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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την
Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για διδασκαλία αθλημάτων στο
Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Αθλητισμός
Για Όλους» και με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στο μητρώο που θα δημιουργηθεί ανά
επαρχία, βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του
διαγωνισμού.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.1

Αριθμός Διαγωνισμού

27Σ/2022

2.2

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής
Αγωγής για διδασκαλία αθλημάτων στο Πρόγραμμα
Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων του
Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους»

2.3

Εκτιμώμενη Αξία

Δεκαοκτώ χιλιάδες τρακόσια (€18.300) ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.4

Χρηματοδότηση

Δεν εφαρμόζεται

2.5

Δικαίωμα προσφυγής στη
διαδικασία
διαπραγμάτευσης του 29(5)
του Ν.73(Ι)/2016

Δεν εφαρμόζεται

2.6

Διαδικασία διαγωνισμού

Διαγωνισμός με συνοπτικές διαδικασίες για τη
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών

2.7

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η σειρά
κατάταξης των υποψηφίων στο Μητρώο που θα
δημιουργηθεί ανά επαρχία.

2.8

Αναθέτουσα Αρχή

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2.9

Αρμόδιος Λειτουργός

Χάρης Φιλιππίδης Τηλ. επικοινωνίας 22897202
E-mail : philippides.ch@sportskoa.org.cy

2.10

Περίοδος διάθεσης
Εγγράφων Διαγωνισμού

Έως την προθεσμία υποβολής προσφορών

2.11

Τόπος και τρόπος διάθεσης
Εγγράφων Διαγωνισμού

Δωρεάν από τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑ
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Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Προθεσμία Υποβολής
Σχολίων / Ερωτήσεων /
Εισηγήσεων

2.12

Δεν εφαρμόζεται

Αποστολή απαντήσεων από
την Αναθέτουσα Αρχή

2.13

Προθεσμία υποβολής
Προσφορών

Έως 31/05/22 και ώρα 12:00

2.14

Τόπος υποβολής
Προσφορών

Στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη
διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου
2400 Έγκωμη Λευκωσία

2.15

Δέσμευση μη Απόσυρσης
της Προσφοράς

Δεν εφαρμόζεται

2.16

Διάρκεια ισχύος
Προσφορών

3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

2.17

Γλώσσα σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

2.18

Νόμισμα Προσφοράς

Ευρώ

2.19

Εκτιμώμενη ημερομηνία
γνωστοποίησης
αποτελεσμάτων

1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

2.20

Εκτιμώμενη ημερομηνία
υπογραφής σύμβασης

1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

2.21

Τόπος παροχής υπηρεσιών

Παγκύπρια

2.22

Διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης

Σαράντα (40) ημέρες (1η Ιουλίου μέχρι 10
Αυγούστου 2022) από την ημερομηνία έναρξης της
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τυχόν έχουν κατά
περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα:
α.

β.

τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για
Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 {Ν.73(Ι)/2016}.
τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες)
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Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
στις 6 Ιουλίου 2012 (ΚΔΠ 242/2012).
γ.

τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (ΚΔΠ 138/2016).

δ.

τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς
(ΚΔΠ249/2009).

Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι Οικονομικοί
Φορείς μέσω της ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Αντικείμενο
1. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής
για διδασκαλία αθλημάτων στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων του
Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους». Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται Δευτέρα έως και
Παρασκευή μεταξύ των ωρών 7.00πμ – 3.00μμ.
2. Αναλυτικότερη περιγραφή των υπηρεσιών που αποτελούν το Αντικείμενο της Σύμβασης
παρατίθεται στο ΜΕΡΟΣ Β (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας προκήρυξης.
4.2

Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

1. Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι τα Αθλητικά Κέντρα διεξαγωγής του
Προγράμματος Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων σε Λευκωσία και Λάρνακα.
2. Λεπτομερής περιγραφή του τόπου και χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης
δίνεται στο ΜΕΡΟΣ Β (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας προκήρυξης.

4.3

Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της μέχρι και την ημερομηνία λήξης της, ημερομηνίες οι οποίες θα αναγράφονται
στο Συμβόλαιο του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει το Συμβόλαιο
του Αναδόχου ενωρίτερα, εάν αυτό επιβάλλεται. Ο κάθε δικαιούχος, θα υπογράφει Σύμβαση,
αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας.
2. Νοείται ότι, αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του
προγράμματος η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της να διαφοροποιήσει τη διάρκεια
της Σύμβασης.
3. Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ορίζεται η 1η Ιουλίου και η λήξη η 10η Αυγούστου
2022, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει διαφορετικά.
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5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίοι είναι
εγκατεστημένοι νόμιμα στην Κύπρο και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο ΜΕΡΟΣ Β (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας προκήρυξης.

6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.16.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
3. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών για
το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες
οφείλουν να απαντήσουν γραπτώς εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίσει
η Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορά της οποίας ο Προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί
γραπτώς στην αιτούμενη από την Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ισχύος των
προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Η συνολική Εκτιμώμενη Αξία του Προγράμματος, ανέρχεται στις Δεκαοκτώ χιλιάδες τρακόσια
ευρώ (€18.300), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8. ΑΜΟΙΒΗ
Το ύψος της αμοιβής για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η Σύμβαση ορίζεται στα €12,61/ώρα
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στο Μητρώο
που θα δημιουργηθεί κατά επαρχία μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
αιτήσεων που θα υποβληθούν, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο ΜΕΡΟΣ Β
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ).
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να είναι διαθέσιμοι κατά τον εργάσιμο χρόνο του Προγράμματος (Οι
υπηρεσίες θα προσφέρονται Δευτέρα έως και Παρασκευή μεταξύ των ωρών 7.00πμ –
3.00μμ) για καλύτερο καταρτισμό του Προγράμματος.
3. Ο αριθμός των ωρών που θα προσφέρονται σε κάθε δικαιούχο θα είναι μέχρι εικοσιεννιά
(29) ανά εβδομάδα και θα καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος.
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10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής
1.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.13.

2.

Οι Προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής
στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου 2400 Έγκωμη Λευκωσία.

3.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που υποβλήθηκαν μετά
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

10.2 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής
1. Οι Προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 10.2 της παρούσας.
2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.



Ο αριθμός διαγωνισμού.



Ο τίτλος του διαγωνισμού.



Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι
μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
10.3 Περιεχόμενα Προσφοράς
Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί
κατά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα
της επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές και
αφορούν προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στα
πλαίσια της αξιολόγησης και τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(ΕΝΤΥΠΟ 2) σε
κλειστό φάκελο, συνοδευόμενη
από
αντίγραφα των
πιστοποιητικών/δικαιολογητικών που απαιτούνται για επιβεβαίωση των στοιχείων της
αίτησης, καθώς επίσης και την Κατάσταση Συνημμένων (ΕΝΤΥΠΟ 1) στο ειδικό κιβώτιο
προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31/05/2022, και
ώρα 12:00.
Η αίτηση χωρίς την υποβολή των απαραίτητων πιστοποιητικών /δικαιολογητικών του
υποψηφίου στο Ειδικό Κιβώτιο Προσφορών θεωρείται άκυρη.
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Δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος
που δεν υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα,
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.13. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη
της τοποθέτησης στο κιβώτιο προσφορών της αίτησης και των σχετικών
πιστοποιητικών/δικαιολογητικών. Τονίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της
αποστολής τους.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11.1 Αποσφράγιση Προσφορών
1.

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα 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.

11.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής
1. Το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα
αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο. Ελέγχεται η εγκυρότητα των σχετικών
πιστοποιητικών/δικαιολογητικών που έχουν επισυναφθεί. Ενδέχεται να ζητηθεί η
προσκόμιση των πρωτότυπων πιστοποιητικών για επιβεβαίωση κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής η Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τις προσφορές αυτές απορριπτέες. Οι
προσφορές αυτές απορρίπτονται δια του Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
11.3 Αξιολόγηση Προσφορών
1. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα κριθούν αποδεκτές κατά το στάδιο
ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, θα αξιολογηθούν από την Αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β (ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας προκήρυξης.
2. Ανάδοχοι της Σύμβασης ανακηρύσσονται οι ενδιαφερόμενοι με την πιο υψηλή βαθμολογία.
Συγκεκριμένα, η Αναθέτουσα Αρχή θα αγοράσει υπηρεσίες από τους ενδιαφερόμενους, με
κριτήριο τη σειρά κατάταξής τους στο Μητρώο που θα δημιουργηθεί ανά επαρχία, μετά από
την αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν, βάσει των κριτηρίων που
αναφέρονται στη παράγραφο 4 του Μέρους Β.
3. Τα έντυπα που υποβάλλονται μπορεί να είναι αντίγραφα των πρωτοτύπων.

11.4 Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών
1. Η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη την διάρκεια της αξιολόγησης, έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί
αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το
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περιεχόμενο της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι
υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
2. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τα άτομα είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να ζητήσει από τα άτομα να υποβάλλουν, να συμπληρώσουν, να
αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά υπό την
προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με
ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά να τα
υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει
κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε(5) εργάσιμων ημερών.
3. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από τους Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

11.5 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης
1. Δικαιούχοι για να τους ανατεθεί Σύμβαση θεωρούνται οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν την πιο
υψηλή βαθμολογία ανά επαρχία. Ο αριθμός των Αναδόχων της Σύμβασης θα εξαρτηθεί από
τις ανάγκες τις Αναθέτουσας Αρχής.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, θα λαμβάνεται υπόψη το
έτος απόκτησης του πτυχίου, με προτεραιότητα στην αρχαιότητα. Αν παρόλα αυτά η ισοψηφία
παραμένει, η σειρά κατάταξης θα καθορίζεται με ανοικτή κλήρωση, στην οποία θα μπορούν
να παραστούν οι επηρεαζόμενοι, εάν το επιθυμούν. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ανακοινώνει τον
τόπο και τον χρόνο που θα γίνεται η κλήρωση.
3. Με τη διενέργεια της κλήρωσης ολοκληρώνεται και το Μητρώο ανά επαρχία.

12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12.1 Ανάθεση Σύμβασης
1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει τον διαγωνισμό, η
Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στους δικαιούχους, αναλόγως της θέσης τους στο Μητρώο.
12.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
1. Οι Ανάδοχοι θα ειδοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, τηλεφωνικά ή/και μέσω αποστολής
μηνύματος στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (διεύθυνση που θα καταχωρήσουν στην Αίτηση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής τους για υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης.

12.3 Ακύρωση διαγωνισμού
1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τους λόγους για τους οποίους αποφασίσθηκε
τούτο με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.
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2. Ακύρωση μπορεί να αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,
β. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον
αναγκαίο,
γ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός, μη προβλεπτός, λόγος τον οποίο η
Αρμόδια Αρχή κρίνει δικαιολογημένο.
3. Οι ενδιαφερόμενοι δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης.
12.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας
1. Ο κάθε δικαιούχος, στον οποίο θα έχει ανατεθεί Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει
προσωπικά, την ημέρα και ώρα που θα του ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, ή σε χρόνο που θα
συμφωνηθεί πριν την έναρξη του προγράμματος για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.
2. Αν ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της συμφωνίας ή αρνηθεί να
αποδεχθεί όλες τις εβδομαδιαίες ώρες που του ανατέθηκαν, τότε δεν έχει το δικαίωμα να
διεκδικήσει ανάληψη άλλων ωρών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Σε τέτοια περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αναθέσει τη Σύμβαση σε επόμενο δικαιούχο.
3. Ο δικαιούχος στον οποίο έχει ανατεθεί Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
 Δελτίο Ταυτότητας.
 ΟΛΑ τα πρωτότυπα πιστοποιητικά όσον αφορά προσόντα και πείρα.
 Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα
σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την
υπογραφή της Σύμβασης.
 Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30)
ημερών πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.

13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η σύμβαση αφορά αγορά υπηρεσιών και
επομένως μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου δεν θα υπάρχει σχέση
«εργοδότη – μισθωτού».

Ως εκ τούτου:
 δεν υπάρχει πρόνοια για 13ο μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
 δεν θα καταβάλλονται οδοιπορικά,
 δεν θα παραχωρούνται άδειες ανάπαυσης ή άδειες ασθενείας,
 δεν θα αναπληρώνονται δημόσιες αργίες,
 ο Ανάδοχος θα καταβάλλει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του προς το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και το ΓΕ.Σ.Υ., ως αυτοεργοδοτούμενος.
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2.

Νοείται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και οδηγίες των
Αρμόδιων Λειτουργών της Αναθέτουσας Αρχής που απορρέουν από τη Σύμβαση. Τυχόν μη
συμμόρφωση με τα πιο πάνω, μπορεί να επιφέρει άμεσα τερματισμό της Σύμβασης και
διαγραφή του Αναδόχου από το Μητρώο του Διαγωνισμού.

3.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναβάλει ή και να ακυρώσει ώρες διδασκαλίας
όταν και εφόσον συντρέχουν λόγοι οι οποίοι πιθανόν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία
των προγραμμάτων ή και την ασφάλεια των παιδιών.

4.

Ο Ανάδοχος δύναται να τερματίσει τη σύμβασή του για οποιοδήποτε λόγο, δίδοντας στην
Αναθέτουσα Αρχή γραπτή προειδοποίηση πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5.

Τα ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από το
Αντικείμενο της Σύμβασης, περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας προκήρυξης.

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους
Φυσικής Αγωγής για διδασκαλία αθλημάτων τόσο σε κλειστούς αθλητικούς χώρους
(Ποδόσφαιρο,
Καλαθόσφαιρα,
Πετόσφαιρα,
Χειροσφαίριση,
Μπάντμιντον,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Πολεμικές Τέχνες κ.α.), όσο και Κολύμβηση σε
κολυμβητήρια, στο Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων του
Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους».

2.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι όλα τα Αθλητικά Κέντρα διεξαγωγής του
Προγράμματος σε Λευκωσία και Λάρνακα.

2.2

Μετά την επιβεβαίωση των εγγραφών των παιδιών στο Πρόγραμμα, θα οριστικοποιηθεί ο
τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν σε κάθε Αθλητικό Κέντρο.

3.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα που πληρούν τις πιο κάτω
προϋποθέσεις:
1. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Φυσικής Αγωγής ή Ισότιμου και Αντίστοιχου
Πανεπιστημιακού Διπλώματος στη Φυσική Αγωγή.
3. Να κατέχουν πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Τα αποδεκτά τεκμήρια για
πιστοποίηση της Πολύ καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας είναι τα ακόλουθα:
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(i) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή της
Ελλάδας που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική.
(ii) Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.
(iii) Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (τριετής φοίτηση).
(iv) Γραπτές Εξετάσεις που διεξάγονται από την Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τους
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998
έως 2008 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία (Βαθμολογία 50% και άνω στο
θέμα των Ελληνικών).
(v) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, Δια Βίου Μάθησης, επιπέδου τουλάχιστον
Γ1 ή Β2.
(vi) Πιστοποιητικό επιτυχίας επιπέδου Β2 ή/και Γ1 της Ελληνικής Γλώσσας του
«Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
(vii) G.C.E. A- Level Modern Greek με βαθμό “C” και άνω.
(viii) Απολυτήριο Ιδιωτικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης Xenion High School.
(ix). Πιστοποιητικό επιτυχίας ψηλότερου επιπέδου με βάση τα κριτήρια της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως καθορίζονται στην ιστοσελίδα:
http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument
Τονίζεται ότι οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν το πιο πάνω προσόν με την
εκδήλωση ενδιαφέροντός τους.
3.2 Τυχόν μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω σημεία θα επιφέρει άμεσα
απόρριψη της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.1
4.1.1

Έλεγχος και Αξιολόγηση Αιτήσεων
Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
αξιολογεί την επάρκεια, τη συμβατότητα και τη συνάφεια των συνυποβαλλόμενων
δικαιολογητικών.

4.1.2 Οι αιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα
καταταγούν, με σειρά προτεραιότητας ανά ειδικότητα και επαρχία, που θα
δημιουργηθούν με βάση τα καθορισμένα μετρήσιμα κριτήρια που περιλαμβάνονται στον
πίνακα της παραγράφου 4.2.1 πιο κάτω.
4.2

Αναλυτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

4.2.1 Οι έγκυρες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα μοριοδοτηθούν με βάση τα
μετρήσιμα κριτήρια τα οποία αποτυπώνονται αναλυτικά πιο κάτω:
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Α/Α
1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
 Άριστα
 Λίαν Καλώς
 Καλώς

3,5 μονάδες

ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ*
 Άριστα
 Λίαν Καλώς
 Καλώς

2,5 μονάδες

3,5 μονάδες
3 μονάδες
2,5 μονάδες
2,5 μονάδες
2 μονάδες
1,5 μονάδες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ (ή Τζούντο ή Καράτε ή Ταεκβοντό)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

2 μονάδες

5

ΔΙΠΛΩΜΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

2 μονάδες

6

ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ

2 μονάδες

7

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟ
 Από πέντε (5) έτη και άνω
 Από τρία (3) μέχρι και τέσσερα (4) έτη
 Από ένα (1) μέχρι και δύο (2) έτη

5 μονάδες

3
4

8

1 μονάδα

5 μονάδες
4 μονάδες
3 μονάδες
2 μονάδες

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διάρκεια προπονητικής δραστηριότητας σε (έτη):
 Πέραν των πέντε (5) ετών
 Μέχρι πέντε (5) έτη

2 μονάδες
1 μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ

20 μονάδες

*Όσοι/ες δεν έχουν οποιαδήποτε ειδικότητα, στο πεδίο αυτό βαθμολογούνται με μηδέν (0).

Σημειώσεις:
Σημ.1

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αντίγραφο του
πτυχίου/διπλώματος μαζί με το αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση
που δεν αναγράφεται βαθμός στο πτυχίο τους) μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΡΙΟ) (εξαιρουμένων των πτυχίων/διπλωμάτων που
είναι στην αγγλική γλώσσα).

Σημ.2

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αντίγραφο του μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών (ΡΙΟ) (εξαιρουμένων των μεταπτυχιακών τίτλων που είναι στην αγγλική
γλώσσα). Στην περίπτωση
που ο μεταπτυχιακός τίτλος αντικαθιστά το βασικό
προαπαιτούμενο προσόν, τότε αυτός αντιμετωπίζεται ως ο βασικός τίτλος.

Σημ.3

Νοείται ότι όλα τα πιστοποιητικά των Πτυχίων/Διπλωμάτων, καθώς και των
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι από αξιολογημένα προγράμματα σπουδών και
αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από
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ενδιαφερόμενους αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ισοτιμίας ΚΑΙ Αντιστοιχίας του
πτυχίου τους από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.
Σημ.4

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν για όσα χρόνια διεκδικούν
προπονητική εμπειρία τα πιο κάτω:
α) Βεβαίωση από Σωματείο ή Ομοσπονδία ή άλλο οργανισμό με ακριβείς ημερομηνίες
(ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού προπονητικής απασχόλησης,
περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της.
β) Βεβαίωση από το Πρόγραμμα ΑΓΟ με ημερομηνίες έναρξης και τερματισμού
απασχόλησης στο Πρόγραμμα.
(γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για κάθε έτος υπηρεσίας στα πιο πάνω (όπου απαιτείται).

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

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 στους
Ενδιαφερόμενους αναλόγως της θέσης τους στο Μητρώο που θα καταρτιστεί με βάση τη
βαθμολογία τους ανά επαρχία που θα έχουν δηλώσει στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντός
τους.

5.2

Ο μέγιστος αριθμός εβδομαδιαίων ωρών συνολικά που θα ανατίθενται σε έναν
Ανάδοχο δεν θα ξεπερνά τις εικοσιεννέα (29) ώρες ανά εβδομάδα. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, και ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, οι ώρες ενδέχεται να
αυξηθούν.

5.3

Η ανάθεση στους δικαιούχους γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στο Μητρώο
και τις διαθέσιμες ομάδες που θα δημιουργηθούν. Ο αριθμός των Αναδόχων της
Σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες τις Αναθέτουσας Αρχής.

6. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
6.1

Κάθε Ανάδοχος στο πρόγραμμα «Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων» έχει τις
ακόλουθες υποχρεώσεις/καθήκοντα:



Είναι υπεύθυνος μίας ομάδας παιδιών.



Έχει την ευθύνη διδασκαλίας συγκεκριμένου αντικειμένου/μαθήματος σύμφωνα με τις
ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος.
Τηρεί αυστηρά το ωρολόγιο πρόγραμμα και το αντικείμενο το οποίο έχει να διδάξει.





Να συνοδεύει και να επιβλέπει, τα παιδιά της ομάδας του καθ’ όλη την διάρκεια
παραμονής τους στον χώρο που διεξάγεται το πρόγραμμα ή/και στις εκδρομές.
Έχει την ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των παιδιών στους χώρους διεξαγωγής του
προγράμματος.
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Να αναλαμβάνει τα παιδιά από τον προηγούμενο Γυμναστή/σι (αυτόν με τον οποίον είχαν
μάθημα την προηγούμενη ώρα) και να τα παραδίδει στον επόμενο (αυτόν με τον οποίο θα
έχουν την επόμενη ώρα). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μένουν τα παιδιά χωρίς
επιτήρηση.



Την ευθύνη οργάνωσης του μαθήματος του, μπορεί να οργανώνει τον χώρο με την
βοήθεια των παιδιών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναθέτει σε παιδιά χωρίς επίβλεψη
την μεταφορά και τοποθέτηση υλικού (μόνο κάτω από την συνεχή επίβλεψη του.



Να επιβλέπει τα παιδιά κατά την διάρκεια του διαλείμματος τους και να μην επιτρέπει την
άσκοπη περιφορά τους σε άλλους χώρους του σταδίου χωρίς επίβλεψη.



Να συνοδεύει τα παιδιά από τα τραπέζια της ομάδας τους στον χώρο μαθήματος και πίσω
στον χώρο της ομάδας μετά από κάθε μάθημα. Το ίδιο πρέπει να κάνει όταν τα παιδιά
επιστρέφουν από το κολύμπι ή από εκδρομές (βεβαιώνεται ότι είναι όλοι παρόντες πριν
και μετά από κάθε μάθημα ή μετακίνηση).



Να φροντίζει για το συγύρισμα του υλικού και των παιχνιδιών που χρησιμοποιεί στο
μάθημα καθώς και αυτών που δανείζει στα παιδιά για να παίξουν.



Να λαμβάνει ονομαστικές παρουσίες στην είσοδο του λεωφορείου τόσο στην αναχώρηση
όσο και στην επιστροφή από κάθε μετακίνηση με λεωφορείο (κολύμπι, εκδρομές)



Τον χειρισμό θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.



Είναι υπεύθυνος για την τάξη και την πειθαρχία στο πρόγραμμα, τόσο κατά την διάρκεια
του μαθήματος όσο και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων και των μετακινήσεων
(κολύμπι, εκδρομές)



Έχει την ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων, στους οποίους διεξάγονται τα
προγράμματα, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.



Έχει την ευθύνη ασφάλειας και αντιμετώπισης προβλημάτων που
παρουσιάζονται κατά την περίοδο άσκησης του καθήκοντός του.



Παρέχει βοήθεια στους υπόλοιπους Ανάδοχους που βρίσκονται στο Πρόγραμμα σε σχέση
με θέματα ασφάλειας, ασθενειών, έκτακτων προβλημάτων, κ.τ.λ.



Αντικαθιστά άλλους Γυμναστές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης/ασθενείας/ απουσίας.




Παρέχει βοήθεια σε περιπτώσεις τραυματισμού, ασθένειας, έκτακτων συμβάντων κ.τ.λ.
Πρέπει να προσέρχεται στην εργασία του στην προκαθορισμένη ώρα.



Να έχει συνεργασία με τους άλλους Γυμναστές, Επιθεωρητές, Λειτουργούς και την
Προϊστάμενη του Προγράμματος για επίλυση προβλημάτων και αποδοτικότερη λειτουργία
του Προγράμματος.



Άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν κατόπιν αναγκών που θα προκύψουν.

6.2

Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε έλεγχο, πάνω σε συμβατική βάση, όσον αφορά στα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, από τον
Συντονιστής/στρια του Προγράμματος, τους Λειτουργούς του Κ.Γ. ΑΓΟ και την
Προϊστάμενη του Προγράμματος, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο
άτομο από την Αναθέτουσα Αρχή, για σκοπούς αποτελεσματικής εκτέλεσης της
ανατεθείσας σε αυτόν εργασίας.

16

ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Στον/στην <πόλη στην οποία υπογράφεται η Συμφωνία>, σήμερα την <ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης>, ημέρα <ημέρα>, στην <διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής,
όπου υπογράφεται η Σύμβαση>,
αφενός μεν,
Ο/Η <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>, ο/η οποίος/α εκπροσωπείται νόμιμα από τον
<ιδιότητα-θέση νόμιμου εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής> ο/η οποίος/α θα
καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»,
αφ’ ετέρου,
Ο/Η <επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την <ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου
εκπροσώπου του Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,
συμφωνούν τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
α.

Η παρούσα Συμφωνία

β.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού

γ.

Η προσφορά του Αναδόχου ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής
προσφοράς> και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου.

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα
εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι <τίτλος διαγωνισμού>.

2.

Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που
περιγράφεται στην προσφορά του ημερομηνίας <ημερομηνία υποβολής προσφοράς
Αναδόχου>, καθώς και στο άρθρο 4 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι <αριθμός
μηνών διάρκειας της σύμβασης> μήνες.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία <ονοματεπώνυμο>, ο οποίος
φέρει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης και για τη
διοίκηση της Ομάδας Έργου.
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2.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύμβασης,
το όνομα του οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

3.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από
οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά.

4.

Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο
μετάδοσής τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ
1. 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 τη Συμφωνία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο, το συντομότερο δυνατό, οποιεσδήποτε
αναγκαίες πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση που έχει στη διάθεσή της, που δυνατόν να
σχετίζονται με και απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά θα
επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο 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 τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

–

ΤΗΡΗΣΗ

1.

Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με
τη Σύμβαση ως απόρρητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων δεν μπορεί να
διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση διαφωνίας σχετικά με δημοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι τελεσίδικη.

2.

Σε περιπτώσεις Συμβάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται
και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της
προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει
τη συμμόρφωση του σ’ αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του
και οι τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο
του, θα σέβονται και θα συμμορφώνονται επίσης με αυτούς τους νόμους και
κανονισμούς. (Σχετικός είναι ο κανονισμός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016).

3.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο και για ορισμένο
χρονικό διάστημα, να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή/και χρειαστεί να απουσιάσει,
οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Σε τέτοια
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περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καταβάλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε αμοιβή
για όσο διάστημα αυτός θα απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
1.

Όλα τα παραδοτέα, που συντάσσονται ή ετοιμάζονται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, θα περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, θα παραδώσει
όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δύναται να
κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στα €12,61 ανά ώρα.
2. Στην ως άνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. Η καταβολή της εν
λόγω αμοιβής πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή με την διαδικασία πληρωμής
που περιγράφεται στο Άρθρο 10 πιο κάτω.
3. Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του
Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε
είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή
Νομοθεσία. Η αμοιβή αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας.
4. Η αναπροσαρμογή αμοιβών για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.

Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς τον τραπεζικό
λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής
αξίας, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2.

Η πληρωμή θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα, έναντι τιμολογίου, μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Αντικειμένου της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του
Αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από τον Συντονιστή/Επιτροπή Παρακολούθησης
που έχει συσταθεί. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
β. τον έλεγχο ανταπόκρισης του Αναδόχου προς τις Συμβατικές του υποχρεώσεις
όπως αυτές απορρέουν από τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στα
έγγραφα του διαγωνισμού.
γ.

τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και
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την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την έκδοση εντολής πληρωμής προς
τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να
αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους
της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν
από τους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
2. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο συνεχιστούν, τότε η
Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση με γραπτή
προειδοποίηση εφτά (7) ημερών προς τον Ανάδοχο.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να τερματίσει τη Σύμβαση, με γραπτή
προειδοποίηση τριών (7) ημερών προς τον Ανάδοχο, σε περίπτωση αδικαιολόγητης
απουσίας από τα καθήκοντά του που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς την εκ των
προτέρων έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός
για υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της
Σύμβασης και για υπηρεσίες που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό της
Σύμβασης.
5. Με τον τερματισμό της Σύμβασης, στον Ανάδοχο δεν θα προσφερθεί άλλη σύμβαση
εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ή/και κατά την επόμενη σχολική χρονιά, σε
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ξανά τα
υφιστάμενα Τελικά Μητρώα, για αναθέσεις συμβάσεων και κατά την επόμενη από την
παρούσα σχολική χρονιά.
6. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό
να προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα
Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με
τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των
Κυπριακών Δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει
ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλόμενων στην παρούσα μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα
Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα
προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και
υπογραφείσα την <ημέρα>, <XX/XX/20XX>.

Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:

Μάρτυρες:

1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: ............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ...................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:
Μάρτυρες:

1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ..................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................
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