
 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΜΕ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

90(1)(β) ΣΟΤ Ν.73(Ι)/2016 ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ 

ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΣΙΜΗ-ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

  



 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΜΑΡΙ 

 

 

 

 

 

«Αγνξά Τπεξεζηώλ Γξακκαηεηαθνύ Τπάιιεινπ» 

 

Δ/Α:   €7600 

 

 

 

Απιθμόρ Γιαγωνιζμού: 003/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΙ, 23/05/2018 

 

 

  

 



Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 
 

ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ................................ 5 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................... 5 

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ................................................................................................... 5 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ........................................................ 5 

3.1 Αληηθείκελν ................................................................................................................... 5 

3.2 Τόπνο Εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο ....................................................... 6 

4. ηειέρσζε Οκάδαο Έξγνπ .................................................................................................. 6 

5. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ .......................................................................................................... 6 

6. ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ .......................................................................... 6 

6.1 Φξόλνο θαη Τόπνο Υπνβνιήο ....................................................................................... 6 

6.2 Τξόπνο Σύληαμεο......................................................................................................... 7 

6.3 Πεξηερόκελα Πξνζθνξάο ............................................................................................. 7 

7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ........................................................................ 7 

7.1 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ .......................................................................................... 7 

7.2 Έιεγρνο Οκάδαο Έξγνπ & Αμηνιόγεζε Τερληθήο Πξνζθνξάο ..................................... 7 

7.3 Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ......................................................................... 8 

7.4 Οινθιήξωζε Αμηνιόγεζεο .......................................................................................... 8 

7.5 Δηεπθξηλίζεηο θαη Δηαζαθελίζεηο Πξνζθνξώλ ............................................................... 9 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ .......................................................................................... 9 

8.1 Αλάζεζε Σύκβαζεο ...................................................................................................... 9 

8.2 Γλωζηνπνίεζε Απνηειεζκάηωλ  Δηαγωληζκνύ ............................................................. 9 

8.3 Αθύξωζε δηαγωληζκνύ ................................................................................................ 9 

8.4 Καηάξηηζε θαη Υπνγξαθή Σπκθωλίαο ......................................................................... 10 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΟΜΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.......................................................................................... 11 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ........................................................................................................ 11 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ .... 11 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΙ - ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ................................... 11 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΚΥΩΡΗΗ ............................................................................................................. 12 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ......................................... 12 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΣΗΡΗΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ... 12 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ............................................................................................................ 12 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ............................................................................................ 12 



 

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ .......................................................................................... 12 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ .................... 13 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΓΓΤΗΔΙ ........................................................................................................... 13 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΦΟΡΩΝ .................... 13 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ........................................................................................ 14 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ................................................................................................. 14 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΝΣΤΠΩΝ



 

ελίδα 5 από 24 

 

ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν Κνηλνηηθό πκβνύιην ΜΑΡΙ δηελεξγεί δηαγσληζκό γηα ηελ αγνξά ππεξεζηώλ γηα Αγνξά 

ππεξεζηώλ Γξακκαηεηαθνύ Τπάιιεινπ . 

 

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Παξ.  Σ Ο Ι Υ Δ Ι Ο 

2.1 Απιθμόρ Γιαγωνιζμού                                  003/2018  

2.2 Δκηιμώμενη Αξία 
Δπηά ρηιηάδεο εμαθόζηα (€7600) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

2.3 Γιαδικαζία διαγωνιζμού πλνπηηθή δηαδηθαζία βάζεη ηνπ άξζξνπ 90(1)(β) 

ηνπ Ν.73(Ι)/2016  

2.4 Κπιηήπιο Ανάθεζηρ Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο ηηκήο-πνηόηεηαο 

2.5 Απμόδιορ Λειηοςπγόρ  Μαξία Γεωξγίνπ 

99639169 

24333315 

info@mari.org.cy  

2.6 Γιάπκεια ιζσύορ 

Πποζθοπών  

Από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

2.7 Γλώζζα ζύνηαξηρ 

Πποζθοπάρ 

Διιεληθή  

2.8 Νόμιζμα Πποζθοπάρ Δπξώ 

2.9 Σόπορ ςποβολήρ 

Πποζθοπών 

 Κηβώηην Πξνζθνξώλ <Κνηλνηηθό πκβνύιην Μαξί>  

<3376> 

2.10 Πποθεζμία ςποβολήρ 

Πποζθοπών 

Έσο 25/05 θαη ώξα 15:00 . 

2.11 Γιάπκεια εκηέλεζηρ ηηρ 

ύμβαζηρ 

6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο κε 

δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα αθόκα 6 κήλεο 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3.1 Ανηικείμενο 

  
Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηιακβάλεη παξνρή ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε:  

1.  Γηεθπεξαίσζε γξακκαηεηαθώλ θαη ινγηζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ όπσο 
απνξξένπλ από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

mailto:info@mari.org.cy
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2. Σήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, είζπξαμε ησλ εζόδσλ θαη δηελέξγεηα ησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εμόδσλ. 

3. Δηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε λνκνζεηηθέο θαη 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ππνρξεώζεηο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Κνηλνηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 

4. Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ κε ηηο αληίζηνηρεο 
θαηαζηάζεηο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. 

5. Δηνηκαζία εγγξάθσλ δηαγσληζκνύ γηα δηελέξγεηα πξνζθνξώλ. 

6. Δπαθή / εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ θαη ιήςε ή παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

7. Σήξεζε πξαθηηθώλ θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

3.2 Σόπορ Δκηέλεζηρ ηος Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ 

Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο είλαη ηα γξαθεία ηνπ Κνηλνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ΜΑΡΙ. 

 

4. ΣΔΛΔΥΩΗ ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ 

Όια ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ πνπ έρνπλ έλαλ θξίζηκν ξόιν ζηελ 

εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο αλαθέξνληαη σο βαζηθνί εκπεηξνγλώκνλεο. Tα απαηηνύκελα 

πξνζόληα ηνπ βαζηθνύ εκπεηξνγλώκνλα ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα ηελ παξνύζα ύκβαζε 

είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Απνιπηήξην Αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε ειάρηζην Βαζκό 16/20 

2. Δπηηπρία ζηελ εμέηαζε Λνγηζηηθήο LCCI Level 1 – Elementary 

3. Γλώζεηο Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή   

5. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο σο νξίδεηαη ζην ζεκείν 2.10. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

2. Δάλ πξνθύςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 

απεπζπλζεί γξαπηώο πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, γηα 

ην αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. ε πεξίπησζε κε 

γξαπηήο απνδνρήο, νη πξνζθνξέο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

6. ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

6.1 Υπόνορ και Σόπορ Τποβολήρ 

1. Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη ηε 

πξνζεζκία Τπνβνιήο πξνζθνξώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.11.  

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε ζηελ ηνπνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 2.10, 

είηε απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία 

ζα πξέπεη, κε επζύλε ηνπ Πξνζθέξνληα, λα παξαιεθζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη 

ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
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6.2 Σπόπορ ύνηαξηρ 

1. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνύλ ζηε γιώζζα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2.8 θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.3 πην θάησ. 

2. ηνλ εμσηεξηθό θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

 Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Ο αξηζκόο δηαγσληζκνύ. 

 Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.  

6.3 Πεπιεσόμενα Πποζθοπάρ 

1. Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη: 

Α. «Τπνθάθεινο Οκάδαο Έξγνπ θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ζε έλα (1) 

πξσηόηππν θαη ηξία (3) αληίηππα: 

 Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα (Έληππν 1)  

 Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ζύκθσλα κε  ην 

ππόδεηγκα (Έληππν 2) 

Β. «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ζε έλα (1) πξσηόηππν θαη ηξία 

(3) αληίηππα: 

  ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ε νπνία πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή αμία γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, θαη ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα (Έληππν 3). Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξνζθέξνληα ή 

ηνλ εθπξόζσπν ηνπ. 

2. Οη Τπνθάθεινη ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

3. Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξόπνο ζύληαμεο ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη απνδεθηόο. 

 

7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

7.1 Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ έρνπλ έγθαηξα παξαιεθζεί γίλεηαη από 

εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα, θαη όπνπ είλαη εθηθηό, άκεζα κεηά ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.  

2. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζώο θαη ν Τπνθάθεινο «ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη νη πξνζθνξέο αξηζκνύληαη θαη θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθό 

έληππν.  

7.2 Έλεγσορ Ομάδαρ Έπγος & Αξιολόγηζη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 

1. Σν Αξκόδην Όξγαλν Αμηνιόγεζεο ειέγρεη θαηά πόζν πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ Οκάδα Έξγνπ θαη πξνρσξεί ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
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πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη εάλ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

ύκβαζεο θαη απνξξίπηεη όζεο πξνζθνξέο δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο απηέο. 

2. ηε ζπλέρεηα ην Αξκόδην Όξγαλν Αμηνιόγεζεο ζα πξνρσξήζεη ζηε βαζκνινγία ησλ 

απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 
πληειεζηήο 
βαξύηεηαο 

(30%) 

Απνιπηήξην Αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο  

Γηα θάζε 1/20 πέξαλ ησλ 16/20,  ζα δίλεηαη 10% 
40% 

Δπηηπρία ζηελ εμέηαζε Λνγηζηηθήο LCCI Level 2 – Intermediate   15% 

Δπηηπρία ζηελ εμέηαζε Λνγηζηηθήο LCCI Level 3 – Higher 

Intermediate   
15% 

Στεηική πείρα,  ζε ζσναθή θέμαηα θα δίνεηαι 10% για κάθε έηος με 
μέγιζηο ζσνολικά 3 έηη 

30% 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 

ημειώνεηαι όηι κάηοσορ Λογιζηικήρ Level 2 και Level 3,  σωπίρ να έσει αποδεικηικό για ηο 

Level 1, θεωπείηαι όηι πληποί ηα ελάσιζηα απαιηούμενα πποζόνηα. Κάηοσορ Λογιζηικήρ 

Level 3 σωπίρ να έσει αποδεικηικό για ηο  Level 2 βαθμολογείηαι με 30%. 

3. Κάζε κέινο ηνπ Αξκόδηνπ Οξγάλνπ ζα βαζκνινγήζεη θάζε θξηηήξην κε έλαλ αθέξαην 

βαζκό.  

4. Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζε 100 βαζκνύο ην αλώηεξν. 

5. Η βαζκνινγία θάζε επί κέξνπο θξηηεξίνπ πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ κειώλ ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαζκίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή 

βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ θαη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία.  

6. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ ζα απνηειεί ην Βαζκό ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο (Β.Σ.Π.) ηνπ θάζε Πξνζθέξνληνο. 

7.3 Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 

1. Απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

2. Η βαζκνιόγεζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε Πξνζθέξνληα ζα 

ππνινγηζζεί ν πλνιηθόο Βαζκόο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (.Β.Ο.Π.), σο εμήο:  

  

.Β.Ο.Π.=(Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδόηε/Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Πξνζθέξνληνο) 

x 100 

όπνπ ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδόηε είλαη ε ρακειόηεξε απνδεθηή Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά. 

7.4 Ολοκλήπωζη Αξιολόγηζηρ 

1. Τπνινγίδεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία γηα θάζε απνδεθηή πξνζθνξά κε βάζε ηνλ καζεκαηηθό 

ηύπν: 
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Β = 40%  x  .Β.Ο.Π.  +  60%  x  Β.Σ.Π. 

 

2. Γίλεηαη θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηειηθήο βαζκνινγίαο θαη Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη ν 

Πξνζθέξσλ κε ηε κεγαιύηεξε Σειηθή Βαζκνινγία (Β). Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ίζεο ηειηθέο 

βαζκνινγίεο (Β) ζεσξνύληαη ηζνδύλακεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηζνδύλακεο πξνζθνξέο 

θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά σο πξνο ηελ Σερληθή Βαζκνινγία (ΒΣΠ). 

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ηε κεγαιύηεξε Σερληθή Βαζκνινγία. 

7.5 Γηεπθξηλίζεηο θαη Γηαζαθελίζεηο Πξνζθνξώλ 

1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο, έρεη ην δηθαίσκα, 

εθ’ όζνλ θξηζεί αλαγθαίν, λα δεηήζεη από Πξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο Πξνζθνξάο ηνπ. 

2. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο ή όηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δύλαληαη λα δεηνύλ από ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξώλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα 

νινθιεξώλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηα δηθαηνινγεηηθά ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα 

ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ηεξνπκέλσλ ησλ αξρώλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο. Οη Πξνζθέξνληεο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενύληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ 

εάλ δελ ην πξάμνπλ, ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο ή δηθαηνινγεηηθά λα ηα ππνβάιινπλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε, 

ην νπνίν δελ ζα είλαη κηθξόηεξν ησλ 3 εξγάζηκσλ εκεξώλ. 

 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

8.1 Ανάθεζη ύμβαζηρ 

1. Η Αλάζεζε ηεο ύκβαζεο γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ηνπ νπνίνπ ε Πξνζθνξά έρεη 

αλαδεηρζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, σο ε Πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή 

άπνςε Πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο ηηκήο – πνηόηεηαο 

 

8.2 Γνωζηοποίηζη Αποηελεζμάηων  Γιαγωνιζμού 

1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξώλεη γξαπηώο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ Απόθαζε 

Αλάζεζεο θαη ηνπο κε επηιεγέληεο, γηα ηε ιεθζείζα απόθαζε θαη ηνπο ιόγνπο απηήο. 

2. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ελεκεξώλεη ζρεηηθά όινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο.  

8.3 Ακύπωζη διαγωνιζμού 

1. Ο δηαγσληζκόο κπνξεί λα αθπξσζεί πξηλ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ γηα 

εηδηθνύο θαη αηηηνινγεκέλνπο ιόγνπο κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπο νπνίνπο 

γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνπο Πξνζθέξνληεο. 

2. Αθύξσζε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ δύλαηαη λα 

απνθαζηζηεί λννπκέλνπ όηη ηέηνηα απόθαζε είλαη δεόλησο αηηηνινγεκέλε θαη ζπλάδεη κε 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
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8.4 Καηάπηιζη και Τπογπαθή ςμθωνίαρ 

1. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε ύκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη, 

εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ Δπηζηνιή Απνδνρήο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο πκθσλίαο.  

2. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο γηα ππνγξαθή, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκςεη εθ λένπ ην ζέκα ζην Αξκόδην Όξγαλν γηα αλάζεζε 

ηεο ύκβαζεο ζηνλ επόκελν Πξνζθέξνληα, ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 

7.4 (2). Ννείηαη όηη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ αλάζεζε. 

3. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε ύκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε πκθσλία 

β. Δγγύεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ηεο νπνίαο ην πνζό ζα πξέπεη λα είλαη €150. 

Η εγγύεζε πηζηήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα (Έληππν 4). 

4. Σα ηέιε ραξηνζήκαλζεο ηεο πκθσλίαο πνπ ζα ππνγξαθεί βαξύλνπλ πιήξσο ηνλ 

Αλάδνρν.
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ΜΔΡΟ B: ΤΜΦΩΝΙΑ 
 

ηελ Κοινότητα ……………………, ζήκεξα ηελ <εκεξνκελία ππνγξαθήο>, εκέξα <εκέξα>, ζηελ 

<δηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο>, 

 

αθελόο κελ, 

Σν Κνηλνηηθό πκβνύιην …………………ην νπνίν εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ  ν/ε νπνίνο/α ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλαζέηνπζα Αξρή», 

 

αθ’ εηέξνπ, 

Ο/Η <επωλπκία Αλαδόρνπ>, πνπ εδξεύεη ζηνλ/ελ <πόιε>, νδόο <νδόο> θαη εθπξνζσπείηαη 

λόκηκα από ηνλ/ηελ <νλνκαηεπώλπκν λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Αλαδόρνπ>, πνπ ζα 

θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», 

  

ζπκθσλνύλ ηα εμήο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΟΜΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ηε ύκβαζε απνηεινύλ, σο εληαία θαη αλαπόζπαζηα κέξε: 

α. Η παξνύζα πκθσλία 

β. Σα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ  

γ. Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ εκεξνκελίαο <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο> θαη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμύ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδόρνπ.  

ε πεξίπησζε δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πην πάλσ κέξε, νη πξόλνηέο ηνπο ζα εθαξκόδνληαη 

ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ύκβαζεο είλαη <ηίηινο δηαγωληζκνύ>. 

2. Σν αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο είλαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ εκεξνκελίαο <εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο Αλαδόρνπ> 

θαζώο θαη ζην άξζξν 3 ηνπ Μέξνπο Α ησλ εγγξάθσλ δηαγσληζκνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

1. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο είλαη ε εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο θαη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο είλαη 12 κήλεο. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΙ - ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ 

1. Ο Αλάδνρνο <νλνκαηεπώλπκν>, θέξεη ηε ζπλνιηθή επζύλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο. 

2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα νξίζεη Τπεύζπλν πληνληζηή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ύκβαζεο, ην 

όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν. 
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3. Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε, ζπγθαηάζεζε, έγθξηζε, πηζηνπνηεηηθό ή απόθαζε από 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν απαηηείηαη από ηε ύκβαζε, ζα γίλεηαη γξαπηώο εθηόο εάλ 

θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

4. Οπνηεζδήπνηε πξνθνξηθέο νδεγίεο ή εληνιέο ζα ηίζεληαη ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν κεηάδνζήο 

ηνπο θαη ζα επηβεβαηώλνληαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηώο.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΚΥΩΡΗΗ 

1. Δθρώξεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη ηε 

ύκβαζε ή κέξνο απηήο ζε ηξίηνπο, θαη δελ επηηξέπεηαη ρσξίο πξνεγνύκελε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Η έγθξηζε κηαο εθρώξεζεο/κεηαβίβαζεο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ γηα ην κέξνο ηεο ύκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειέζεη ή ην 

κέξνο πνπ δελ έρεη εθρσξεζεί. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  

1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξέρεη νπνηεζδήπνηε 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο/ έγγξαθα απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο. Σα έγγξαθά 

απηά ζα επηζηξέθνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ εθηέιεζεο ηεο 

ύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΣΗΡΗΗ 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα ρεηξίδεηαη όια ηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηε 

ύκβαζε, σο απόξξεηα. Οπνηαδήπνηε απνθάιπςε ζηνηρείσλ δελ κπνξεί λα δηελεξγεζεί  

ρσξίο πξνεγνύκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο ζρεηηθά κε δεκνζίεπζε ή απνθάιπςε ζηνηρείσλ, ε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ζα είλαη ηειεζίδηθε.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ  

1. Σα παξαδνηέα/εθζέζεηο ηεο ύκβαζεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιηθό πνπ 

απνθηάηαη ή εηνηκάδεηαη από ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο, ζα 

πεξηέιζνπλ ζηελ απόιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο δύλαηαη λα θξαηά αληίγξαθν ησλ πην πάλσ, αιιά δελ επηηξέπεηαη 

ε ρξήζε ηνπο, γηα ζθνπνύο άιινπο πέξαλ ηεο ύκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Η ζπλνιηθή αμία ηεο ύκβαζεο, νξίδεηαη ζην πνζό <πνζό νινγξάθωο (πνζό 

αξηζκεηηθώο)> Δπξώ. ην πην πάλσ πνζό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνύλ Φ.Π.Α. 

2. ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο ύκβαζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παληόο είδνπο έμνδα θαη 

δαπάλεο ηνπ Αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, 

θαζώο θαη νη θάζε είδνπο θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Η ζπλνιηθή αμία ηεο ζύκβαζεο αθνξά ην ζύλνιν ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Ο Αλάδνρνο γλσζηνπνηεί γξαπηώο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 

ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα θαηαβάιινληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

γλσζηνπνίεζεο, ή ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα 
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ηζρύνο ηεο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έληππν 6. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηηεζεί ζηελ επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό. 

2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαιακβάλεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν ζπλνιηθή απνδεκίσζε 

ύςνπο ………………………….Δπξώ (€………….) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φόξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, αλ απαηηείηαη, ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, 

λννπκέλνπ όηη ζα ππνβάιιεηαη θαη ειέγρεηαη ε πξνβιεπόκελε ζην Άξζξν 11  Μεληαία Αλαθνξά 

Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο (ΔΝΣΤΠΟ 5). Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθόκηζε 

ηηκνινγίνπ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα ηεο ύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Η παξαθνινύζεζε θαη ν έιεγρνο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ε παξαιαβή ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο γίλεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ σο 

πληνληζηή Παξαθνινύζεζεο ζε κεληαία βάζε. ην πιαίζην απηό νη αξκνδηόηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ: 

α. ηελ έγθαηξε παξνρή θαηεπζύλζεσλ ζηνλ Αλάδνρν. 

β. ηε ζπκβαηηθή επίβιεςε, ηε δηαηύπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ελζηάζεσλ, ηελ 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, θαη ηελ πξόηαζε πξνο ηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ 

έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

2.  Δηδηθόηεξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδόρνπ, εμεηάδεηαη ην έγθαηξν ή κε 

ηεο ππνβνιήο θαζώο θαη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξαδνηένπ, ζύκθσλα 

κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Ωο εγγύεζε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξνζθόκηζε 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ηελ ππ. αξηζ. <αξηζκόο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο> εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο <επωλπκία Σξάπεδαο> Σξάπεδαο, πνζνύ 150 

Δςπώ.  

2. Η εγγύεζε πηζηήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζε ηζρύ γηα αθόκα έλα κήλα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, νπόηαλ θαη ζα επηζηξαθεί από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν.  

3. Η εγγύεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξόλ άξζξν θαιύπηεη ηελ πηζηή εθαξκνγή από ηνλ 

Αλάδνρν όισλ ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη, κε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν, λα αλαζηείιεη 

κέξνο ή όιεο ηηο πιεξσκέο, αλ ν Αλάδνρνο αζεηήζεη νπνηνπζδήπνηε όξνπο ηεο ύκβαζεο 

ή δελ έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

2. Αλ νη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 1 ζπλερηζηνύλ γηα δεθαηέζζεξηο (14) 

εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεηδνπνίεζεο, ηόηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δύλαηαη, αλ 

ην επηζπκεί, λα ηεξκαηίζεη ηε ζύκβαζε, δίδνληαο γξαπηή πξνεηδνπνίεζε 30 εκέξσλ. 

3. Με ηε ιήςε γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο, ν Αλάδνρνο ζα πάξεη άκεζα κέηξα γηα ηεξκαηηζκό 

ηεο ύκβαζεο, γηα ζθνπνύο κείσζεο ησλ ζπλεπαγόκελσλ δαπαλώλ ζην ειάρηζην. 
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4. Με ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ύκβαζεο θακηά πιεξσκή δελ νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εθηόο γηα 

ππεξεζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνύ ηεο 

ύκβαζεο θαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νκαιό ηεξκαηηζκό ηεο ύκβαζεο.    

5. ε θάζε πεξίπησζε όπνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη απνδεκηώζεηο, κπνξεί λα ηηο 

αθαηξέζεη από νπνηαδήπνηε νθεηιόκελα πξνο ηνλ Αλάδνρν πνζά ή λα δηεπζεηεζνύλ κέζσ 

ηεο εγγύεζεο πηζηήο εθηέιεζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαπηζησζείζα δεκηά πνπ ππέζηε ην Γεκόζην ππεξβαίλεη ην πνζό ηεο 

εγγύεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα θαιύςεη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ηε 

δεκηά πνπ ππέζηε ην Γεκόζην.  

7. Αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε ύκβαζε πνπ δπλαηό λα 

πξνθύςεη κεηαμύ ησλ Μεξώλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

1. Η παξνύζα ύκβαζε δηέπεηαη θαη εξκελεύεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε θαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Νόκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Κππξηαθώλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ   

1. Σξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εθόζνλ δελ ζίγεη 
νπζησδώο ηνλ αληαγσληζκό θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 
ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε σο 
αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 
 

πληαρζείζα ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζε ηξία πξσηόηππα, όπνπ δύν πξσηόηππα πξννξίδνληαη 

γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα πξσηόηππν γηα ηνλ Αλάδνρν, θαη ππνγξαθείζα ηελ <εκέξα>, 

<XX/XX/20XX>. 

 

«ραξηόζεκα» 

Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

 

 

 

Υπνγξαθή: ............................................ 

 

Τίηινο:  ................................................... 

 

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

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Υπνγξαθή: ............................................. 

 

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

 

2. Υπνγξαθή: ............................................. 

 

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

 

Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ: 
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Υπνγξαθή: ............................................. 

 

Τίηινο:   .................................................. 

 

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

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Υπνγξαθή: ............................................. 

 

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

 

2. Υπνγξαθή: ............................................. 

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

 

  



 

ελίδα 16 από 24 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ 1: 

ΔΝΣΤΠΟ 2: 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

ΔΝΣΤΠΟ 3: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΝΣΤΠΟ 4: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΙΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΔΝΣΤΠΟ 5: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ  
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ΔΝΣΤΠΟ 1 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Πξνο  

Κοινοηικό ςμβούλιο Μαπί 

 

Θέμα: Αγνξά Τπεξεζηώλ Γξακκαηεηαθνύ Τπάιιεινπ 

 

Απ. Γιαγωνιζμού:  ................................................................. 

Σελεςηαία πποθεζμία ςποβολήρ  

πποζθοπών: 

 

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

 

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

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

ζπκπιεξώζσ ην Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα Έγγξαθα Γηαγσληζκνύ θαη ηε 

ζπλεκκέλε Σερληθή Πξνζθνξά κνπ θαη κε ηελ ηηκή πνπ δειώλσ ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

κνπ. 
 

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

Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο. 

 

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

ζην Άξζξν 5 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ, ζα κε δεζκεύεη θαη ζα κπνξεί λα γίλεη 

απνδεθηή αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απηήο. 

 
 
 
 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζώπνπ ηνπ .......................................................................... 

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

Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

ππνγξάθνληνο 

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

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

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο
1
 

 

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

.. 
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Υώξα εγθαηάζηαζεο .........................................................................

.. 

Γηεύζπλζε..........................................................

.. 

Σαρ. Κηβ. 

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

Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή) . 

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

. 

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

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο..................................... Σέιεθαμ 

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

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

.. 

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

.. 

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

.. 
 
Μάξηπξαο (΄Ολνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεύζπλζε) 

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

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

.......... 

 
 
 
 

εκείσζε 1:   Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξόζσπό ηνπ. 
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ΔΝΣΤΠΟ 2 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ 

 
 

Πποηεινόμενη Θέζη ζηην Ομάδα 
Έπγος: 

 

  

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 

    

    

    

 
7. Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανιζμών : 

8. Άλλερ ικανόηηηερ:  (π.ρ. γλώζε Η/Υ θιπ.) 

9. Παπούζα θέζη ζηον οπγανιζμό: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρόιεζε - ζέζε ζε 
Επηρείξεζε, Οξγαληζκό Δεκνζίνπ ή Ιδηωηηθνύ ηνκέα, ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ.) 

10.  Κύπια πποζόνηα:  (Αλαγξάθνληαη ηα θύξηα πξνζόληα θαη ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ) 

11.  Δπαγγελμαηική εμπειπία: 
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Δπισείπηζη / 
Οπγανιζμόρ 

Πεπίοδορ 
Θέζη 

Πεπιγπαθή 
Καθηκόνηων * Από Μέσπι 

     

     

     

     

     

     

* Να δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ θαζεθόληωλ θαηά ηξόπν πνπ λα θαίλεηαη ε ζπλάθεηα κε ηηο δεηνύκελεο 
ππεξεζίεο, ν βαζκόο εκπινθήο θαη επζύλεο. 

 

12. Καηάλογορ έπγων ζςναθών με ηο ανηικείμενο ηος διαγωνιζμού 

 

 

13. Άλλα ζσεηικά ζηοισεία / πληποθοπίερ: 

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

ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο. Πξνο ην ζθνπό απηό, ν Πξνζθέξσλ νθείιεη, 
εάλ ηνπ δεηεζεί, λα ππνβάιεη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο. 

Σίηλορ 
έπγος 

Ημεπομηνίερ 
εκπόνηζηρ 
(έναπξη – 

ολοκλήπωζη) 

Αξία έπγος 
Αποδέκηηρ/ 

Φοπέαρ 
Ανάθεζηρ  

ςνοπηική 
πεπιγπαθή 

έπγος 

Απμοδιόηηηερ - 
καθήκονηα 
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ΔΝΣΤΠΟ 3 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Πξνο  

Κοινοηικό ςμβούλιο Μαπί 

 

Θέμα: Αγνξά Τπεξεζηώλ Γξακκαηεηαθνύ Τπάιιεινπ 

 

Αξ. Γηαγσληζκνύ:  ...................................................................... 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο  

πξνζθνξώλ: 

 

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

 
1. Αθνύ κειέηεζα ηνπο όξνπο ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ θαη αθνύ έρσ απνθηήζεη πιήξε 

αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εγώ ν ππνθαηλόκελνο, αλαιακβάλσ λα αξρίζσ, 
εθηειέζσ θαη ζπκπιεξώζσ ην Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα Έγγξαθα 
Γηαγσληζκνύ γηα ην ζπλνιηθό πνζό ησλ € .................................. (νινγξάθσο  
....................................................................................... Δπξώ θαη  
............................................ ζέλη), γηα 6 κήλεο ζπλ Φ.Π.Α. 

2. πκθσλώ πσο ε Πξνζθνξά καο απηή ζα ηζρύεη θαη ζα καο δεζκεύεη γηα πεξίνδν ίζε κε 
απηή πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 5 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ. 

3. Μέρξη λα εηνηκαζηεί θαη ππνγξαθεί επίζεκε πκθσλία, ε πξνζθνξά κνπ απηή καδί κε ηε 
γξαπηή απνδνρή ζαο ζα απνηεινύλ δεζκεπηηθό πκβόιαην κεηαμύ καο. 

 
Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Δθπξνζώπνπ ηνπ ...................................................................... 
Όλνκα ππνγξάθνληνο ...................................................................... 
Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 
ππνγξάθνληνο 

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

Ιδηόηεηα ππνγξάθνληνο ...................................................................... 
Ηκεξνκελία ...................................................................... 
 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο
1
  

Όλνκα Πξνζθέξνληνο ........................................................................... 
 
 
Μάξηπξαο (Όλνκα, Τπνγξαθή θαη Γηεύζπλζε) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.... 
 
εκείσζε 1: Όια ηα θελά λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξόζσπό ηνπ. 
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ΔΝΣΤΠΟ 4 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 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 πκβόιαην»)  κε Πνζό  πκβνιαίνπ € ----------------------------------, (νινγξάθσο -

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

--------------ζελη) θαη επεηδή νη Όξνη ηνπ πκβνιαίνπ πξνλννύλ ηελ παξνρή εγγύεζεο γηα ηελ 

πηζηή εθηέιεζε ηνπ πκβνιαίνπ απηνύ γηα πνζό ίζν κε πνζνζηό ------------------ εθαξκνδόκελνπ 

επί ηνπ Πνζνύ πκβνιαίνπ, εκείο, ην πην θάησ ππνγξάθνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ Αλαδόρνπ, παξαηηνύκελνη από θάζε δηθαίσκα έλζηαζεο θαη επηθύιαμεο γηα ην 

πην πάλσ πκβόιαην 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 

πκβνιαίνπ. ε 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 πκβόιαην, ή νπνηνζδήπνηε δηαθαλνληζκόο ζρεηηθά κε απηό, δελ ζα καο απαιιάμεη 

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. 
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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, 

 

 

 

 

                                                                                       [Υξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα] 

 

                                                                                        (ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα) 

 

 

{ Δπηθνιιήζηε εδώ 

Υαξηόζεκα 

}   

    Ηκεξνκελία: …………………………………. 
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ΔΝΣΤΠΟ 5 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΣΜΗΜΑ 1  : ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

ΑΡ. ΤΜΒΑΗ   

ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ:  

 ΑΝΑΔΟΧΟ:  

 
 
 

ΣΜΗΜΑ 2  : ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ 
 

Α/Α ΕΚΘΕΗ / ΕΚΔΟΗ:  

ΜΗΝΑ / ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ:  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ:  

 
 
 

ΣΜΗΜΑ 3  : ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ   
 

Α/Α Δραστηριότητα  

1  

 
2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
 


