
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Σμήμα Σελωνείων 

 

 

 

 

 

 

Γιαγωνιζμόρ για ηη μίζθωζη ςπηπεζιών δύο (2) Nομικών  
ςμβούλων ζηο Σμήμα Σελωνείων 

 

Π/Τ: < €134.640 > 

 

 

Απιθμόρ Γιαγωνιζμού: Απ. 5 /2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεςκωζία, 23 Οκηωβπίος 2015 

 

 

 

 

 



 

Σειίδα 2 από 34 

 

 

Πίνακαρ Πεπιεσομένων 

ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ …………………………...…… 3 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………………………………...…….. 3 

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ……………………………………………………………………………...…… 3 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ……………………………………………...…… 4 

3.1  Αληηθείκελν …………………………………………………………………………………..…… 4 

3.2  Τόπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο ……………………………………...……. 5 

3.3  Έλαξμε θαη Γηάξθεηα Δθηέιεζεο …………………………………………………………...…... 5 

4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ ……………………………………………………………………...……. 5 

5. ΠΡΟΤΠΟΘΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ………………………………………………………………………....... 5 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ……………………………………………………………………..………….……. 6 

7. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ……………………………………………………………………………………..   8 

8. ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ……………………………………………..……………….… 9 

8.1  Φξόλνο θαη Τόπνο Υπνβνιήο ………………………………………..…………………….….. 9 

8.2  Τξόπνο Σύληαμεο ……………………………………………………………………….……… 9 

8.3  Πεξηερόκελα Πξνζθνξάο …………………………………………………………………….. 9 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ …………………………………………………………… 10 

9.1  Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ ……………………………………………...…………………… 10 

9.2  Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ ………………………………………………...…………………… 11 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ………………………………………………………………………… 11 

10.1 Αλάζεζε Σύκβαζεο ……………………………………………………...………………….. 11 

10.2 Γλσζηνπνίεζε Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ ……………………………………………  12 

10.3 Αθύξσζε δηαγσληζκνύ ……………………………………………..………………….……… 12 

10.4 Καηάξηηζε θαη Υπνγξαθή Σπκθσλίαο ………………………………………………………. 12 

10.5       Δγγύεζε Πηζηήο Δθηέιεζεο…………………………………………………………………..14 

ΜΔΡΟ Β: ΤΜΦΩΝΙΑ ……………………………………………………………………………...…………. 15 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΩΝ                                                  24 



 

Σειίδα 3 από 34 

 

 

ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Σν Σκήκα Σεισλείσλ δηελεξγεί δηαγσληζκφ γηα ηε κίζζσζε ππεξεζηψλ δχν (2) Ννκηθψλ 

πκβνχισλ ζην Σκήκα Σεισλείσλ.   

 

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ          

1. Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ δχν (2) λνκηθνχο 

ζπκβνχινπο, νη νπνίεο άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο  θαη ηεο άιιεο 

λνκνζεζίαο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφκν Αξ. 94(Ι) 

ηνπ 2004.  

2. Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο χκβαζεο είλαη ην Σκήκα Σεισλείσλ πνπ εδξεχεη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, Γσλία Μ. Καξανιή θαη Γξ. Απμεληίνπ, 1096 Λεπθσζία.  

3. Αξκφδην πξφζσπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ν Αλ. Γηεπζπληήο Σκήκαηνο 

Σεισλείσλ, θνο Γεκήηξηνο Υαηδεθσζηήο. Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ 

ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην 

Σκήκα Σεισλείσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε headquarters@customs.mof.gov.cy  

ή κε ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 00357 22302018 κε ηελ έλδεημε "Γηαγσληζκόο γηα ηε 

κίζζσζε ππεξεζηώλ δύν (2) Ννκηθώλ Σπκβνύισλ ζην Τκήκα Τεισλείσλ". 

4. Αξκφδην Όξγαλν ηεο χκβαζεο είλαη ην φξγαλν πνπ ζπζηάζεθε γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

5. Tα Έγγξαθα δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλνπλ ην ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ην ΜΔΡΟ Β: ΤΜΦΩΝΙΑ θαη ην ζπλεκκέλν 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα έληππα: 

Ένηςπο 1: Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο 

Ένηςπο 2: Βηνγξαθηθφ εκείσκα 

Ένηςπο 3: Πξνζθνξά 

Ένηςπο 4: Καηάζηαζε Πηζηνπνηεηηθψλ Αλαδφρνπ  

Ένηςπο 5:Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πηζηήο Δθηέιεζεο 

6. Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ πεξί πληνληζκνχ ησλ 

Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

Νφκνπ ηνπ 2006 {Ν. 12(Ι)/2006} ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξφλνηεο ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Αξ. ΓΛ/ ΑΑΓ 24Σ ημεπομηνίαρ 8 Μαπηίος 

2006, ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ πεξί 

mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy
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πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ Νφκνπ.  

 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3.1 Ανηικείμενο  

Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο απνηειεί ε παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ δχν (2) Ννκηθνχο 

πκβνχινπο ζην Σκήκα Σεισλείσλ. Οη Αλάδνρνη (Ννκηθνί χκβνπινη) ζηνπο νπνίνπο ζα 

αλαηεζεί ε χκβαζε, ζα παξέρνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο σο 

αθνινχζσο: 

 

α)  Μειέηε, πξνπαξαζθεπή, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε  ππνζέζεσλ πνηληθήο θαη / ή 

αζηηθήο θχζεσο θαζψο θαη πξνζθπγψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην  Αλψηαην Γηθαζηήξην 

ελαληίνλ απνθάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ.  

 

β)  Δθπξνζψπεζε ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ ζχκθσλα    

κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

γ)  Μειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ λνκνζεζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο ην Σκήκα Σεισλείσλ έρεη αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. 

 

δ)  Παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ  αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ 

Κππξηαθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ. 

 

ε) Δηνηκαζία πξνζρεδίσλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηεισλεηαθή θαη ηελ πεξί θφξσλ 

θαηαλάισζεο λνκνζεζία θαζψο θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο γηα ηελ εηνηκαζία πξνζρεδίσλ  

λνκνζεηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα Τπνπξγεία/Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

 

ζη) Μειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζε ζρέζε κε Γηεζλείο πκθσλίεο  θαη/ή άιιεο 

πκθσλίεο ζηηο νπνίεο ην Σκήκα είλαη πκβαιιφκελν κέξνο. 

 

δ) Δηνηκαζία θαη ππνβνιή πξνζρεδίσλ επηζηνιψλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ πξνο 

δηάθνξνπο απνδέθηεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ λνκνζεζηψλ γηα ηηο νπνίεο ην 

Σκήκα Σεισλείσλ έρεη αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. 
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3.2 Σόπορ εκηέλεζηρ ηος Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ 

Οη Ννκηθνί χκβνπινη ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηελ Λεπθσζία ή φπνπ αιινχ ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ηεο αλαηεζείζαο 

ζ΄απηνχο εξγαζίαο, νη Ννκηθνί χκβνπινη ζα ζπλεξγάδνληαη θαη/ή ζα παξεπξίζθνληαη 

ζην ρψξν ησλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. 

 

3.3 Έναπξη και Γιάπκεια Δκηέλεζηρ 

Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 24 

μηνών απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο 

ζχκβαζεο γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο.   

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 

Ο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο χκβαζεο γηα ηνπο δχν Ννκηθνχο πκβνχινπο 

αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε €134.640 <εκαηόν ηπιάνηα ηέζζεπειρ σιλιάδερ εξακόζια 

ζαπάνηα Δςπώ>, {€ 67.320 γηα θάζε Ννκηθφ χκβνπιν (2 Υ € 1870 ην κήλα ρ 36 κήλεο)}, 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 

5. ΠΡΟΤΠΟΘΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ 

ππνρξεσηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε: 

α. λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί νξηζηηθά κε απφθαζε θππξηαθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ 

γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ), γηα δσξνδνθία (φπσο 

απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 1997  

θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ), απάηε (θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 1995), ή γηα 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ), 

β. λα κελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο,  
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γ.  λα κελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

δ.  λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή, 

βάζεη απνθάζεσο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

ε.  λα κελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 

απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ζη. λα έρνπλ δηεπζεηεκέλεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 

δ.  λα έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

αλσηέξσ θαη δελ έρνπλ πξνβεί ζε ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

 

2. Αλαθνξηθά κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) – (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 πην πάλσ, νη 

Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάινπλ ηε “Γήισζε Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο” (Ένηςπο 1) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, 

θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγξακκέλε.  

  

6. ΚΡΙΣΗΡΙO ΑΝΑΘΔΗ  

 

1. Η ηηκή έρεη θαζνξηζηεί ζε € 1870 ηο μήνα γηα θάζε Ννκηθφ χκβνπιν, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η χκβαζε ζα αλαηεζεί ζηνπο Πξνζθέξνληεο πνπ ζα 

θαηαηαρζνχλ ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 9.2 πην θάησ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ζα εηνηκαζηεί 

θαηάινγνο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο θαη Αλάδνρνη αλαθεξχζζνληαη νη δχν 

Πξνζθέξνληεο κε ηηο ςειφηεξεο βαζκνινγίεο.  
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2. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ απαξαίηεηα πξνζφληα: 

 

α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηα Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Βarrister- at - Law). 

 

β) Δγγεγξακκέλνο δηθεγφξνο ζην “ Μεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα”, 

πνπ ηεξείηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Παγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 6Α  ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκνπ, Κεθ.2 θαη θάηνρνο ηεο άδεηαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, ε νπνία λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ή ζπλαθνχο 

πηζηνπνίεζεο/εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηνλ ελ ιφγσ λφκν.  

 

γ) Σξηεηήο ηνπιάρηζηνλ άζθεζε δηθεγνξίαο, σο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκν, 

Κεθ.2. 

 

    δ) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

3. Η θαηνρή ησλ αθφινπζσλ επηπξφζζεησλ πξνζφλησλ απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ζα 

βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6.4 πην θάησ: 

 

   α) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηα λνκηθά, πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ 

ζπνπδέο δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

ΚΤ..Α.Σ. θαη/ή   

 
   β) Δκπεηξία ζε ζέκαηα ηεο ηεισλεηαθήο θαη ηεο άιιεο  λνκνζεζίαο, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφκν Αξ. 94(Ι) ηνπ 2004 θαη/ή   

  γ)  Άζθεζε δηθεγνξίαο πέξαλ ηεο ηξηεηνχο πνπ απαηηείηαη ζηελ παξάγξαθν 2(γ) πην πάλσ.  
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4. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα αμηνινγεζνχλ απφ ην Αξκφδην Όξγαλν  

Αμηνιφγεζεο, κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηε βαζκνινγία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα: 

 

α/α     Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Μονάδερ/Βαθμοί 

1. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν 

πξνζφλ ζηα λνκηθά, πνπ απνθηήζεθε κεηά 

απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ 

αθαδεκατθνχ έηνπο  

                         

12 

2. Δκπεηξία ζε ζέκαηα ηεο ηεισλεηαθήο θαη 

ηεο άιιεο λνκνζεζίαο 

                        

12 

3. Γηα θάζε επηπιένλ έηνο άζθεζεο 

δηθεγνξίαο, πέξαλ ηεο ηξηεηνχο πνπ 

απαηηείηαη ζηε παξάγξαθν 6.2 (γ) πην 

πάλσ, (2 κνλάδεο γηα θάζε έηνο κε 

αλψηαην φξην ηηο 8 κνλάδεο) 

 

 

                          

8                   

4. Αμηνιφγεζε/εμαθξίβσζε πξνζσπηθφηεηαο 

θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο κεηά απφ 

αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

πξνζθέξνληεο    

                         

0 - 8 

 Μέγηζην  χλνιν  Βαζκνινγίαο  40                       

 
 

7. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα έξι (6) μήνερ 

πξνζκεηξνχκελνπο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη 

ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα 

απαληήζνπλ κέζα ζε δχν (2) εκέξεο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο λα παξαηείλνπλ ηελ 

ηζρχ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, απηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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8. ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

8.1 Υπόνορ και Σόπορ Τποβολήρ 

1. Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 6η 

Νοεμβπίος 2015 θαη ψξα 09:00 π.μ.  

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε απεπζείαο ζην θηβψηην πξνζθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ζηε δηεχζπλζε Μ. Καπαολή, 1096  Λεςκωζία, ή απνζηέιινληαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ε νπνία ζα πξέπεη, κε επζχλε ηνπ 

Πξνζθέξνληα, λα παξαιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

3. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ 

ζην θηβψηην πξνζθνξψλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ 

έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

8.2 Σπόπορ ύνηαξηρ 

1. Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ ζηε παξάγξαθν 8.3 πην 

θάησ. 

2. ην θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 

 Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Ο αξηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
3. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 

πξνζζήθεο θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ., ζα πξέπεη λα είλαη 

κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  

 

8.3 Πεπιεσόμενα Πποζθοπάρ 

   Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα   

δηθαηνινγεηηθά/έληππα:  
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α) Η “Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο”, φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

παξάγξαθν 5.2, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

(Ένηςπο 1) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ. 

β)  Βηνγξαθηθφ εκείσκα ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Ένηςπο 2) ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ.  

γ)  Σν Έληππν Πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Ένηςπο 3) 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ. 

 δ) Αληίγξαθν παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ θαη/ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο     

ή ηίηινπ.  

ε)   Αληίγξαθν ηεο εηήζηαο άδεηαο δηθεγφξνπ πνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ή ζπλαθνχο 

πηζηνπνίεζεο/εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.  

ζη) Πηζηνπνίεζε απφ ηνλ Παγθχπξην Γηθεγνξηθφ χιινγν απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη  

ν ρξφλνο άζθεζεο δηθεγνξίαο θαη /ή Βεβαίσζε αλαθνξηθά κε  ην ρξφλν άζθεζεο 

δηθεγνξίαο ζε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνίεζεο/εμνπζηνδφηεζεο απφ ην 

Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο  πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν ε) πην πάλσ.  

δ)  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπ Πξνζθέξνληνο ζε ζέκαηα ηεο 

ηεισλεηαθήο θαη ηεο άιιεο λνκνζεζίαο. 

ε)  Φσηνηππία ηνπ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο. 

ζ)  Απνδεθηά ηεθκήξηα ζε ζρέζε κε ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο. 

 

Αληηθαηάζηαζε ηεο Πξνζθνξάο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

Πξνζθνξψλ. Σα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη 

βεβαηψζεσλ/ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο δ) έσο ζ), ζα 

παξνπζηαζηνχλ εθφζνλ δεηεζνχλ γηα έιεγρν. 

 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

9.1 Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη 

παξαιεθζεί, γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκα κεηά ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Σα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα αξηζκνχλ ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο θαηαρσξνχλ ζε εηδηθφ 

έληππν.  
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9.2 Αξιολόγηζη Πποζθοπών 

1. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ειέγρεη 

ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ/εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 8.3, ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο. Απνξξίπηνληαη 

πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 6.2.   

  

2. Αθνινχζσο ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ βαζκνινγία ησλ 

απνδεθηψλ Πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα 1 

έσο 3 πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6.4.  

 

3. Οη πξψηνη 8 Πξνζθέξνληεο νη νπνίνη ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πην ςειή βαζκνινγία ζε 

ζρέζε κε ηα θξηηήξηα 1 έσο 3 ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6.4, ζα θιεζνχλ απφ ην 

Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ζε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε/εμαθξίβσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ηνπο:  

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα θιεζνχλ φινη νη Πξνζθέξνληεο κε ηελ ίδηα 

βαζκνινγία. 

 

4. Γηα αμηνιφγεζε/εμαθξίβσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ 

Πξνζθεξφλησλ, ζα ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο  ζε ζρέζε κε ηηο δεηνχκελεο λνκηθέο 

ππεξεζίεο πνπ νη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα παξέρνπλ, φπσο επίζεο θαη εξσηήζεηο γηα 

εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηαο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη 

γεληθφηεξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. 

 

5. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αηνκηθψλ ζπλαληήζεσλ ην Αξκφδην Όξγαλν Αμηνιφγεζεο ζα 

βαζκνινγήζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

θξηηήξην  4 ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6.4 θαη ζα εηνηκάζεη θαηάινγν κε θζίλνπζα 

ζεηξά κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ Πξνζθεξφλησλ γηα ηα θξηηήξηα 1 έσο 4 ηνπ ελ 

ιφγσ Πίλαθα.  

 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

10.1 Ανάθεζη ύμβαζηρ 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Αξκφδηνπ Οξγάλνπ ή/θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ή λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε Αλάζεζε ηεο χκβαζεο γίλεηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο πνπ ζα 
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ζπγθεληξψζνπλ ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία θαη ζα θαηαηαρζνχλ  ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο. 

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ ησλ Πξνζθεξφλησλ γίλεηαη θιήξσζε ζηε παξνπζία ηνπο. 

 

10.2 Γνωζηοποίηζη Αποηελεζμάηων  Γιαγωνιζμού 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

10.3 Ακύπωζη διαγωνιζμού 

 
1. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν καηαησζεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνπο Πξνζθέξνληεο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

απνθαζίζηεθε ηνχην. 

2. Αθχξσζε κπνξεί λα απνθαζηζηεί εθφζνλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

α. φηαλ νπδεκία πξνζθνξά έρεη ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο,  

β. φηαλ νη φξνη ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ πεξηιακβάλνπλ φξνπο ζηνπο νπνίνπο 

δηαπηζηψλεηαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ή φηη 

νη πξνδηαγξαθέο απηέο νδεγνχλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

θνξέα, 

γ. φηαλ νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνθεξχρζεθε ν δηαγσληζκφο έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί ζε βαζκφ πνπ ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ λα κελ είλαη πιένλ 

αλαγθαίν,  

δ. φηαλ δελ έρεη εμαζθαιηζηεί έγθξηζε γηα επηπξφζζεηεο απαηηνχκελεο πηζηψζεηο ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ηειηθήο αλάζεζεο αλακέλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

πνζφ πνπ αξρηθά εγθξίζεθε πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο, ή 

 ε. φηαλ ζπληξέρεη νπνηνζδήπνηε άιινο ζνβαξφο κε πξνβιεπηφο ιφγνο ηνλ νπνίν ην  

Αξκφδην Όξγαλν  θξίλεη δηθαηνινγεκέλν.  

 

3. Οη Πξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη παξαηηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηνλ ιφγν ηεο ελδερφκελεο αθχξσζεο.  

 

10.4 Καηάπηιζη και Τπογπαθή ςμθωνίαρ 

 
1. Οη Πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε χκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πξνζέιζνπλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ Δπηζηνιή Απνδνρήο, γηα ηελ 
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ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο πκθσλίαο. Αλ παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη νη 

Πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζνπλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ηφηε θεξχζζνληαη 

έθπησηνη απφ ηελ Αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπο.  

 

2. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκςεη εθ λένπ ην 

ζέκα ζην Αξκφδην Όξγαλν κε ζηφρν ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ Πξνζθέξνληα  

πνπ ππέβαιε ηελ επφκελε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (5) ηεο παξαγξάθνπ 9.2, πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ γίλεηαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ επφκελε πξνζθνξά πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο πνπ ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο. 

 
 

3. Οη Πξνζθέξoληεο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε ζχκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πξνζέιζνπλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 
3.1 Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε πκθσλία, 

π.ρ. δειηίν ηαπηφηεηαο, 

3.2  Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ “Καηάζηαζε Πηζηνπνηεηηθψλ 

Αλαδφρνπ” (Ένηςπο 4) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ, γηα 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ  ζπκκεηνρήο (α), (β), 

(γ),(δ) θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 5.1: 

 

Ννείηαη φηη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

παξάγξαθν 5(1)(ζη) πην πάλσ, νη Πξνζθέξνληεο ζα παξνπζηάδνπλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο θσηναληίγξαθν ηεο “Γήισζεο Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο” 

(Ένηςπο 1) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε 

πνπ ην νηθείν θξάηνο κέινο δελ εθδίδεη ηα πην πάλσ πηζηνπνηεηηθά ηφηε απηά 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Πξνζθέξνληνο, ζηα δε 

θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θνξέα ή νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ. 



 

Σειίδα 14 από 34 

 

3.3 Δγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν 10.5. 

10.5 Δγγύηζη Πιζηήρ Δκηέλεζηρ 

 

1. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, πξέπεη λα θαιχπηεη ην 10% ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο. 

2. Η εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη χζηεξα απφ ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο, ελψ θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο χκβαζεο 

εμαηηίαο απνηπρίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα εθπιεξψζεη ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

3. Η εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια 

λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Κχπξν, ή ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γηεζλή πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (GPA) ή ζε άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ζπκθσλίεο 

ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ ρσξψλ απηψλ, δηθαίσκα έθδνζεο ηέηνησλ εγγπήζεσλ. 

4. Η εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ ειιεληθή  

γιψζζα. 

5. Η εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

ππφδεηγκα (Ένηςπο 5) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ. 
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ΜΔΡΟ B: ΤΜΦΩΝΙΑ 
 

 

Η παξνχζα πκθσλία γίλεηαη ζήκεξα ηελ …………….. 2015, ζηελ Γσλία Μ. Καξανιή θαη Γξ. 

Απμεληίνπ, 1096 Λεπθσζία, κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (ζην εμήο 

αλαθεξφκελεο σο «ε Κπβέξλεζε») εθπξνζσπνχκελεο θαη ελεξγνχζεο δηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ (ζην εμήο αλαθεξφκελνπ σο «ε Aλαζέηνπζα Aξρή») απφ ηε µηα πιεπξά 

θαη ηνπ/ηεο …………………. …….αξ. ηαπηφηεηαο  …….. (ζην εμήο αλαθεξφκελνπ σο «ν  

Αλάδνρνο») απφ ηελ άιιε πιεπξά, καξηπξεί ηα αθφινπζα: 

 

ΔΠΔΙΓΗ ε Κπβέξλεζε ελδηαθέξεηαη λα κηζζψζεη ηηο ππεξεζίεο πξνζψπσλ γηα ζθνπνχο 

παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ  πξνο ην Σκήκα Σεισλείσλ (ζην εμήο αλαθεξφκελνη σο « νη 

Αλάδνρνη») ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, 

 

ΔΠΔΙΓΗ, θαηφπηλ δηεμαγσγήο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ππ’ αξηζκφ 5/2015, κε αληηθείκελν ηελ 

κίζζσζε ππεξεζηψλ δχν (2) Ννκηθψλ πκβνχισλ νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζην Σκήκα Σεισλείσλ, επηιέγεθε ν/ε θ ……………………………………………… σο Αλάδνρνο , 

 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ν Αλάδνρνο ελδηαθέξεηαη θαη πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ 

Κπβέξλεζε σο πξνβιέπεηαη εληφο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, 

 

ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΜΦΩΝΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ 

 

1.1. Έλαληη ηεο θαζνξηδφκελεο ζηνλ φξν 6 ηεο παξνχζαο πκθσλίαο (ζην εμήο                    

«ε πκθσλία») ακνηβήο, πνπ είλαη πιεξσηέα απφ ηελ Aλαζέηνπζα Aξρή, εθ κέξνπο ηεο 

Κπβέξλεζεο ζηνλ Αλάδνρν, ν Αλάδνρνο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο θαη εληφο ηεο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ σο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ φξν 

2.1 ηεο πκθσλίαο, ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 1.2 θαησηέξσ. 

 

1.2  Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φιεο 

θαη/ή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο απαηηεζνχλ απφ  ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

(ζπιινγηθά αλαθεξφκελεο ζην εμήο σο «νη Τπεξεζίεο»): 
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α)  Μειέηε, πξνπαξαζθεπή, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε  ππνζέζεσλ πνηληθήο θαη / ή 

αζηηθήο θχζεσο θαζψο θαη πξνζθπγψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην  Αλψηαην Γηθαζηήξην 

ελαληίνλ απνθάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ.  

 

β)  Δθπξνζψπεζε ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

γ)  Μειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ λνκνζεζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο ην Σκήκα Σεισλείσλ έρεη αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. 

 

δ)  Παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ  αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ 

Κππξηαθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ. 

 

ε) Δηνηκαζία πξνζρεδίσλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηεισλεηαθή θαη πεξί θφξσλ 

θαηαλάισζεο λνκνζεζία θαζψο θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο γηα ηελ εηνηκαζία πξνζρεδίσλ  

λνκνζεηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα Τπνπξγεία/Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

 

ζη) Μειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζε ζρέζε κε Γηεζλείο πκθσλίεο  θαη/ή άιιεο 

πκθσλίεο ζηηο νπνίεο ην Σκήκα είλαη πκβαιιφκελν κέξνο. 

 

δ) Δηνηκαζία θαη ππνβνιή πξνζρεδίσλ επηζηνιψλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ πξνο 

δηάθνξνπο απνδέθηεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ λνκνζεζηψλ γηα ηηο νπνίεο ην 

Σκήκα Σεισλείσλ έρεη αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. 

 

1.3  Με ηελ παξνχζα πκθσλία, δελ δεκηνπξγείηαη νπνηαδήπνηε ππαιιειηθή ή 

δεκνζηνυπαιιειηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.4  Οη φξνη παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

πκθσλία, δελ ππφθεηληαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο ή έρνπλ άιιεο απφ ηηο 

δεκηνπξγεζείζεο κε απηνχο ππνρξεψζεηο θαη/ή δηθαηψκαηα θαη/ή σθειήκαηα δπλάκεη 

νπνησλδήπνηε Νφκσλ θαη/ή Καλνληζκψλ θαη/ή άιισο πσο ζε ζρέζε κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

θαη/ή ζε ζρέζε κε πξφζσπα πνπ εξγνδνηνχληαη σο ππάιιεινη θαη/ή δεκφζηνη ππάιιεινη.  
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2. ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ 

 

2.1 Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο πκθσλίαο,  ζα είλαη είκοζι ηέζζεπιρ (24) μήνερ, ήηνη από ηην 

ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ μέσπι  ηην XΥΥΥΥ (εθεξήρ «η ςμβαηική Πεπίοδορ»).  

 

 2.2 Η πκθσλία δχλαηαη λα αλαλεσζεί γηα πεξίνδν δψδεθα (12) κελψλ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Aλαζέηνπζαο Aξρήο, ιακβαλνκέλεο  

ππφςε ηεο πξνφδνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  

 

2.3 Η Αλαζέηνπζα Αξρή, θνηλνπνηεί  ζηνλ Αλάδνρν, γξαπηψο, δχν (2) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο 

παξνχζαο πκθσλίαο, ηελ πξφζεζε ηεο γηα αλαλέσζε ηεο πκθσλίαο, θαζνξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηε λέα εκεξνκελία ιήμεο απηήο, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) 

κήλεο, θαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ ζα είλαη πιεξσηέν θάζε κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ αλαλέσζεο, θαη ην νπνίν ζα ηζνχηαη κε ην πιεξσηέν πνζφ ηεο εηθνζηηεηξάκελεο 

δφζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 6 ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. 

 2.4 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απαληήζεη γξαπηψο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά πφζν απνδέρεηαη 

ηελ αλαλέσζε ηεο πκθσλίαο.  Με ηελ απνδνρή ηνπ Αλάδνρνπ, ε πκθσλία ζα αλαλεσζεί γηα 

δψδεθα (12) κήλεο, ην κέγηζην, γηα ηε ζπλέρηζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Αλάδνρνπ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ φξν 2.3 αλσηέξσ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν, πιελ ηνπ παξφληνο πεξί αλαλέσζεο ηνπ ρξφλνπ.  

3. ΔΚΥΩΡΗΗ 

 
3.1 Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα πκθσλία ή κέξνο 

απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ή ζπκθέξνλ ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

πκθσλία απηή. 

4. ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  

 
4.1 Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη φπσο:  

 

Ι.   παξέρεη ζην Αλάδνρν, ρψξν εξγαζίαο κε ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο, γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ηεο αλαηεζείζαο ζ’ 

απηφλ εξγαζίαο.  
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ΙΙ. παξέρεη ζην Αλάδνρν πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, πιηθφ, έγγξαθα θαη 

ζρέδηα πνπ εχινγα απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, δπλάκεη ηεο 

πκθσλίαο: 

 

Ννείηαη φηη ε  Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα αξλεζεί πξφζβαζε ηνπ Αλάδνρνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη/ή πιεξνθνξίεο, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 

δελ είλαη ζρεηηθέο θαη/ή αλαγθαίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο θαη/ή είλαη εκπηζηεπηηθήο 

θαη/ή δηαβαζκηζκέλεο θχζεο θαη/ή απφξξεηεο. 

 

 5. ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
5.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ φξν 1.2 ηεο 

πκθσλίαο. 

 

5.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε απνθιεηζηηθή βάζε.  

 

5.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο παξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπκθσλεζείζεο ππεξεζίεο 

ηνπ δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δηεθπεξαηψλεη απηέο εληφο ησλ εχινγσλ 

ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη/ή απφ 

δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

5.4  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ επηκειψο, απνδνηηθά, κε 

πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα δενληνινγία 

θαη πξαθηηθή ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 

5.5 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο πκθσλίαο. 

 

5.6.  

5.6.1 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα κελ πιεξνθνξεί, γλσζηνπνηεί, θνηλνπνηεί, κεηαδίδεη 

θαη/ή θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαδίδεη άκεζα ή έκκεζα νπνηεδήπνηε πξνο νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν (εμαηξέζεη πξνζψπνπ δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη γεληθά νηηδήπνηε έξρεηαη ζε γλψζε ηνπ ζπλεπεία ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. Πεξαηηέξσ, δεζκεχεηαη λα ηεξεί 

κπζηηθή θάζε ηέηνηα πιεξνθνξία θαη γεληθά νηηδήπνηε έξρεηαη ζε γλψζε ηνπ ζπλεπεία 

ηεο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. 
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5.6.2 Η δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ 

Αλάδνρνπ, ηζρχεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο πκθσλίαο.   

 

5.6.3 ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, ε  

Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη ηε πκθσλία, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ 

φξν 7 απηήο θαη/ή λα δηεθδηθήζεη απνδεκηψζεηο γηα φιεο ηηο δεκηέο πνπ ηπρφλ έρεη 

ππνζηεί εμαηηίαο ηεο απνθάιπςεο. 

 

5.7  ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο πνπ πξνθχπηεη απφ ακειή 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη απφ παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε νδεγίαο ή/θαη απφ 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή/θαη παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηεθδηθήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκηψζεηο κε θάζε λφκηκν ηξφπν ρσξίο επεξεαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο, ην πνζφ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα αθαηξεζεί απφ νπνηνδήπνηε ηπρφλ 

νθεηιφκελν πνζφ πξνο ην Αλάδνρν, βάζεη ηεο πκθσλίαο. 

 

5.8  Ο  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα θεληξηθά γξαθεία  ηνπ 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηελ Λεπθσζία ή φπνπ αιινχ ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ηεο αλαηεζείζαο ζ’ απηφλ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ζα 

ζπλεξγάδεηαη θαη/ή ζα παξεπξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ δηθαζηεξίσλ γηα εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ.  

 

6.  ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
6.1 Η ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ Αλάδνρνπ, νξίδεηαη ζε ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

νγδφληα Δςπώ (€44.880) πιένλ Φ.Π.Α, ε νπνία ζα θαηαβιεζεί ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο 

δφζεηο, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη, κε βάζε ηελ παξνχζα πκθσλία. 

  

6.2  Γηα θαηαβνιή ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ φξν 6.1, αλσηέξσ, απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, o Aλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 λα ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ηέινο θάζε κήλα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο (πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2) 

Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  

θαη 

 λα πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα εθδίδεη ν 

ίδηνο καδί κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ:  
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Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο, ε ακνηβή ηνπ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αθαηξείηαη απφ απηή πνζνζηφ αληίζηνηρν κε ην πνζνζηφ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο κε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ:  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα 

ηεξκαηίζεη θαη/ή λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα πκθσλία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 

αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ ακνηβήο ηνπ Αλάδνρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ν Αλάδνρνο δελ έρεη εθηειέζεη ηθαλνπνηεηηθά ή έρεη θαζπζηεξήζεη λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε 

δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο εξγαζία θαη/ή ππνρξέσζε ηνπ.  ε ηέηνηα πεξίπησζε ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη έγγξαθε εηδνπνίεζε, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, κε ηελ νπνία ηνλ θαιεί φπσο πξνβεί άκεζα ζηελ πξέπνπζα εθηέιεζε ηεο, 

δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, εξγαζίαο θαη/ή ππνρξέσζεο ηνπ.   

 

6.3 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη θφξν εηζνδήκαηνο θαη θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, θαζψο θαη ηελ εθ ηνπ Νφκνπ αλαγθαία ζπλεηζθνξά ζηα Σακεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

θαη Ακπληηθήο Θσξάθηζεο θαη/ή νπνηαδήπνηε άιιε εθ ηνπ Νφκνπ εθάζηνηε αλαγθαία 

ζπλεηζθνξά κε ηελ πξνζθφκηζε Φνξνινγηθνχ Σηκνινγίνπ. 

 

6.4 Η αλαπξνζαξκνγή ησλ ακνηβψλ γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

απαγνξεχεηαη. 

6.5  ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ηαμηδεχζεη ζε επαξρίεο άιιεο απφ ηελ επαξρία Λεπθσζίαο 

γηα εθπξνζψπεζε ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηα δηθαζηήξηα γηα πνηληθέο δηψμεηο θαη 

πνιηηηθέο αγσγέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν, επηπξφζζεηα ηεο πην 

πάλσ θαζνξηδφκελεο ακνηβήο, ηα έμνδα κεηάβαζεο ηνπ ζηα Γηθαζηήξηα εθηφο Λεπθσζίαο (ηα 

νπνία ζα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νδνηπνξηθά πνπ ρνξεγνχληαη ζε ηδηψηεο): 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δηακέλεη ζε άιιε επαξρία απφ ηε Λεπθσζία θαη είλαη 

αλαγθαίν λα ηαμηδεχζεη απφ ηελ επαξρία φπνπ δηακέλεη ζηηο επαξρίεο Λάξλαθαο, Λεκεζνχ, 

Πάθνπ θαη Ακκνρψζηνπ γηα εθπξνζψπεζε ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηα δηθαζηήξηα  

γηα πνηληθέο δηψμεηο θαη πνιηηηθέο αγσγέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν ην 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κηθξφηεξε απφζηαζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ απφζηαζε απφ ηε Λεπθσζία 

πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε επαξρία. 
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7. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ – ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 
7.1 Δπηθπιαζζνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ηεξκαηίζεη θαη/ε θαηαγγείιεη 

ηελ παξνχζα πκθσλία ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο απφ ηνλ Αλάδνρν, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη 

κε γξαπηή εηδνπνίεζε ελφο κελφο, λα ηεξκαηίζεη ηε πκθσλία νπνηεδήπνηε θαη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν.  

 

7.2 Με ηε ιήςε γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηεξκαηηζκφ ηεο πκθσλίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη 

άκεζα λα ιάβεη κέηξα γηα ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ζθνπνχο κείσζεο ησλ 

ζπλεπαγφκελσλ δαπαλψλ ζην ειάρηζην. 

 

7.3 Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πκθσλίαο θαη ηεξνπκέλνπ ηνπ φξνπ 6.2, θακία πιεξσκή  νθείιεηαη 

ζην Αλάδνρν, εθηφο γηα ππεξεζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ηεξκαηηζκνχ ηεο πκθσλίαο θαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νκαιφ ηεξκαηηζκφ ηεο 

πκθσλίαο: 

 
Ννείηαη φηη ε ηειεπηαία δφζε δελ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην Αλάδνρν παξά 

κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε απφ ηνλ Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ, φηη 

δηεθπεξαηψζεθε ηθαλνπνηεηηθά ε αλαιεθζείζα απφ ην Αλάδνρν εξγαζία. 

 

7.4 Ο Αλάδνρνο δχλαηαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε ελφο κελφο πξνο ηελ Aλαζέηνπζα Aξρή, λα 

ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα πκθσλία. 

 

7.5 ε πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο πκθσλίαο είηε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

δπλάκεη ησλ φξσλ 7.1 θαη 7.2 αλσηέξσ, είηε απφ ηνλ Αλάδνρν δπλάκεη ηνπ φξνπ 7.4 αλσηέξσ, ε 

ζπλνιηθή απνδεκίσζε ηνπ Αλάδνρνπ αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα 

αθαηξεζεί απφ απηή πνζνζηφ αληίζηνηρν κε ην πνζνζηφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

εκέξα πξνψξνπ ιήμεσο ηεο πκθσλίαο κέρξη ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ζα έιεγε θαλνληθά, 

εάλ δελ εηεξκαηίδεην ζχκθσλα κε ηνλ φξν 7.1 ζην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 

πκθσλίαο, σο ηνχην πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ φξν 7.1 απηήο:  

 

Ννείηαη φηη ν φξνο 7.5 αλσηέξσ, δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηθαηψκαηα 

απνδεκηψζεσλ εάλ ν ηεξκαηηζκφο θαη/ή θαηαγγειία ηεο πκθσλίαο επήιζε ζπλεπεία 

παξαβάζεσο απηήο. 
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8.  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 
 

8.1 Η παξνχζα πκθσλία δηέπεηαη θαη εξκελεχεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Νφκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

9. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

   

9.1. Σξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηεο παξνχζαο πκθσλίαο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ,  ε νπνία ζα 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πκθσλία σο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

10.  ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

 

10.1 Όινη νη φξνη ηεο πκθσλίαο είλαη νπζηψδεηο. 

 

10.2. Η πκθσλία, απηή, απνηειεί νιφθιεξε ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ. Σφζν ν 

Αλάδνρνο φζν θαη ε  Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ππφθεηληαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο θαη/ή 

ππνρξεψζεηο θαη/ή δηθαηψκαηα θαη/ή σθειήκαηα δπλάκεη νπνησλδήπνηε Νφκσλ θαη/ή 

Καλνληζκψλ θαη/ή άιισο πσο, εθηφο απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη θαη/ή απνξξένπλ απφ ηελ 

πκθσλία. 

 

πληαρζείζα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε ηξία πξσηφηππα φπνπ δχν πξσηφηππα πξννξίδνληαη 

γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα πξσηφηππν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη ππνγξαθείζα ηε ……….., < 

…/…../2015>. 

 

«ραξηφζεκα» 
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Δκ μέποςρ και για λογαπιαζμό ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ: 

 

 

 

 

Τπνγξαθή: 

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

 

Σίηινο:  

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

 

Όλνκα: 

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

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Τπνγξαθή: 

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

 

    Όλνκα:  

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

 

2. Τπνγξαθή: 

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

 

    Όλνκα:   

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

 

 

Δκ μέποςρ και για λογαπιαζμό ηος Ανάδοσος: 

 

 

 

 

Υπνγξαθή: 

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

 

Τίηινο:   

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

 

Όλνκα:  

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

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Υπνγξαθή: 

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

 

    Όλνκα:  

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

 

2. Υπνγξαθή: 

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

 

    Όλνκα:   

................................................. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 
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ΔΝΣΤΠΟ 1 

ΓΗΛΩΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

 

Πξνο: <επωνςμία Αναθέηοςζαρ Απσήρ>  

 

Θέκα: <Σίηλορ Γιαγωνιζμού >. 

  

Αξ. Γηαγσληζκνχ:   

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο  

πξνζθνξψλ: 

 

 

Τπεπζχλσο δειψλσ φηη: 

α. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί νξηζηηθά κε απφθαζε θππξηαθνχ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ), γηα δσξνδνθία (φπσο απηή νξίδεηαη 

αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 1997  θαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ), απάηε (θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 1995), ή γηα 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ), 

β. Γελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο,  

γ. Γελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

δ. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ δηαγσγή, βάζεη 

απνθάζεσο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

ε. Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα,  

ζη. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

πνπ ηζρχεη ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία / ζηε ρψξα φπνπ είκαη εγθαηεζηεκέλνο δειαδή ηελ 

.................... <να διαγπαθεί όηι δεν ιζσύει>, θαηά ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
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Όπνηα παξάγξαθνο δελ ηζρχεη λα δηαγξαθεί θαη ζην ρψξν πνπ αθνινπζεί λα δνζνχλ 

δηεπθξηλίζεηο.  

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

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

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

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

 

Υπνγξαθή:  

Όλνκα ππνγξάθνληνο:  

Αξ. Γειηίνπ Ταπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

ππνγξάθνληνο: 

 

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο  

 

Σηνηρεία Πξνζθέξνληνο  

Όλνκα:............................................................................................................................ 

Υψξα εγθαηάζηαζεο: ..................Γηεχζπλζε:................................................................. 

......................................................................................................Σαρ.Κηβ.....................  

Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή)............................................................ 

 .....................................................................................................Ταρ. Κηβ. .................. 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο ............................... Σέιεθαμ επηθνηλσλίαο ............................. 
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ΔΝΣΤΠΟ 2 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

 

  

  

1. Δπίθεηο:  

2. Όνομα:    

3. Ημεπομηνία γέννηζηρ:  

4. Τπηκοόηηηα:  

 

5. Δκπαίδεςζη: 

Όνομα σολήρ / Πανεπιζηημίος 

Πεπίοδορ 

Φοίηηζηρ Πηςσίο / Γίπλωμα πος 

αποκηήθηκε 
Από Μέσπι 

    

    

    

    

    

    

 

 

6. Γλώζζερ: Αλαθέξεηε ηθαλόηεηα ζε θιίκαθα από 1 έσο 5 (1 – άξηζηα, 5 – ειάρηζηα) 

Γλώζζα Αλάγλσζε Γξαθή Οκηιία 
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7. Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανιζμών : 

8. Άλλερ ικανόηηηερ:  (π.ρ. γλψζε Η/Τ θιπ.) 

9. Παπούζα θέζη ζηον οπγανιζμό: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρφιεζε - ζέζε ζε 
Δπηρείξεζε, Οξγαληζκφ Γεκνζίνπ ε Ιδησηηθνχ ηνκέα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ.) 

10. Δπαγγελμαηική εμπειπία: 

 

Δπισείπηζη / 

Οπγανιζμόρ 

Πεπίοδορ 
Θέζη 

Πεπιγπαθή 

Καθηκόνηων * Από Μέσπι 

     

     

     

     

     

     

* Να δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ θαηά ηξόπν πνπ λα θαίλεηαη ε ζπλάθεηα κε ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο, λα 
ηεθκεξηώλεηαη ηπρόλ εκπεηξία ζε ζέκαηα ηεο ηεισλεηαθήο θαη ηεο άιιεο λνκνζεζίαο θαη ν βαζκόο εκπινθήο θαη επζύλεο. 

 

11. Καηάλογορ έπγων ζςναθών με ηο πποκηπςζζόμενο 

 

 

 

12. Άλλα ζσεηικά ζηοισεία / πληποθοπίερ: 

Σίηλορ 

έπγος 

Ημεπομηνίερ 

εκπόνηζηρ 

(έναπξη – 

ολοκλήπωζη) 

Αξία έπγος 

Αποδέκηηρ/ 

Φοπέαρ 

Ανάθεζηρ  

ςνοπηική 

πεπιγπαθή 

έπγος 

Απμοδιόηηηερ - 

καθήκονηα 
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ημείωζη: Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο λα ειέγμεη ηελ 

νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Βηνγξαθηθνύ Σεκεηώκαηνο. Πξνο ην ζθνπό απηό, ν Πξνζθέξσλ νθείιεη, εάλ ηνπ 

δεηεζεί, λα ππνβάιεη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο. 
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ΔΝΣΤΠΟ 3 

  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Πξνο  

<επωνςμία Αναθέηοςζαρ Απσήρ> 

 

Θέκα: <ηίηινο Γηαγσληζκνύ> 

 

Αξ. Γηαγσληζκνχ:  ................................................................

. 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο  

πξνζθνξψλ: 

 

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

. 

 

1. Αθνύ κειέηεζα ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ θαη αθνύ έρσ απνθηήζεη πιήξε αληίιεςε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο, εγώ ν ππνθαηλόκελνο, αλαιακβάλσ λα αξρίζσ, εθηειέζσ θαη 

ζπκπιεξώζσ ην Αληηθείκελν ηεο Σύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ.  

2. Αλ ε πξνζθνξά κνπ γίλεη απνδεθηή, αλαιακβάλσ λα αξρίζσ  ηελ εθηέιεζε ησλ 

Υπεξεζηώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σπκθσλίαο. 

3. Σπκθσλώ  πσο ε Πξνζθνξά κνπ απηή ζα ηζρύεη γηα πεξίνδν ίζε κε απηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 7 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ, ζα κε δεζκεύεη θαη ζα 

κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απηήο. 

 

 

 

 

Υπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζώπνπ ηνπ .......................................................................... 

Όλνκα ππνγξάθνληνο .......................................................................... 

Αξ. Γειηίνπ Ταπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

ππνγξάθνληνο 

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

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο .......................................................................... 

 

 

Σηνηρεία Πξνζθέξνληνο 

 

Όλνκα Πξνζθέξνληνο ..........................................................................
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. 

Φώξα εγθαηάζηαζεο ..........................................................................

. 

Γηεύζπλζε........................................................ Ταρ.Κηβ. 

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

Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη 

δηαθνξεηηθή) 

. 

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

Ταρ.Κηβ. 

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

 

Τειέθσλν 

επηθνηλσλίαο..................................... 

Τέιεθαμ επηθνηλσλίαο........................................ 

Αξ. Μεηξώνπ Φ.Π.Α.  ..........................................................................

. 

(ρώξα εγγξαθήο ζην Μεηξών ΦΠΑ) ..........................................................................

. 

Ηκεξνκελία ..........................................................................

. 

 

Μάξηπξαο (΄Ολνκα, Υπνγξαθή θαη Γηεύζπλζε) 

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

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

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

 

 

 

Σεκείσζε:   Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξόζσπό ηνπ. 
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ΔΝΣΤΠΟ 4 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζόηηκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από 

αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (α) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηνπ 

Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ. Τν δηθαηνινγεηηθό απηό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 

πνιύ ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

2. Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, ζύκθσλα κε ηα 

ηζρύνληα ζηε ρώξα εγθαηάζηαζήο ηνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ 

Γηαγσληζκνύ. Τν δηθαηνινγεηηθό απηό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

3. Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ 

από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ζη) ηεο 

παξαγξάθνπ 5.1 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ.  

Αξκόδηα αξρή ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ είλαη: 

 Τκήκα Φνξνινγίαο (Έληππν αξ. Δ. Πξ. 104) 

 Τκήκα Φνξνινγίαο (Έληππν Φ.Π.Α. 105) 

 Τκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (γηα ηνπο εξγνδόηεο Έληππν αξ. Υ.Κ.Α. 2-022 θαη γηα 

απηνηειώο εξγαδνκέλνπο ην Έληππν Υ.Κ.Α. 2-023) 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη ηα πην πάλσ πηζηνπνηεηηθά ηόηε απηά κπνξνύλ 

λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Αλαδόρνπ, ζηα δε θξάηε όπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 
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ΔΝΣΤΠΟ 5 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΙΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ημεπομηνία λήξηρ ................................... 

 

Πξνο 

____________________________________________________ 

(από εδώ θαη ζην εμήο θαινύκελνπ «ε Αλαζέηνπζα Αξρή») 

 

 

Αμηόηηκε Κύξηε, 

 

 

Δγγςηηική Δπιζηολή Απιθμόρ------------------- 

ςμβόλαιο Απ.------------------------ 

 

 

 Δπεηδή έρνπκε πιεξνθνξεζεί όηη έρεηε ζπκβιεζεί κε ηνπο θπξίνπο ----------------------------

------------------------------------------------------- (από εδώ θαη ζην εμήο θαινύκελσλ «ν Αλάδνρνο») 

γηα ηελ θαηαζθεπή/εθηέιεζε/παξνρή ηνπ/ηεο -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- (από εδώ θαη ζην εμήο ηνπ ζπκβνιαίνπ 

απηνύ θαινύκελνπ «ην Σπκβόιαην»)  κε Πνζό  Σπκβνιαίνπ € ----------------------------------, 

(νινγξάθσο --------------------------------------------------------------------------------------- Δπξώ θαη -------

----------------------------------ζελη) θαη επεηδή νη Όξνη ηνπ Σπκβνιαίνπ πξνλννύλ ηελ παξνρή 

εγγύεζεο γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ Σπκβνιαίνπ απηνύ γηα πνζό ίζν κε πνζνζηό ------------------ 

εθαξκνδόκελνπ επί ηνπ Πνζνύ Σπκβνιαίνπ, εκείο, ην πην θάησ ππνγξάθνλ ρξεκαηνπηζησηηθό 

ίδξπκα, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδόρνπ, παξαηηνύκελνη από θάζε δηθαίσκα έλζηαζεο θαη 

επηθύιαμεο γηα ην πην πάλσ Σπκβόιαην ή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απηνύ, κε ην παξόλ 

έγγξαθν, ακεηάθιεηα θαη αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε έλζηαζε από κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ θαη 

ρσξίο αλαθνξά ζ’ απηόλ, εγγπνύκεζα λα ζαο πιεξώζνπκε ρσξίο θαζπζηέξεζε (θαη ην αξγόηεξν 

εληόο 3 εξγάζηκσλ εκεξώλ) ζηελ πξώηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, νπνηνδήπνηε πνζό ζα απαηηεζεί 

από εζάο κέρξη πνζνύ € ----------------------------------- (νινγξάθσο) --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δπξώ θαη ----

------------------------------------------- (ζελη), έλαληη γξαπηήο ζαο δήισζεο όηη ν Αλάδνρνο έρεη 

αξλεζεί ή παξαιείςεη λα εθπιεξώζεη ή δελ έρεη εθπιεξώζεη θαη/ή έρεη παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε 

όξν ηνπ Σπκβνιαίνπ. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηκεκαηηθώλ απαηηήζεσλ ην πνζό ηεο εγγύεζεο 

ζα κεηώλεηαη αλάινγα κε ηα πνζά πνπ ζα πιεξώλνληαη. 

 

2. Ννείηαη όηη νπνηαδήπνηε αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή δηόξζσζε ε νπνία δπλαηό 

λα γίλεη ζην Σπκβόιαην, ή νπνηνζδήπνηε δηαθαλνληζκόο ζρεηηθά κε απηό, δελ ζα καο απαιιάμεη 
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από ηελ επζύλε καο πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαη δηα ηνπ παξόληνο 

παξαηηνύκεζα απόιπηα από ην δηθαίσκα καο λα ζπγθαηαηεζνύκε ή λα ιάβνπκε εηδνπνίεζε ή 

γλώζε γηα νπνηαδήπνηε ηέηνηα αιιαγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε, δηόξζσζε, ή δηαθαλνληζκό. 

 

3. Η Δγγύεζε απηή ζα έρεη ηζρύ κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο 

πνπ αλαγξάθεηαη αλσηέξσ  θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή (ή, εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη 

ηξαπεδηθή αξγία,  κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέζσο πξνεγνύκελεο εκέξαο πνπ δελ 

είλαη ηξαπεδηθή αξγία) ζα πξέπεη λα έρνπκε ιάβεη νπνηαδήπνηε απαίηεζή ζαο. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο ιήμεο, θαη λννπκέλνπ όηη κέρξη ηόηε δελ ζα έρεη ιεθζεί από 

εκάο νπνηαδήπνηε γξαπηή απαίηεζή ζαο, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα ζεσξείηαη άθπξε είηε έρεη 

επηζηξαθεί ζε εκάο είηε όρη. 

 

4. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα δηέπεηαη από θαη ζα εξκελεύεηαη κε βάζε θαη ζύκθσλα κε ηνπο 

λόκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθώλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

 

 

                                                                                                    

Γηαηεινύκε, 

 

 

 

                                                                                       

[Φξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα] 

                                                                                        

(ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα) 

{ Δπηθνιιήζηε εδώ 

Φαξηόζεκα 

}   

    Ηκεξνκελία: …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


