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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 80/2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ: €5000 

 

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Ψηλότερη Βαθμολογία 

 

 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 30 Σεπτεμβρίου 2022



 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α:  Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς 

 

ΜΕΡΟΣ Β:  Όροι Εντολής 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Σύμβαση 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις/προσφορές για την σύναψη δύο συμβάσεων από 

άτομα που πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών 

γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου του 

Δήμου Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση της 

σύμβασης για ακόμα ένα έτος.  

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Απαιτούμενα Προσόντα 
 

1. 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 κατέχουν απαραίτητα τα πιο κάτω προσόντα:  

 

(α)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

 

(β)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. 

 

(γ) Αποδεδειγμένη Επαγγελματική πείρα 1  (ενός ) τουλάχιστον έτους 

στην παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης σε 

εκπαιδευτικό φορέα.  

 

(δ) Λευκό Ποινικό Μητρώο. 

 

2. Πέραν των πιο πάνω, η κατοχή των ακόλουθων προσόντων, θα αποτελεί 

πλεονέκτημα για την επιλογή του αναδόχου:  

 

(α)  Κατοχή ακαδημαϊκών προσόντων που είναι πέραν των όσων 

απαιτούνται για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής της 

παραγράφου 1.1(α) (Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα και 

Μεταπτυχιακός Τίτλος)  

 

(β) Η κατοχή του προσόντος της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής 

Γλώσσας. 

 



(γ) Αποδεδειγμένη Επαγγελματική πείρα πέραν του ενός έτους στην 

παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης σε εκπαιδευτικό 

φορέα.  

 

2. Υποβολή Αίτησης – Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

 

I. Η αίτηση/προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο, στο 

εξωτερικό μέρος του οποίου, να αναγράφεται το όνομα του Αιτητή και 

η ένδειξη «Αίτηση /Προσφορά για το Διαγωνισμό αρ. 82/2022».  

 

II. Στο φάκελο της αίτησης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

 

(α)  Η αίτηση/προσφορά που θα πρέπει να υποβληθεί ως το 

Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται. 

 

(β) Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ  

 

(γ) Για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής της 

παραγράφου 1, τα πιο κάτω: 

 

i. Αντίγραφο Απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης 

Εκπαίδευσης για την επιβεβαίωση της προϋπόθεσης 

συμμετοχής της παραγράφου 1.1.(α). 

ii. Αντίγραφο βεβαιώσεων/αποδεκτών τεκμηρίων για την 

επιβεβαίωση της κατοχής της προϋπόθεσης συμμετοχής της 

παραγράφου 1.1.(β). και την πιστοποίηση της κατοχής των 

προσόντων της παραγράφου 1.2.(β).  

iii. Βεβαιώσεις από εργοδότες ή και Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς 

για την επιβεβαίωση της προϋπόθεσης συμμετοχής της 

παραγράφου 1.1.(γ). και την πιστοποίηση της κατοχής των 

προσόντων της παραγράφου 1.2.(γ). 

iv. Αντίγραφο Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή και 

Μεταπτυχιακού Τίτλου για την πιστοποίηση της κατοχής 

των προσόντων της παραγράφου 1.2.(α).  

v. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με 

τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμο (ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6) και το οποίο 

να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών από το 

αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. 

 



 

Σημειώσεις: 

• Η αίτηση/προσφορά (Παράρτημα Ι) και το Βιογραφικό Σημείωμα 

(Παράρτημα ΙΙ) θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένα και 

δακτυλογραφημένα.  

• Το Πιστοποιητικό Λευκoύ Ποινικού Μητρώου, της παραγράφου 

2.1.(στ), δεν απαιτείται να υποβληθεί με την προσφορά. Θα ζητηθεί 

μόνο από τον επιτυχόντα προσφοροδότη, πριν από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

• Τα αποδεκτά τεκμήρια για την πιστοποίηση της γνώσης των 

γλωσσών είναι τα αναφερόμενα στον εν ισχύ Κατάλογο Αποδεκτών 

Τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τον οποίο οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ακόλουθη 

διεύθυνση http://www.psc.gov.cy 

• Τα πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σε 

οποιαδήποτε ξένη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, θα πρέπει να είναι 

μεταφρασμένα στα Ελληνικά από το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών (PIO).  

 

III. Ο φάκελος της αίτησης/προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθεί με 

ευθύνη του αιτητή, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που 

βρίσκεται στον 5ο Όροφο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου 

Λάρνακας, στη γωνία της Λεωφ. Αθηνών και της οδού Νικολάου Λανίτη, 

μέχρι και την 12/10/2022 και ώρα 11.00π.μ. 

 

 

3.  Νομοθεσία 

 

1. Διαγωνισμός διεξάγεται 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. τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, (Ν.73(Ι)/2016). Το αντικείμενο 

της σύμβασης αφορά υπηρεσίες του Παραρτήματος XIV του περί 

Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμου του 2016 

(Ν.73(Ι)/2016), αναφορικά με τις οποίες η εφαρμογή του νόμου 

περιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 74 μέχρι και 77 και ειδικά στην 

εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 75Δ.  

http://www.psc.gov.cy/


β. τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

Γενικούς Κανονισμούς, (ΚΔΠ 243/2012). 

 

 

4. Αξιολόγηση αιτήσεων/προσφορών 

 

1. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

ελέγχει πρώτα την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που 

έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές 

που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από τα Έγγραφα Διαγωνισμού 

προϋποθέσεις συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές 

αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου της. 

2. Επισημαίνεται ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη για αξιολόγηση αιτήσεις οι 

οποίες δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/έγγραφα, με εξαίρεση το Πιστοποιητικό Λευκού 

Ποινικού Μητρώου, το οποίο θα ζητηθεί μόνο από τον επιτυχόντα 

προσφοροδότη πριν από την υπογραφή της Σύμβασης. Επισημαίνεται όμως ότι 

η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να ζητήσει από τους Ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν, να αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες 

ή τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν ημερομηνία μέχρι και την 

τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και υπό την προϋπόθεση 

ότι τα σχετικά αιτήματα θα υποβληθούν τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, θα καλέσει σε προφορική εξέταση 

τους προσφοροδότες, που οι αιτήσεις τους θα κριθούν αποδεκτές κατά το 

στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής. Η προφορική εξέταση θα γίνει 

στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα. 

4. Η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί:  
 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μέγιστος 
αριθμός 
βαθμών 

 
 
 
 

1 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (παράγραφος 1.2.α) 

 

Κατοχή ακαδημαϊκών προσόντων που είναι πέραν των όσων 

απαιτούνται για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής της 

παραγράφου 1.1(α) ως ακολούθως: 

 
30 



 

15 βαθμοί ανά πτυχίο 

15 βαθμοί ανά μεταπτυχιακό δίπλωμα 

 
 
 
 

2 

 

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (παράγραφος 1.2.β) 

 

Η κατοχή του προσόντος της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής 

Γλώσσας. 

 
10 

 
 

3 

 

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ (παράγραφος 1.2.γ) 

 

Αποδεδειγμένη πείρα διάρκειας πέραν του ενός έτους που 

απαιτείται στην παράγραφο 1.1.(γ). και άλλη πείρα που να είναι 

σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης 

2 συμπληρωμένα σχολικά έτη:  5 μόρια    

3 συμπληρωμένα σχολικά έτη:  10 μόρια 

4 συμπληρωμένα σχολικά έτη : 15 μόρια 

5 συμπληρωμένα σχολικά έτη : 20 μόρια 

6 συμπληρωμένα σχολικά έτη : 25 μόρια 

7 συμπληρωμένα έτη και άνω : 30 μόρια 

 
30 

 
4 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ  

 
30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
 

5.  Κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης 

 

1. Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στους αιτητές/προσφέροντες των 

οποίων οι αιτήσεις/προσφορές θα αναδειχθούν, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης, ως οι δύο αιτήσεις/προσφορές με την ψηλότερη 

βαθμολογία.  

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια ψηλότερη 

βαθμολογία, η επιλογή των Αναδόχων από την Αναθέτουσα Αρχή θα 

πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης στην οποία οι 

ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να παραστούν.  

 



6.  Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους δύο υποψήφιους Ανάδοχους 

σχετικά με την Απόφαση Ανάθεσης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με επιστολή της, στη μεν περίπτωση 

ακύρωσης του διαγωνισμού όλους τους Προσφέροντες, και σε  

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα 

απόφαση και τους λόγους αυτής. 

 

7.  Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

 

1. Για την κατάρτιση της Συμφωνίας, η Αναθέτουσα Αρχή θα χρησιμοποιήσει 

το Μέρος Β «Συμφωνία και Ειδικοί Όροι Σύμβασης» των Εγγράφων 

Διαγωνισμού, το οποίο θα συμπληρώσει αναλόγως. 

2. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος 

να προσέλθει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, για την 

υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία 

και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας, η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο 

Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον 

Προσφέροντα  που υπέβαλε την επόμενη Προσφορά, σύμφωνα με την 

κατάταξη του εδαφίου (1) της παραγράφου 9.6, που πληροί τους όρους 

και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ε Ν Τ Υ Π Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 

Προς : Δήμο Λάρνακας 

 

Προσφορά – Αίτηση για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής 

υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου 

Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση της 

σύμβασης για ακόμα ένα έτος 

 

Αρ. Διαγωνισμού: 80/2022 

Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12/10/2022 ώρα 11.00π.μ. 

 

1. Αφού μελέτησα τα Έγγραφα του Διαγωνισμού και αφού έχω αποκτήσει πλήρη 

αντίληψη του Αντικειμένου της Σύμβασης, εγώ ο/η υποφαινόμενος/η αναλαμβάνω 

να αρχίσω, εκτελέσω και συμπληρώσω το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με 

τα Έγγραφα Διαγωνισμού.  

 

 

Υπογραφή Αιτητή/τριας ................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος .................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

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

Χώρα εγκατάστασης ................................................................... 

Διεύθυνση..................................................... Τ. Κ. ................................................ 

 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι 

διαφορετική) 

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

 

Τ. Κ. ................................................ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας....................... Τέλεφαξ επικοινωνίας................................. 

Email: ....................................................  

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.  ..................................................................... 

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ) ..................................................................... 

Ημερομηνία .............................................................. 

 



Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

 

1. Επίθετο:  

2. Όνομα:    

3. Ημερομηνία γέννησης:  

4. Υπηκοότητα:  

 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 

Περίοδος 

Φοίτησης 
Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε 
Από Μέχρι 

    

    

    

    

 

 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε επίπεδο γνώσης  

Γλώσσα Καλή Πολύ Καλή Άριστη 

    

    

    

 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 

 

8. Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ) 

 

 



 

9. Επαγγελματική Πείρα  

 

Επιχείρηση / 

Οργανισμός/Κυβερν

ητικό Τμήμα 

Περίοδος 

Θέση 
Περιγραφή 

Καθηκόντων * Από Μέχρι 

     

     

     

 

10. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες: 

 

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς 

το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

στοιχεία τεκμηρίωσης. 



 

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών γραμματειακής 

υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου Λάρνακας 

για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση της σύμβασης για ακόμα 

ένα έτος. 

 

1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει σε συνεννόηση 

και συνεργασία με τη Διευθύντρια του Ανοικτού Σχολείου τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

 

(α) Υπηρεσίες εγγραφής μελών και παροχής σχετικής πληροφόρησης. 

(β) Υπηρεσίες είσπραξης εκ μέρους του Δήμου, των δικαιωμάτων συμμετοχής 

των μελών του Ανοιχτού Σχολείου και η έκδοσης σχετικών αποδείξεων 

είσπραξης. 

(γ) Υπηρεσίες για τη δημιουργία μητρώων περιλαμβανομένων και ψηφιακών 

μητρώων και υπηρεσίες ενημέρωσης τους. 

(δ) Υπηρεσίες τήρησης αρχείου και αρχειοθέτησης εγγράφων. 

(ε) Υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων και εκστρατειών προβολής και 

διαφήμισης του Ανοικτού Σχολείου. 

(στ) Γενικές υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης για σκοπούς ομαλής 

λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου. 

(ζ) Να χρησιμοποιεί τεχνολογικό, τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό και άλλο 

γραφειακό εξοπλισμό και να χειρίζεται ηλεκτρονικά προγράμματα 

Microsoft Office και Διαδικτύου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

(η)    Άνοιγμα και κλείσιμο των Σχολικών χώρων που χρησιμοποιούνται από το 

Ανοικτό Σχολείο με κωδικούς ασφαλείας των σχολείων. 

 

2. Χρόνος παροχής υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες 

του ανάλογα και σύμφωνα με τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου. Το 

πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου θα ορίζεται από την 

Διευθύντρια του Ανοιχτού Σχολείου Κατ’ εκτίμηση ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

παρέχει τις υπηρεσίες του ως ακολούθως:  

 

(α) 7 έως 14 ώρες ανά εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Σάββατο για τους 

μήνες Οκτώβριο έως Μάιο μεταξύ των ωρών 2.30μ.μ. και 9.00μ.μ. 



 

(γ)  Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και Σεπτέμβρη από Δευτέρα έως  

Παρασκευή από 0 μέχρι 8 ώρες ανά εβδομάδα, μεταξύ των ωρών 9:00 

π.μ. και 2.30μ.μ. 

 

(δ)  Να παρευρίσκεται στα σχολεία και στους χώρους που λειτουργούν τα 

προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου 15 λεπτά πριν την έναρξη των 

προγραμμάτων και να αποχωρεί 15 λεπτά μετά την λήξη των 

προγραμμάτων.   

 

 

Σημειώνεται ότι ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών που φαίνεται στις πιο 

πάνω παραγράφους είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός και μπορεί να 

μεταβάλλεται ανάλογα από τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου, χωρίς όμως να 

διαφοροποιείται ουσιαστικά η Σύμβαση. 

 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Αναδόχου για 

απεριόριστο διάστημα όταν δεν υπάρχουν ανάγκες για οποιοδήποτε λόγο, ενώ 

σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια 

του Ανοικτού Σχολείου ο Ανάδοχος μπορεί να μην παρέχει υπηρεσίες για 

χρονικό διάστημα έως δέκα ημερών, για προσωπικούς ή άλλους σοβαρούς 

λόγους.  

 

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους 

ακόλουθους χώρους: 

 

(α) Στα γραφεία του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου, που βρίσκεται στον 5ο 

όροφος των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου Λάρνακας και στον 

Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου 

Λάρνακας 

(β) Στο Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού και στο Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου, 

στα οποία διεξάγονται τα προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου του 

Δήμου. 

(γ) Σε οποιοδήποτε άλλο χώρο διεξάγει προγράμματα το Ανοιχτό Σχολείο 

Δήμου. 

(δ) Στο χώρο του Αναδόχου όποτε αυτό είναι δυνατόν. 

(ε) Σε οποιοδήποτε άλλο χώρο απαιτείται για σκοπούς εκτέλεσης του 



αντικειμένου της σύμβασης. 

 

------------------------------------------------------------- 

 



ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Ο Δήμος Λάρνακας που εδρεύει στη διεύθυνση Γωνία Λεωφ. Αθηνών και οδού 

Νικολάου Λανίτη (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  

 

από το ένα μέρος, 

και 

 

O/H <Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο Αναδόχου> που εδρεύει στη διεύθυνση 

<ταχυδρομική διεύθυνση> του/της <ονομασία πόλης> (στο εξής ο «Ανάδοχος»)  

 

από τo άλλο μέρος, 

 

ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε βάσει του υπ΄ αριθ. …/2022 διαγωνισμού 

για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας 

του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο 

Δήμο για ανανέωση της σύμβασης για ακόμα ένα έτος και ανατέθηκε βάση της υπ΄ 

αριθ. <αριθμός Ανάθεσης> απόφασης ανάθεσης, 

 

συμφώνησαν τα ακόλουθα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και 

αναπόσπαστα μέρη:  

α. Η παρούσα Σύμβαση 

β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού Αρ. 80/2022 

γ. Η Αίτηση του Αναδόχου και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

2. 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 η παροχή υπηρεσιών 

γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου 

του Δήμου Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για 

ανανέωση της σύμβασης για ακόμα ένα έτος. 



2. Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά στα Έγγραφα του Διαγωνισμού με Αρ.80/2022. 



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 Σύμβασης και η διάρκεια εκτέλεσης ορίζεται το 

χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της . 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της για 

ανανέωση της Σύμβασης για ακόμα δώδεκα μήνες.  

ΑΡΘΡΟ 4:  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος φέρει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της 

Σύμβασης που του έχει ανατεθεί. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή, για σκοπούς λήψεως αποφάσεων και έκδοση οδηγιών 

στον Ανάδοχο και γενικά για τη διαχείριση της Σύμβασης, ορίζει ως Υπεύθυνο 

Συντονιστή τον Δημοτικό Γραμματέα.  

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. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος 

μεταβιβάζει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους. 

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

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

απορρέει από αυτήν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από γραπτό αίτημα του Αναδόχου, η 

Αναθέτουσα Αρχή θα μπορεί να απαλλάσσει προσωρινά τον Ανάδοχο από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, για όσο χρόνο κρίνει 

αιτιολογημένο, και να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών σε άλλο 

δικαιούχο, που θα επιλέγεται κατά το δυνατόν με βάση τη σειρά κατάταξης στο 

Διαγωνισμό. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν λόγους εγκυμοσύνης ή/και 

μητρότητας, σοβαρούς λόγους υγείας, λόγους που είναι αποτέλεσμα ανωτέρας 

βίας ή και άλλους σοβαρούς λόγους που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει 

αιτιολογημένους. 

 



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 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνουν σε 

σχέση με τη Σύμβαση ως προσωπικά και απόρρητα και, εκτός στο μέτρο που 

δυνατόν να είναι απαραίτητο για σκοπούς εκτέλεσης αυτής, δεν θα δημοσιεύει 

ή θα αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ή του εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνου Συντονιστή. Σε περίπτωση έγερσης τυχόν 

διαφορών ως προς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε δημοσίευσης ή 

αποκάλυψης για τους σκοπούς της Σύμβασης, η απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής θα είναι τελεσίδικη. 
 

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.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει το ένα εκ των δύο πρωτοτύπων της 

Σύμβασης, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη μέρα υπογραφής της 

Σύμβασης. Σε περίπτωση απώλειας της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή ΔΕΝ θα προβεί σε αντικατάστασή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των €6,60 ανά ώρα εργασίας.  

2. Στην ως άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η καταβολή της εν λόγω 

αμοιβής πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή με τη διαδικασία 

πληρωμής που περιγράφεται στο Άρθρο 10 πιο κάτω. 

3. Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και τα παντός είδους φόροι, εισφορές, 



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 στο σύνολο 

των υπηρεσιών του Άρθρου 2 της παρούσας. 

4. Η αναπροσαρμογή αμοιβών για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

απαγορεύεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Μετά το τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τιμολόγιο  και πρόγραμμα 

ωρών εργασίας. Η Διευθύντρια του Ανοικτού Σχολείου εφόσον πιστοποιήσει το 

τιμολόγιο θα καταρτίσει το διάταγμα πληρωμής το οποίο θα υποβληθεί για 

διεκπεραίωση της πληρωμής.  
 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της Σύμβασης γίνεται από αρμόδιο 

όργανο που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες 

του αρμόδιου οργάνου αφορούν: 

 

α.  στην έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 

β.  στον έλεγχο ανταπόκρισης του Αναδόχου προς τις Συμβατικές του 

υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τους Ειδικούς Όρους που 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

γ.  στη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και 

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 για 

δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η 

Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση με 

γραπτή προειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών προς τον Ανάδοχο.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να τερματίσει τη Σύμβαση, με γραπτή 

προειδοποίηση δεκαπέντε 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. 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. 

 

 

 

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε πέντε πρωτότυπα, όπου τα τέσσερα 

προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο για τον Ανάδοχο και 

υπογραφείσα την <ημέρα>, <XX/XX/20XX>. 

 

 
Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχή 

Όνομα: Ανδρέας Βύρας – Δήμαρχος Λάρνακα Υπογραφή…………………………………………… 

Όνομα: Ιάσωνας Ιασωνίδης – Αντιδήμαρχος   Υπογραφή: …………………………………………. 

Όνομα: Αυξέντης Ευαγγέλου – Δημ. Σύμβουλος       Υπογραφή……………………………………  

Ανάδοχος 

Όνομα : .................................................... …………….       Υπογραφή: ....................................  

 

 


