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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ (Σημειώστε όπου ισχύει)
1.

Εκτυπωμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2.

Αποδεικτικό πολύ καλής της γνώσης Ελληνικής γλώσσας
(όπου απαιτείται)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(α) Αντίγραφο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(β) Κατάσταση Αναλυτικής Βαθμολογίας (όπου απαιτείται)

3.
(γ) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ισοτιμίας και
Αντιστοιχίας του πτυχίου / διπλώματος από το ΚΥΣΑΤΣ
(όπου απαιτείται)
(δ) Αντίγραφο Ειδικότητας
(α) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακών Σπουδών
4.

(β) Πιστοποιητικό Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του Πιστοποιητικού
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΚΥΣΑΤΣ (όπου απαιτείται)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

5.
5.

(α) Αντίγραφο Διπλώματος Α΄ Βοηθειών
(β) Αντίγραφο Διπλώματος Ναυαγοσωστικής
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

6.

(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) Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Υπηρεσία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε έτος υπηρεσίας στα πιο
πάνω.

√

ΑΡ.
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ............................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...........................................................................
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ...............................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ........................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 1) ........................................... 2) ...............................................
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ……………………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ √ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ :
(Μπορείτε να υποβάλετε ενδιαφέρον και για τις 2 επαρχίες)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Τίτλος σπουδών:...................................................................................................................
β) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : ........................................................................................................
γ) Έτος λήψης τίτλου: ........................................ βαθμός:.......................................................
δ) Διάρκεια σπουδών:...............................................................................................................
ε) Ειδικότητα/ες:

1)........................................................... βαθμός:.................................
2)........................................................... βαθμός:.................................
3)........................................................... βαθμός:.................................

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα
α)
β)

Διάρκεια

Τίτλος

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
α) Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών:

ΝΑΙ:

ΟΧΙ:

Διάρκεια Επιμόρφωσης :.............................................
Ημερ. Λήξης Διπλώματος:...........................................
β) Δίπλωμα Ναυαγοσωστικής:

ΝΑΙ:

ΟΧΙ:

Διάρκεια Επιμόρφωσης :.............................................
Ημερ. Λήξης Διπλώματος:...........................................
Άλλα Θέματα

Διάρκεια

α)
β)
γ)

4. ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

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

Μέτρια

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

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

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

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

Καλή

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

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

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

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

Πολύ καλή

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

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

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

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

Άριστη

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

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

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

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

5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟ
Επαρχία

Περίοδος

α)
β)
γ)
δ)

6. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Άθλημα
α)
β)
γ)
δ)

Σωματείο/Ομοσπονδία

Περίοδος

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Όνομα Εργοδότη

Από

Μέχρι

Θέση

Περιγραφή Καθηκόντων

8. ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Υπογραφή αιτητή/ αιτήτριας:................................................... Ημερομηνία:.............................

ΕΝΤΥΠΟ 3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Θέμα: 32Δ/2022 Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για διδασκαλία
αθλημάτων στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων του
Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους»
1.
Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη
του Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε,
εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα
Διαγωνισμού και τη Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική
Προσφορά μας.
2.
Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των
Υπηρεσιών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.
3.
Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που
αναφέρεται στο Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα
μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

Υπογραφή Προσφέροντος ή
Εκπροσώπου του
Όνομα υπογράφοντος
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος

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

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

Στοιχεία Προσφέροντος1

Όνομα Προσφέροντος
Χώρα εγκατάστασης
Διεύθυνση..........................................................
..
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)
Ταχ. Κιβ. ............................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας.....................................
Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

..........................................................................
.
..........................................................................
.
Ταχ. Κιβ.
............................................................
.
..........................................................................
Τέλεφαξ
επικοινωνίας........................................
..........................................................................
.

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)

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

Ημερομηνία

Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για
την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

Υπογραφή Προσφέροντος ή
Εκπροσώπου του
Όνομα υπογράφοντος
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

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

Ιδιότητα υπογράφοντος
Ημερομηνία

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

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

Στοιχεία Προσφέροντος1

Όνομα Προσφέροντος

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

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για
την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

ΕΝΤΥΠΟ 4
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προς: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Θέμα: 32Δ/2022 Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για διδασκαλία
αθλημάτων στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων του
Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους».
Αρ. Διαγωνισμού: 32Δ/2022
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος 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
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, είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β.

δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά μου,

γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ. 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,
ε. 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,

στ. 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,
ζ. 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
(περιλαμβανομένης της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου.
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 .............................

ΕΝΤΥΠΟ 5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Δελτίο Ταυτότητας.
2. ΟΛΑ τα πρωτότυπα πιστοποιητικά όσον αφορά προσόντα και πείρα.
3. 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.
4. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30)
ημερών πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.
5. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 4).

Σημείωση:
• Τα πιστοποιητικά δεν απαιτείται να σχετίζονται και να αναφέρονται ειδικά στο συγκεκριμένο
διαγωνισμό.

