ή χορήγημα και/ή αποζημίωση, άλλα από αυτά τα οποία 

προνοούνται στην παρούσα Συμφωνία. 

(14) Όλη η αλληλογραφία, οι εκθέσεις, τα σημειώματα και οι παρουσιάσεις θα είναι 

στην Ελληνική γλώσσα, εκτός όσων ζητηθούν να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

(15) Όλα τα έγγραφα τα οποία θα ετοιμαστούν δυνάμει των όρων της παρούσας 

συμφωνίας θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Σύμπραξης  

(16) Ο Επαγγελματίας δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του ή μέρος αυτών, που απορρέουν από τη παρούσα Συμφωνία, ή 

να κάνει χρήση των υπηρεσιών άλλων συμβούλων. 

(17) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς ή απώλειας, η οποία θα οφείλεται 



 

 

33 

σε αμέλεια και/ή υπαιτιότητα και/ή παράβαση των εκ του Νόμου και/ή της 

Συμφωνίας απορρεόντων καθηκόντων του Επαγγελματία, ο Επαγγελματίας έχει 

υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως τη σύμπραξη Δήμου – ΣΚΕ , η οποία έχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίσει τεκμηριωμένα το ύψος της αποζημίωσης, 

την οποία δικαιούνται. Η σύμπραξη έχει το δικαίωμα να αφαιρει το ποσό της 

αποζημίωσης από το ποσό της αμοιβής του . 

(18) Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο Δήμος Γεροσκήπου και το ΣΚΕ Γεροσκήπου 

δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα, 

σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας 

και παροχής τεχνικής υποστήριξης, είτε προκληθούν ζημιές και/ή απώλειες και/ή 

βλάβες σε οποιοδήποτε πρόσωπο λόγω αμέλειας και/ή παράβασης νόμιμων 

καθηκόντων του Επαγγελματία και/ή συνεργατών του, είτε παραβιαστούν ή 

προσβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο συμβατικά ή άλλα δικαιώματα 

οποιουδήποτε προσώπου, είτε δεν εκπληρωθούν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του 

Συμβούλου προς τρίτα πρόσωπα.   

(19) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει απαιτήσεις και/ή λάβει 

δικαστικά μέτρα εναντίον του Δήμου για αποζημιώσεις και/ή άλλες θεραπείες με 

επίκληση ενός ή περισσότερων των πιο πάνω στην παράγραφο (20) 

αναφερομένων λόγων, ο Επαγγελματίας οφείλει να αναλάβει ολόκληρη την 

ευθύνη, σε περίπτωση δε κατά την οποία ο Δήμος Γεροσκήπου ή το ΣΚΕ  ήθελε 

υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά ως αποζημιώσεις και/ή έξοδα και/ή 

δυνάμει δικαστικής απόφασης προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, τότε ο 

Επαγγελματίας οφείλει να αποζημιώσει και/ή να καταβάλει προς τον Δήμο 

Γεροσκήπου ή το ΣΚΕ όλα τα ποσά αυτά.  

(20) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων στην παρούσα Συμφωνία 

θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(21) Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας από 

οποιονδήποτε των Συμβαλλομένων, τότε ο αναίτιος Συμβαλλόμενος έχει το 

δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς τον 

Συμβαλλόμενο, ο οποίος προέβη σε παράβαση των όρων της Συμφωνίας, χωρίς 

επηρεασμό και/ή άλλες θεραπείες τις οποίες νομιμοποιείται να απαιτήσει ως 

αποτέλεσμα της εν λόγω παράβασης.  

(22) Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά 

ως προς την ερμηνεία των όρων της παρούσης Συμφωνίας ή ως προς τα 

δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων, η διαφωνία αυτή θα 

παραπέμπεται σε Διαιτησία, η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τον περί 

Διαιτησίας Νόμο Κεφ. 4 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα έξοδα της διαιτησίας θα 
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βαρύνουν και τους δύο Συμβαλλόμενους εξ ημισείας. 

(23) Οι υποχρεώσεις του Επαγγελματία θα θεωρούνται ότι έχουν εκπληρωθεί πλήρως 

με την  ολοκλήρωση των όρων που προβλέπονται στους όρους εντολής. 

(24) Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις όροι αυτής. 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της Σύμπραξης 

 

Υπογραφή: 

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

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

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

 

Μάρτυρες:  

1. .................................................. 

2. .................................................. 

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Επαγγελματία: 

 

Υπογραφή: 

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

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

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

 

 

Μάρτυρες:  

1. .................................................. 

2. .................................................. 
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Έντυπο 1 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΜΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Διαγωνισμός αρ. ------------------------ 

 

1.  Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για ----------------------------

--------------------------------------------------------------, η οποία ισχύει για την περίοδο που 

καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του 

διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν. 

 

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε 

περίπτωση που: 

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να 

προσέλθουμε για την υπογραφή της Σύμβασης: 

 (Ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα  

               οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή τη Εγγύηση  

               Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και /ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε  

               άλλη υποχρέωση που απορρέει από την συμμετοχή μας στον   

               διαγωνισμό, ή  

 (ΙΙ) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 

 

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις  

           αναφορικά με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν  

           σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης. 

 

3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα 
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Αρχή, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους 

αυτής που έχει αποσυρθεί. 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του   …………………………..  

Όνομα υπογράφοντος       ………………………….. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος        ………………………….. 

Ιδιότητα υπογράφοντος      ………………………….. 

Ημερομηνία        ………………………….. 

 

Στοιχεία Προσφέροντος 1 

Όνομα Προσφέροντος     ………………………………….. 

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να 

αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία κα τα στοιχεία κάθε μέλους της 

κοινοπραξίας. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
 

Προτεινόμενη Θέση στη 
Ομάδα Έργου: 

 

  

1. Επίθετο: 
 

2. Όνομα:   
 

3. Ημερομηνία γέννησης: 
 

4. Υπηκοότητα: 
 

 
5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / 
Πανεπιστημίου 

Περίοδος 
Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε 
Από Μέχρι 

    

    

    

    

    

    

 
 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

    

    

    

 
7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 

8. Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ κ.λπ.) 
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9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση 
σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας 
κ.λπ.) 

10.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου 
που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του) 

11.  Επαγγελματική εμπειρία: 

 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση 

Περιγραφή 
Καθηκόντων * Από Μέχρι 

     

     

     

     

     

     

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης. 

 
12. Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο 

 

 

13. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες: 

 

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το 
σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

Τίτλος 
έργου 

Ημερομηνί
ες 

εκπόνησης 
(έναρξη – 

ολοκλήρωση) 

Αξία έργου 

Αποδέκτης
/ 

Φορέας 
Ανάθεσης  

Συνοπτική 
περιγραφή 

έργου 

Αρμοδιότητες 
- καθήκοντα 
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

Προς: Δήμο Γεροσκήπου  

 

Θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού - Υπεύθυνου για τη λειτουργία του προγράμματος 

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού «Ίρις» (σύμπραξη Δήμου 

Γεροσκήπου – ΣΚΕ Γεροσκήπου) 

 

Αρ. Διαγωνισμού: 29/2020  

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

Προσφορών: 02/11/2020 

 

 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται 

παραδοχή μου για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου 

Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  και στο 

άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο 

της χώρας προέλευσης μου,   

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – 

Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και 
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Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμων του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και 

Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται 

επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση ή υπάρχει παραδοχή, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

μου οργάνου  ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας 

υποβολής των Προσφορών,  

γ. δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,  δεν έχω 

αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, αλλά ούτε βρίσκομαι σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

δ. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά μου,   

ε. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

στ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 

6 του Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά 

μέσα, 

ζ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

η. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

θ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, αλλά ούτε και έχω 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα 
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δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.73(Ι)/2016. 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν 

διευκρινίσεις.  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

Υπογραφή: ……………………………………………………. 

Όνομα υπογράφοντος: ……………………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος: ………………………………………….…………. 

Ιδιότητα υπογράφοντος: ……………………………………………….……. 

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>  

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

Χώρα εγκατάστασης: .......................  Διεύθυνση:................................................................. 

......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................  

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 

 .....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .................. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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Ποιοτικά κριτήρια 

 
 Εμπειρία πέραν των δύο χρόνων με παιδιά με συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές δυσκολίες (5) 
 

 Εμπειρία πέραν των δύο χρόνων με γονείς με δυσκολία στις ενδοοικογενειακές 
σχέσεις (5) 
 

 Εμπειρία πέραν των δύο χρόνων με ενήλικες με ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες 
και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις (5) 
 

 Εμπειρία με ενήλικες ή και παιδιά που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία (5) 
 

 Παρουσίαση διαλέξεων ή και σεμιναρίων σε γονείς, παιδιά ή και έφηβους (5) 
 

 Εποπτεία πέραν των δύο χρόνων από εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο με 
εμπειρία άνω των 10 ετών (10) 
 

 Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη με συχνή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια ή και συνέδρια (5) 
 

 Βαθμός Πτυχίου και Βαθμός Μεταπτυχιακού (10) 
 


