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ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα 
∆ιαγωνισμού. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης  που εδρεύει στην Λευκωσία – Λεωφόρος 
Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Παροχή Υπηρεσιών για παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του 
προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με 
την οποία η Σύμβαση ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ  

Όργανο που συστήνεται δυνάμει των Κανονισμών, το οποίο, μέσα στο πλαίσιο των 
εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ 

Αρμόδια Αρχή είναι το Γενικό Λογιστήριο της ∆ημοκρατίας.  

ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν την Προκήρυξη Σύμβασης, το Μέρος Α (Οδηγίες προς 
τους Οικονομικούς Φορείς), το Παράρτημα I (Γενικοί Όροι Σύμβασης), το Παράρτημα ΙΙ 
(Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές), το συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα 
Εγγυήσεων, ∆ηλώσεων κ.λπ., που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους 
των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες, καθώς 
και οποιαδήποτε τυχόν διορθωτικά έγγραφα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα, στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού.  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε Κοινοπραξία φυσικών ή νομικών 
προσώπων έχει παραλάβει τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί [Κ∆Π 
242/2012] όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

ΝΟΜΟΣ 

Ο Περί Συντονισμού των διαδικασιών σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Νόμος του 2006 {Ν. 12(Ι)/2006} όπως τυχόν έχει κατά 
περίπτωση τροποποιηθεί. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών ή 
νομικών προσώπων, που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας Προσφορά με σκοπό 
τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, που 
καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τον τρόπο και τους 
όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
Αντικειμένου της Σύμβασης.  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η 
οποία συνάπτεται μετά την ανακοίνωση της Απόφασης Ανάθεσης και την οποία 
αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: 

α. η Συμφωνία 

β. τα παραρτήματα Ι και ΙΙ των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού  

γ. η Προσφορά και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
και του Αναδόχου. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

1. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, όπως θα συμπληρωθεί μετά την ανάθεση της σύμβασης με 
βάση την Προσφορά του Αναδόχου και θα συνυπογραφεί από τους συμβαλλομένους. 

2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Μέρος Α των Εγγράφων 
∆ιαγωνισμού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι 
Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού. 

3. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται 
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των 
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. 
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός ∆ιαγωνισμού 3/2015 

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης Παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής 
κάλυψης του προσωπικού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 

2.3 Προϋπολογισμός 
Σύμβασης 

∆ιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) 

 

2.4 Χρηματοδότηση Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 

2.5 ∆ικαίωμα προσφυγής στη 
διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του 
33.(δ)(ii) του Ν12(Ι) 

∆εν εφαρμόζεται  

2.6 ∆ιαδικασία διαγωνισμού Ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης 
υπηρεσιών. 

2.7 Κριτήριο Ανάθεσης Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

2.8 Αναθέτουσα Αρχή Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης. 

2.9 Αρμόδιος Λειτουργός  ∆έσπω Ιορδάνους 
Λεωφόρος Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 
Στρόβολος 
Τηλ.: 22427000 
Φαξ: 22513143 

2.10 Περίοδος διάθεσης 
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού 

Έως 17.6.2015 

2.11 Τόπος διάθεσης Εγγράφων 
∆ιαγωνισμού 

Ηλεκτρονικό Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy) 

2.12 Τρόπος παραλαβής 
Εγγράφων ∆ιαγωνισμού 

Ηλεκτρονικό Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy) 

2.13 Τιμή διάθεσης Εγγράφων ∆εν υπάρχει χρέωση. 

 

2.14 Προθεσμία Υποβολής 
Σχολίων / Ερωτήσεων / 
Εισηγήσεων 

Χρόνος και τόπος ανοικτής 
συνάντησης (εάν 
εφαρμοστεί) 

 Έως 3/6/2015 – 12.00 μ.μ. 

 

 ∆εν εφαρμόζεται 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

Χρόνος και τόπος 
επιτόπιας επίσκεψης (εάν 
εφαρμοστεί) 

Αποστολή απαντήσεων 
από την Αναθέτουσα Αρχή

 ∆εν εφαρμόζεται 

 

 10/6/2015 

2.15 Ποσό Εγγύησης 
Συμμετοχής 

∆εν Εφαρμόζεται  

 

2.16 ∆ιάρκεια ισχύος 
Προσφορών  

5 μηνών ήτοι έως 16/11/2015 

2.17 Περίοδος ισχύος Εγγύησης 
Συμμετοχής 

∆εν Εφαρμόζεται  

 

2.18 Γλώσσα σύνταξης 
Προσφοράς 

Ελληνική  

2.19 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.20 Τόπος υποβολής 
Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που 
βρίσκεται στα Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού 
Αναπτύξεως Γης στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 14, 4ος 
όροφος, 2011 Στρόβολος.  

2.21 Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

Έως 17/6/2015 και ώρα 2:00 μ.μ. 

2.22 Εκτιμώμενη ημερομηνία 
παρουσίασης τεχνικών 
προσφορών (εάν 
εφαρμοστεί) 

∆εν εφαρμόζεται 

2.23 Εκτιμώμενη ημερομηνία 
γνωστοποίησης 
αποτελεσμάτων 
διαγωνισμού 

Ιούλιος 2015 

2.24 Εκτιμώμενη ημερομηνία 
υπογραφής σύμβασης 

Αύγουστος 2015 

2.25 Τόπος παροχής υπηρεσιών

 

Κυπριακή ∆ημοκρατία 
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2.26 ∆ιάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης με 
δικαίωμα παράτασης για περίοδο μέχρι ένα (1) 
χρόνο. 

2.27 Συντελεστής αναγωγής σε 
σημερινές τιμές 

∆εν εφαρμόζεται 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία 

Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση 
τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα: 

α. τον περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006, ο οποίος έχει 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 17 Φεβρουαρίου 2006 
{Ν.12(Ι)/2006}. 

β. τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί 
∆ημοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας  (Κ∆Π 242/2012). 

γ. τους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς, οι 
οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2004 
(Κ∆Π 115/2004). 

δ. τον περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των ∆ημοσίων 
Συμβάσεων Νόμο του 2010, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
∆ημοκρατίας στις 19 Νοεμβρίου 2010 {Ν.104(Ι)/2010}. 

3.2 Γενικές Αρχές 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 
Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό 
Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής ∆ημοκρατίας που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις 
διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση του 
Αντικειμένου της Σύμβασης. 

3. Το Αρμόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, ενώ 
είναι δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές και 
προσφορές που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις, 
νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντικειμένου της Σύμβασης ή 
την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα δικαιώματα της Αναθέτουσας 
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Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
των Προσφερόντων. 

4. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόμενα των Εγγράφων 
∆ιαγωνισμού ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

5. Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Προσφέροντος ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρμόδιου Οργάνου κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του. 

6. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη εξουσία και 
με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με το 
διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους. 

 

3.3 Προστασία Οικονομικών Φορέων 

1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 
ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την 
οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα 
να  προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των ∆ημοσίων 
Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε εξέταση των αιτιάσεων του 
Προσφέροντος και να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
ημερών από τη λήψη της αναφερόμενης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη των αιτιάσεων του Προσφέροντα. Η 
ιεραρχική προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
κατά την οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση της απόφασης του Αρμόδιου Οργάνου  που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή από τη λήξη της προαναφερόμενης 
προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.   

        [∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ] 

3. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος 
καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό 
Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα 
www.tra.gov.cy.  

4. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής,  τον τρόπο εξέτασής της και τη 
διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του 
Νόμου περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των ∆ημοσίων 
Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).  
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού 

1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και τα δικαιώματα επί 
αυτών ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η χρήση των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 
επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους. 

4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων ∆ιαγωνισμού 

1. Τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού συνίστανται: 

α. στην Προκήρυξη της Σύμβασης 

β. στο παρόν Μέρος Α (Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς) που περιλαμβάνει τα 
άρθρα 1 έως 10 με τις επιμέρους παραγράφους τους  

γ. στο Παράρτημα I (Γενικοί Όροι Σύμβασης), που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 27 με τις 
επιμέρους παραγράφους τους. 

δ. στο Παράρτημα ΙΙ (Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές) που περιλαμβάνει τις 
ενότητες 1 έως 7 με τις επιμέρους παραγράφους τους. 

ε. στο συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα ∆ηλώσεων, Πίνακες και λοιπά έντυπα 
που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, 
απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες και συγκεκριμένα: 

 Έντυπο 1: ∆έσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1) 
της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α 

 Έντυπο 2: ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το 
εδάφιο (3) της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α 

 Έντυπο 3: Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας 
Προσφέροντος, σύμφωνα με το εδάφιο (4) της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α 

 Έντυπο 4: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων Προσφέροντος, 
σύμφωνα με τα εδάφια (6α), (6β), (6γ) και (6δ) της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους 
Α 

 Έντυπο 5: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με 
το εδάφιο (9) της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α  

 Έντυπο 6: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1) της 
παραγράφου 8.3.2 του Μέρους Α  

 Έντυπο 7: Πίνακας Πιστοποιητικών Αναδόχου, σύμφωνα με το εδάφιο (4.α)  της 
παραγράφου 10.4 του Μέρους Α  

 Έντυπο 8: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
εδάφιο (5) της παραγράφου 10.5 του Μέρους Α  

 Έντυπο 9: Πίνακας συμπλήρωσης Τραπεζικών στοιχείων Αναδόχου, σύμφωνα με 
το Άρθρο 17.1 του Παραρτήματος. 
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2. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού διαπιστώσουν ότι τα 
παραληφθέντα αντίγραφα δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους πίνακες περιεχομένων του 
προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή νέα πλήρη 
αντίγραφα. Ιεραρχικές προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

4.3 Λήψη Εγγράφων ∆ιαγωνισμού 
 
∆ωρεάν πρόσβαση μέσω του Συστήματος, από το χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα 
www.eprocurement.gov.cy. 
 
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του ∆ιαγωνισμού, χωρίς 
καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Σύστημα 
(www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να 
συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε 
διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος 
διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν 
ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα 
μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου 
+357 22-605050. 

5. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 ∆ιευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή 
τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, τις οποίες θα δημοσιεύει στο 
Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy), ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόματα από 
το Σύστημα σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέχρι και την 10η Ιουνίου 
2015. 
 

5.2 Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους 

1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους 
όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς μέχρι και την 3η Ιουνίου 2015. Τα αιτήματα για διευκρινήσεις, 
πρέπει να υποβληθούν μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, στο χώρο 
του ∆ιαγωνισμού. 
 

2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις 
ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο Σύστημα, μέχρι την 10η 
Ιουνίου 2015, ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόματα προς όλους τους 
Οικονομικούς Φορείς που έχουν συσχετιστεί με το διαγωνισμό. 

 
3. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς σε καμία περίπτωση δε δύναται να επικαλεστούν 

προφορικές απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε ∆ημόσιο Λειτουργό. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις. 
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4. Αν ο ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου 
των Τεχνικών Προδιαγραφών από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να 
ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής σχολίων, ερωτήσεων ή εισηγήσεων, δι’ ειδικής 
επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας: 

(α) στερείτε του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης. 

(β) στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος, υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με 
την Αναθέτουσα Αρχή στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Εθνική ή 
Κοινοτική Νομοθεσία, έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, 
επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό 
κίνδυνο. 

6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 ∆ικαιούμενοι Συμμετοχής 

1. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι 
εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει 
και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή 
∆ημοκρατία.  

2. ∆ικαίωμα στο διαγωνισμό αυτό έχουν Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ή Ασφαλιστικοί 
Αντιπρόσωποι. Οι Ασφαλιστικοί Αντιπρόσωποι θα πρέπει να αναφέρουν την Ασφαλιστική 
Επιχείρηση που αντιπροσωπεύουν. 

3. Ασφαλιστική Επιχείρηση η οποία δεν είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Κύπρο πρέπει να 
διορίσει Γενικό Αντιπρόσωπο στην Κύπρο. 

4. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή 
Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
προσώπου. 

β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης 
εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν 
υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με 
την Κυπριακή ∆ημοκρατία. 

5. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι 
κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν 
την υπογραφή της Σύμβασης. 
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6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα 
είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 

7. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να 
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην 
Προσφορά του, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί 
πρόκειται να υλοποιήσουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.3.2. Νοείται 
ότι ένας υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία (1) 
προσφορές. 

 

6.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

6.2.1 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα 

1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να 
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους 
κατάσταση: 

α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου), για 
δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-5-97 πράξης του Συμβουλίου 
και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/∆ΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την 
έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) 

β. να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση 
των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές πράξεις  

δ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις 

ε. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, 
βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 

στ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή 

ζ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία 
τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
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ισχύει στην Κυπριακή ∆ημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι 
εγκατεστημένοι 

η. να μην έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς με 
απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων 

θ. να μην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ή να μην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση 
με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση. 

2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι Ασφαλιστικός 
Αντιπρόσωπος, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και από την Ασφαλιστική 
Επιχείρηση και από τον Ασφαλιστικό Αντιπρόσωπο. 

3. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας. 

4. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες 
επικαλείται ο Προσφέρων, κατά την έννοια του εδαφίου (5) της παραγράφου 6.2.2 και του 
εδαφίου (6) της παραγράφου 6.2.3. 

 

6.2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να 
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και 
χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 

1. να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία διαχειριστικά έτη, 
τουλάχιστον ίσο με το 500% του ετήσιου Προϋπολογισμού της Σύμβασης. 

2. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα 
και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τους ελεγμένους 
λογαριασμούς αποτελεσμάτων και ισολογισμών καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που 
συνοδεύουν τους λογαριασμούς. Ειδικότερα: 

 O μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα 
πρέπει να είναι θετικός 

 Ο μέσος όρος του ταμείου και των ταμειακών ισοδύναμων στο τέλος τους έτους, των 
τριών (3) τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι θετικός.  

3. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι Ασφαλιστικός 
Αντιπρόσωπος, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και από τον Ασφαλιστικό 
Αντιπρόσωπο και από την Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

4. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της 
κοινοπραξίας. 

5. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του 
Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της 
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νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

6.2.3 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να 
πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και 
επαγγελματικές τους ικανότητες: 

1. να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την 
προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να 
διαθέτει εμπειρία στην παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. 

2. να έχει διαχειριστεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον 5 ασφαλιστήρια 
συμβόλαια, προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο 80% του 
Προϋπολογισμού της Σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας 
Παροχή ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης.  

3. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι Ασφαλιστικός 
Αντιπρόσωπος, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και από την 
Ασφαλιστική Επιχείρηση και από τον Ασφαλιστικό Αντιπρόσωπο. 

4. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της 
κοινοπραξίας. 

5. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του 
Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση 
να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

6. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας πρέπει να δηλώσει αν προτίθεται να εκχωρήσει 
προαιρετικά ποσοστό του κινδύνου και που. 

6.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής 

1. Αντί εγγύησης συμμετοχής ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει μαζί με την προσφορά του το Έντυπο 1. ‘’∆έσμευση μη απόσυρσης της 
προσφοράς’’. Προσφορές που δεν θα συνοδεύονται με υπογραμμένο το έντυπο 
αυτό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

   

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Κυριότητα 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά τη 
διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα της 
επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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7.2 Εμπιστευτικότητα 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεμιτά συμφέροντα των Προσφερόντων σε ότι 
αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα των 
επιχειρήσεών τους. 

2. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσδιορίσουν στην Προσφορά τους τις πληροφορίες 
που θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν να μην γνωστοποιηθούν σε τρίτους, 
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές. 

7.3 Χρόνος Ισχύος 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.16 του 
Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

3. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη 
λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες και σε 
περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της Προσφοράς τους, αυτή θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

7.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
Αντικειμένου της Σύμβασης. 

 

7.5 Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Προσφορές για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

1. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το 
αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2.20 ή 
αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα 
πρέπει, με ευθύνη του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, να παραληφθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών. Στη δεύτερη 
περίπτωση, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της Προσφοράς θα πρέπει να 
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αναγράφεται η φράση: «Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να μην ανοιχθεί αλλά να 
τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». 

3. ∆εν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν 
μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους με 
γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την τελευταία 
προθεσμία υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, στον εξωτερικό φάκελο ή 
περίβλημα θα πρέπει, εκτός των προβλεπομένων στην επόμενη παράγραφο, να 
αναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
ανάλογα με την περίπτωση.  

5. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των 
Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία 
προθεσμία υποβολής τους, εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου 9.5.  

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της 
μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά 
ή μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις 
και ειδικότερα: 

α. σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Ανάθεση της Σύμβασης, 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης, και 

γ.     να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής 
της προσφοράς. 

 

8.2 Τρόπος Σύνταξης 

1. Οι Προσφορές συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο ή περίβλημα, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2.18. Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Προσφορά, μπορούν να 
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο αριθμός διαγωνισμού. 

 Ο τίτλος του ∆ιαγωνισμού. 

 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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3. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι 
μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.  

Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το 
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

4. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

5. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η 
Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

8.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 

Ο φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει: 

 

8.3.1 ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής αφορούν στα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το 
δικαίωμα του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και συγκεκριμένα απαρτίζονται 
από: 

1. Τη “∆έσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» της παραγράφου 6.2.4, η οποία πρέπει να 
συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο 
Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. 

2. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 6.1, από τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής 
του και σε περίπτωση που ο υπογράφων την Προσφορά είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του νομικού προσώπου, επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τούτο, 
καθώς και το δικαίωμα του εκπροσώπου να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο, διαφορετικά, 
πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του 
νομικού προσώπου, με βάση το οποίο: 

  να εγκρίνεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, και 

  να παρέχεται πληρεξούσιο σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (εκπροσώπους) να 
υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την Προσφορά, καθώς και να 
καταθέσει την Προσφορά και να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο σε όλα τα 
στάδια του διαγωνισμού. 

β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει 
να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό πρόσωπο στην 
κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα 
υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται: 
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(ι) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, 

(ιι) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία,  

(ιιι) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και 

(ιv)    ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. 

Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί πληρεξούσιο για τον ορισμό του Εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας.  

3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου 
6.2.1, συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την ∆ήλωση Πιστοποίησης 
Προσωπικής Κατάστασης, υπόδειγμα της οποίας (Έντυπο 2) περιλαμβάνεται στο 
Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.  

4. Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του 
Προσφέροντα, της παραγράφου 6.2.2, συμπληρωμένο το σχετικό Πίνακα, υπόδειγμα του 
οποίου (Έντυπο 3) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, 
συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με 
την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων) ή ∆ήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών του σε περίπτωση που δεν υποχρεούται 
στην έκδοση Ισολογισμών. 

5. Εφόσον η Ασφαλιστική Επιχείρηση δεν είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Κύπρο θα πρέπει 
να προσκομίσει πιστοποιητικό Γενικού Αντιπροσώπου στην Κύπρο. 

6. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του Προσφέροντα, της 
παραγράφου 6.2.3, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. ∆ήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον 
χαρακτηριστικά του Προσφέροντα: 

 επιχειρηματική δομή 

 τομείς δραστηριότητας 

 παρεχόμενες υπηρεσίες 

 εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

β. Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας προσωπικού του 
Προσφέροντα, για την κάλυψη της προϋπόθεσης συμμετοχής που ορίζεται στο 
εδάφιο (1) της παραγράφου 6.2.3, που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) 
το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.  

γ. Κατάλογο πέντε (5) το πολύ συμβάσεων, για την κάλυψη των προϋποθέσεων 
συμμετοχής που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3) της παραγράφου 6.2.3, ο οποίος θα 
είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) το οποίο περιλαμβάνεται στο 
Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. 

δ. Στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων του εδαφίου (3) της 
παραγράφου 6.2.3, ως εξής: 
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 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ∆ημόσιος Φορέας, σχετικό πιστοποιητικό, που έχει 
εκδοθεί από την αρμόδια ∆ημόσια Αρχή,  

 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν τούτο δεν είναι 
δυνατόν απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που εκτελέστηκε 
η σύμβαση.  

7. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την 
υλοποίηση μέρους της υπό ανάθεση Σύμβασης, δηλώσεις των υπεργολάβων, με τις οποίες 
θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως 
Αναδόχου, θα υλοποιήσουν το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που τους αναλογεί 
κατά την Προσφορά. 

8. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την 
έννοια του εδαφίου (5) της παραγράφου 6.2.2 ή/και του εδαφίου (6) της παραγράφου 6.2.3, 
απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: 

 ∆ηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε 
περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους 
κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους.  

 ∆ήλωση του εδαφίου (3) της παραγράφου 8.3.1. 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά των εδαφίων (4) και (6) της 
παραγράφου 8.3.1 πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς 
αυτούς, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους. 

9. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 
5) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. 

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία 
των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή ∆ημοκρατία και 
εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument). 

10. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη 
συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, πλην της Εγγύησης 
Συμμετοχής και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή 
αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. 

 

8.3.2 Οικονομική Προσφορά 

1. Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δεόντως συμπληρωμένο το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 6) που περιλαμβάνεται στο 
Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. 
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2. Σε κάθε περίπτωση αναφοράς υπηρεσιών για τις οποίες έχει παραλειφθεί η αναγραφή 
τιμής στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θεωρείται ότι το αναλογούν τίμημα 
περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες τιμές του Εντύπου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να 
διεκδικήσει αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές. 

3. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

4. Οι τιμές μονάδας και η συνολική τιμή Προσφοράς εκφράζονται στο νόμισμα που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.19.  

5. Για την συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ο Προσφέρων πρέπει να 
συνυπολογίσει τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα έξοδα και το κέρδος 
του. 

6. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και 
φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές 
και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών 
ή/και εισφορών. 

7. Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την 
απόρριψή της.  

8. Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα μετά την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21, με τον τρόπο που 
προβλέπεται στον Κανονισμό. 

2. Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αριθμούν τις Προσφορές και τις καταχωρούν σε ειδικό 
έντυπο.  

3. Το Αρμόδιο Όργανο αποσφραγίζει το φάκελο και στη συνέχεια μονογράφει το πρωτότυπο 
αντίτυπο. 

 

9.2 Έλεγχος ∆ικαιώματος και Προϋποθέσεων Συμμετοχής 

1. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των Προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει πρώτα 
την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικά αναφερόμενα στο 
άρθρο 6 και την παράγραφο 8.3.1.1 και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 
ειδικό έντυπο.  
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2. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν 
καλύπτουν τις απαιτούμενες από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού προϋποθέσεις συμμετοχής, η 
Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου της. 

3. Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου του δικαιώματος 
και των προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται. 

 

9.3 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

1. Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα ελέγξει το 
περιεχόμενο των Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και ειδικότερα στους όρους 
της παραγράφου 8.3.2. 

2. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν 
καλύπτουν τους απαιτούμενους από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού σχετικούς όρους και 
συνθήκες, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου 
Οργάνου της. 

3. Σε περίπτωση που το Αρμόδιο Όργανο θεωρήσει μια Οικονομική Προσφορά ως  
ασυνήθιστα χαμηλή, πριν την απορρίψει, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τον 
Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που 
θα του ζητηθεί, όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της Προσφοράς του κρίνει σκόπιμες, 
κατά τα οριζόμενα στις πρόνοιες του άρθρου 61 του Ν.12(Ι)/2006. Το Αρμόδιο Όργανο 
εξετάζει τις διευκρινήσεις και αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή των διευκρινίσεων ή την 
απόρριψη της Προσφοράς. 

 

9.4 ∆ιευκρινίσεις Προσφορών 

1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της Προσφοράς και μέχρι την Ανάθεση της 
Σύμβασης, καμία διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου των Εγγράφων 
∆ιαγωνισμού ή της Προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από το Αρμόδιο 
Όργανο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το 
περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι 
υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

3. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι 
μικρότερο των 5 εργάσιμων ημερών. 

4. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 
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9.5 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα προβεί στην 
οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά της προσφερόμενης τιμής. 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει τη 
χαμηλότερη τιμή.  

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια – χαμηλότερη – τιμή μεταξύ 
Ασφαλιστικής Επιχείρησης και Ασφαλιστικού Αντιπροσώπου, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
ορίσει ως Ανάδοχο την Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

3. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια – χαμηλότερη – τιμή μεταξύ 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή μεταξύ Ασφαλιστικών Αντιπροσώπων, η επιλογή του 
Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 
κλήρωσης. 

 

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων ∆ιαγωνισμού 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τον υποψήφιο Ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση 
Ανάθεσης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με επιστολή της, στη μεν περίπτωση ακύρωσης του 
διαγωνισμού όλους τους Προσφέροντες, σε δε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τους μη 
επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα Προσφέροντα που υποβάλει σχετική 
αίτηση, τους λόγους απόρριψης της Προσφοράς του και σε περίπτωση που ο Προσφέρων 
έχει υποβάλει παραδεκτή Προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα της 
επιλεγείσας Προσφοράς, καθώς και το όνομα του Αναδόχου, τηρουμένων των διατάξεων 
του Νόμου.  

 

10.3 Ακύρωση ∆ιαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να 
αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. όταν ουδεμία Προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,  
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β. όταν οι όροι των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές 
προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα 
σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

γ. όταν οι τιμές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι 
προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να 
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,  

δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν 
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον 
αναγκαίο, ή 

ε. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το 
Αρμόδιο Όργανο  κρίνει δικαιολογημένο. 

3. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς / Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται 
από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης 
ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 3.3 του 
παρόντος Μέρους. 

 

10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

1. Για την κατάρτιση της Συμφωνίας, η Αναθέτουσα Αρχή θα χρησιμοποιήσει πρότυπο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Ασφαλιστικής Επιχείρησης, το οποίο θα συμπληρώσει 
αναλόγως, σύμφωνα με τους όρους, καλύψεις, εξαιρέσεις, απαιτήσεις και προσθήκες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

2. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) 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, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από την Ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

3. Σε τέτοια περίπτωση 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. Η 
άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση 
της ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη Προσφορά, που 
πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, 
με τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως. 

4. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για 
την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 
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α. Τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα (Έντυπο 7) του Προσαρτήματος 
των Εγγράφων διαγωνισμού, για την επιβεβαίωση της κάλυψης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής (α), (γ), (δ), (στ) και (ζ) της παραγράφου 6.2.1, 

β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα νομιμοποίησης του 
προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία, 

γ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας στο 
οποίο να καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής της 
κοινοπραξίας. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να διαφέρουν από τα οριζόμενα 
στο συμφωνητικό συνεργασίας του εδαφίου (2.β) της παραγράφου 8.3.1. 

5. Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

10.5 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης  

1. Το ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, πρέπει να καλύπτει το 2% της 
αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων. 

2. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, ενώ καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης 
εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις του. 

3. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων 
Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες 
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή ∆ημοκρατία και έχουν, 
σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

4. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα σύνταξης της Προσφοράς, 
όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.18 του Μέρους Α των Εγγράφων 
∆ιαγωνισμού, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα σύνταξης της 
Προσφοράς. 

5. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό 
υπόδειγμα (Έντυπο 8) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων 
∆ιαγωνισμού. 

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή καλύπτει 
αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 2: 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 3: 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 4: 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 5: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ 6: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ 8: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 9: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ  1 
 

 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Προς  

Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης 

 

Θέμα: Παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του προσωπικού 
του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 

 

 Αρ. ∆ιαγωνισμού:  3/2015  

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
προσφορών:  17/6/2015 

 

 

Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για την Παροχή ομαδικού σχεδίου 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, 

1.  η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, 
σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να 
αποσύρουν. 
   

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:  
(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την 
υπογραφή της Σύμβασης: 
(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου 
και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή 
μας στο διαγωνισμό, ή 

 (ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α.  αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης. 

3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, 
ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής 
που έχει αποσυρθεί.  
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ......................................................................
Όνομα υπογράφοντος ......................................................................



Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου 
υπογράφοντος 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος ......................................................................
Ημερομηνία ......................................................................
 
Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος ...........................................................................
 
 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα 
στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

 ∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

Προς: Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης  

 

Θέμα: Παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του 
προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 

  

Αρ. ∆ιαγωνισμού:  3/2015  

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
προσφορών:  17/6/2015 

 

 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. ∆εν έχω καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού 
δικαστηρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία 
(όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-5-97 πράξης του Συμβουλίου 
και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/∆ΕΥ του Συμβουλίου), για 
απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή 
για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10/6/1991 για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου), 

β. ∆εν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 

γ. ∆εν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές 
νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,  

δ. ∆εν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές πράξεις, 

ε. ∆εν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή, 
βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 
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στ. ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,  

ζ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή ∆ημοκρατία / στη χώρα 
όπου είμαι εγκατεστημένος δηλαδή την .................... <να διαγραφεί ότι δεν 
ισχύει>, κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, 

η. ∆εν έχω παραβιάσει ούτε και έχω παραλείψει να εκτελέσω πιστά άλλες 
συμβάσεις που μου έχουν ανατεθεί σε βαθμό που να μου έχει κατασχεθεί η 
εγγύηση πιστής εκτέλεσης κατά την περίοδο που αρχίζει δύο χρόνια πριν την 
τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, 

θ. ∆εν επηρεάζομαι ή δυνατό να επηρεαστώ από οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ούτε και έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα 
σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση. 

 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν 
διευκρινίσεις.  

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

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

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

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

 

Υπογραφή:  

Όνομα υπογράφοντος:  

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου 
υπογράφοντος: 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος  

 

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν 
ισχύει>  

Όνομα:............................................................................................................................ 

Χώρα εγκατάστασης: ..................∆ιεύθυνση:................................................................. 

......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................  

∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 

 .....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .................. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες οικονομικών στοιχείων με βάση τις ετήσιες 
οικονομικές σας καταστάσεις για τα τρία τελευταία έτη με τελευταίο έτος αναφοράς το 
προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας Α 
συμπληρώνεται με συνολικά στοιχεία για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και ο Πίνακας 
Β για κάθε μέλος της κοινοπραξίας χωριστά. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι 
ένα μόνο πρόσωπο συμπληρώνεται ο πίνακας Α).  

Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο έτος αναφοράς δεν 
είναι ακόμη ελεγμένες σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (International Financial Reporting), να υποβάλετε δήλωση για τα 
οικονομικά στοιχεία, υπογραμμένη από τη διεύθυνση της επιχείρησης, μαζί με 
βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή ή από κάτοχο ισοδύναμων προσόντων που 
ισχύουν στη χώρα προέλευσης του. Οι αριθμοί σε όλες τις στήλες πρέπει να 
υπολογιστούν στην ίδια βάση ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση κατά έτος 
(ή, σε περίπτωση που έχει αλλάξει η βάση, θα πρέπει να δοθεί επεξήγηση για την 
αλλαγή υπό μορφή υποσημείωσης στον πίνακα).  

Πίνακας Α 

Οικονομικά στοιχεία 2012 2013 2014 Μέσος όρος 

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε 

Ευρώ/ΛΚ) 

    

Ταμείο και Ταμειακά ισοδύναμα 

στο τέλος του έτους (σε 

Ευρώ/ΛΚ) 

    

Ετήσια αποτελέσματα εργασιών 

(σε Ευρώ/ΛΚ) 

    

 

 

 

 

                                                 
 Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο και τα διαθέσιμα στους 
λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας, μαζί με τις βραχυπρόθεσμες, άμεσα ρευστοποιήσιμες, επενδύσεις 
οι οποίες  είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα ακριβές ποσό μετρητών, και υπόκεινται σε έναν ασήμαντο 
κίνδυνο αλλαγής στην αξία τους. Μια επένδυση ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό ως ταμειακά 
ισοδύναμης όταν έχει μια διάρκεια τριών μηνών ή λιγότερη από την ημερομηνία της απόκτησης της. Οι 
επενδύσεις σε μετοχές αποκλείονται κανονικά, εκτός αν είναι ουσιαστικά ένα ταμειακό ισοδύναμο (π.χ. 
προνομιούχες μετοχές που αποκτιούνται μέσα σε τρεις μήνες από την καθορισμένη ημερομηνία 
εξαγοράς τους). Τραπεζικές υπεραναλήψεις που είναι επαναπληρωτέες μετά από απαίτηση και που 
αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης μετρητών μιας επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται 
επίσης ως συστατικό του ταμείου και των ταμειακών ισοδύναμων. 
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Πίνακας Β  

Επωνυμία μέλους Κοινοπραξίας: ......................... 

Οικονομικά στοιχεία  2012 2013 2014 

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε 

Ευρώ/ΛΚ) 

   

Ταμείο και Ταμειακά ισοδύναμα 

στο τέλος του έτους (σε 

Ευρώ/ΛΚ) 

   

Ετήσια αποτελέσματα εργασιών 

(σε Ευρώ/ΛΚ) 

   

 

Γενική Σημείωση: Ο Προσφέρων, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του 
Ν.12(Ι)/2006 ή του άρθρου 56(5) του Ν.11(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτές. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας, 
οι παραπάνω πίνακες θα πρέπει να περιλάβουν και τα στοιχεία του/των τρίτου/ων. 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων που είναι συναφείς– σύμφωνα με είδη υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο εδάφιο 6.2.3.2 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού - με την προκηρυσσόμενη και τις οποίες έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί 
ο φορέας κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών. Ο αριθμός των συμβάσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5) 

α/α 
(μέγιστος 10) Τίτλος Έργου  

Όνομα φορέα 
(μέλους της 

Κοινοπραξίας) 

Χώρα Συνολική 
Αξία 

Σύμβασης 
(Ευρώ/ΛΚ) 

Αναλογία της 
σύμβασης που 
εκτελέστηκε από 
το Φορέα (%) 

Πελάτης 

(Αναθέτουσα Αρχή) 

Προέλευση 
Χρηματοδότησης

Ημερομηνίες 

(έναρξης/λήξης)

Λοιπά μέλη 
κοινοπραξίας 

(εφόσον 
υπάρχουν) 

… … … … … … … … 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου Είδος υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

… … 



2. ΠΕ∆ΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

(Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία συμπληρώνει τον παρακάτω 
πίνακα με τα πεδία ως έχουν δηλώνοντας – με τη χρήση του συμβόλου  - το πεδίο 
ειδίκευσης του συντονιστή της κοινοπραξίας και κάθε μέλους χωριστά. Σε περίπτωση 
που ο Προσφέρων είναι ένα μόνο πρόσωπο η εμπειρία του δηλώνεται στη στήλη του 
συντονιστή. Τα πεδία ειδίκευσης θα πρέπει να είναι τα είδη υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο εδάφιο 6.2.3.2 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού) 

 

 Συντονιστής Μέλος 1  

(επωνυμία) 

Μέλος 2  

(επωνυμία) 

κλπ 

Συναφής υπηρεσία 1     

Συναφής υπηρεσία 2     

κλπ     
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 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Προς: Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 

 

Θέμα: Παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του 
προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 

  

Αρ. ∆ιαγωνισμού:  3/2015  

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
προσφορών:    17/6/2015 

 

 

 

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την 
προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη 
∆ημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο παροχής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 

Υπογραφή : ..........................................................

 

Όνομα υπογράφοντος: 

 

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

Αρ. ∆ελτίου 
Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου 
υπογράφοντος: 

 

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

 

Ιδιότητα υπογράφοντος: 

 

..........................................................
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς 

Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης 

 

Θέμα: Παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του 
προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 

 

 Αρ. ∆ιαγωνισμού:  3/2015  

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
προσφορών:  17/6/2015 

 

 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού και αφού έχουμε 
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι 
υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε 
το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα τα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού και την 
Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των €..................................... 
(ολογράφως ................................................................................................. Ευρώ 
και .............................σεντς). 

2. Το ποσοστό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής 
Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική 
Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης, για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα 
Έγγραφα ∆ιαγωνισμού, και να αρχίσουμε την εκτέλεση των Υπηρεσιών μέσα στα 
χρονικά όρια που προνοούνται στους όρους της Συμφωνίας και να τις 
συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα 
∆ιαγωνισμού και στην Προσφορά μας. 

 

4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 
ορίζεται στο εδάφιο 2.16 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού, θα μας 
δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της 
περιόδου αυτής. 

 

5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή 
μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ 
μας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Μονάδες Τιμή Μονάδας ανά έτος    
€ 

Συνολική τιμή 
€ 

  1ο έτος 2ο έτος  

Υπάλληλο μόνο 6    (6)*    

Υπάλληλο μόνο με 
εξαρτώμενο 

1    (2)*    

Ζευγάρι 10  (20)*    

Ζευγάρι και 
εξαρτώμενα 

24  (94)*    

Φοιτητή 7  **    

Συνολική Οικονομική Προσφορά   ***  

*    Ο αριθμός στην παρένθεση υποδηλεί το συνολικό αριθμό ασφαλιζομένων.  

**  Οι φοιτητές ανήκουν 6 στο ζευγάρι με εξαρτώμενα και 1 στον υπάλληλο μόνο με 

εξαρτώμενο. 

***  Το σύνολο μεταφέρεται στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (έντυπο 6). 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του  

 

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

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

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου 
υπογράφοντος 

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

Ιδιότητα υπογράφοντος ......................................................................

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

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος ...........................................................................
 
 
Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και ∆ιεύθυνση) 

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

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

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

 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να 

αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους 
της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό 
του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του 
από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (α) και 
(στ) του εδαφίου 6.2.1 του άρθρου 6 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. 
Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 

2. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (γ) και (δ) του εδαφίου 6.2.1 του 
άρθρου 6 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. Το δικαιολογητικό αυτό θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

 

3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας 
εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής (ζ) του εδαφίου 6.2.1 του Μέρους Α των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού.  

Αρμόδια αρχή στη Κυπριακή ∆ημοκρατία για την έκδοση των σχετικών 
πιστοποιητικών είναι: 

 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο αρ. Ε. Πρ. 104) 

 Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-
022 και για αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023) 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά 
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 8 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ημερομηνία λήξης ................................... 

 

Προς 

____________________________________________________ 

(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή») 

 

 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------- 

Συμβόλαιο Αρ.------------------------ 

 

 

 Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους -------------
---------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής 
καλούμενων «ο Ανάδοχος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το Συμβόλαιο»)  με 
Ποσό  Συμβολαίου €----------------------------------, (ολογράφως --------------------------------
------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------
σεντ) και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την 
πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με ποσοστό ------------------ 
εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από 
κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε 
τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, 
εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 
εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα 
απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού €----------------------------------- (ολογράφως) ------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- Ευρώ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής 
σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει 
εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση 
υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με 
τα ποσά που θα πληρώνονται. 
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2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η 
οποία δυνατό να γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με 
αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα 
Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα 
μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια 
αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό. 

 

3. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της 
ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται ανωτέρω  και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, 
εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική αργία,  μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της 
αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε 
λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας 
λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε 
γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει 
επιστραφεί σε εμάς είτε όχι. 

 

4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και 
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και θα εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    ∆ιατελούμε, 

 

 

 

                                                                                       [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

{ Επικολλήστε εδώ 
Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: …………………………………. 
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ΕΝΤΥΠΟ 9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑ                                       
                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                       
                                       

ΠΟΛΗ                    ΤΤ              
                                  

ΧΩΡΑ                     ΑΡ. ΦΠΑ              
                                       

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

                                      

                                       
ΤΗΛΕΦΩΝΟ                  ΦΑΞ                   

                                     
E - MAIL                                       

                                       
                                       

 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ                                       
                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠ/ΜΑΤΟΣ                                       
                                       

ΠΟΛΗ                    ΤΤ              
                                  

ΧΩΡΑ                                       
                                       

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                       
                                       

IBAN                                       
                                       

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ+ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
(Πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ + ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
(Πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



 

 

Πίνακας Περιεχομένων 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................................................................................................................................. 4 
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ΆΡΘΡΟ 7 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ......................................................................................................................................... 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Άρθρο 1 – Ορισμοί 

1. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν για την Σύμβαση 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που 
συμβάλλεται με την Αναθέτουσα Αρχή για να εκτελέσει το Αντικείμενο της Σύμβασης. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

το κράτος, ή η αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή ο οργανισμός δημοσίου δικαίου ή η ένωση 
ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου που συνάπτει τη 
Σύμβαση, ή εξ ονόματος της οποίας συνάπτεται η Σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

η παροχή όλων των υπηρεσιών του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης. 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

το ποσό που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

το ποσό που δεν καθορίζεται προηγουμένως στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, αλλά 
επιδικάζεται από δικαστήριο ή καθορίζεται από τη διαδικασία διαιτησίας, ή συμφωνείται 
μεταξύ των μερών ως αποζημίωση καταβλητέα στο μέρος που ζημιώθηκε, σε περίπτωση 
αθέτησης συμβατικών όρων από το άλλο μέρος. 

ΗΜΕΡΑ 

ημερολογιακή ημέρα 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

οι περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 
2004 (Κ.∆.Π. 492/2004) περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων.  

ΜΗΝΑΣ 

ημερολογιακός μήνας. 

Ο∆ΗΓΙΑ 

οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική οδηγία ή εντολή που εκδίδεται από τον Υπεύθυνο 
Συντονιστή προς τον Ανάδοχο αναφορικά με την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης.   

ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 

το έγγραφο (Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού) που ετοιμάστηκε από την 
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Αναθέτουσα Αρχή, όπου ορίζονται οι απαιτήσεις της ή/και οι στόχοι αναφορικά με το 
Αντικείμενο της Σύμβασης και καθορίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο οι μέθοδοι και πόροι 
που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν. 

ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

η υπογεγραμμένη συμφωνία την οποία συνάπτουν η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβανομένων όλων των 
επισυναπτομένων σε αυτήν και όλων των εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτή και 
των παραρτημάτων αυτής, περιλαμβανομένων και των παρόντων Γενικών Όρων. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΥ 

σύμβαση δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι καθορισμένης αμοιβής για 
κάθε εργάσιμη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, για κάθε κατηγορία απασχολούμενων στελεχών.  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

σύμβαση δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι μιας συνολικής 
καθορισμένης τιμής ή έναντι επί μέρους καθορισμένων τιμών, για επί μέρους υπηρεσίες 
του συνολικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΡΗΤΡΑ  

η αποζημίωση που καθορίζεται στην Σύμβαση ως καταβλητέα από το ένα συμβαλλόμενο 
μέρος στο άλλο για παράλειψη εκ μέρους του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στη Σύμβαση. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τον 
χειρισμό της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

οι δραστηριότητες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος δυνάμει της Σύμβασης όπως 
συμβουλευτική υποστήριξη, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση μελετών, συγγραφή εγχειριδίων, 
εκπαίδευση και επιμόρφωση, συντήρηση ή επίβλεψη. 

2. Όπου στη Σύμβαση ορίζονται χρονικά διαστήματα ή χρονικές περίοδοι, θα αρχίζουν από την 
επόμενη ημέρα της ενέργειας ή του γεγονότος που συνιστά το σημείο έναρξης των 
περιόδων αυτών. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της περιόδου είναι αργία, η 
περίοδος θα λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα της 
περιόδου. 

3. Εάν η Σύμβαση υπογραφεί σε περισσότερες από μια γλώσσες, θα υπερισχύει η ελληνική 
έκδοση στην περίπτωση διαφορών μεταξύ των εκδόσεων στις διαφορετικές αυτές γλώσσες. 

4. Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι στους παρόντες Γενικούς Όρους δεν θα εκλαμβάνονται ως 
μέρος αυτών ούτε και θα λαμβάνονται υπόψη στην ερμηνεία της Σύμβασης. 

5. Όπου τα συμφραζόμενα του κειμένου το επιτρέπουν, λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι 
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περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα και λέξεις αρσενικού γένους θα 
θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και αντίστροφα. 

 

Άρθρο 2 – Ειδοποιήσεις και Γραπτές Επικοινωνίες 

1. Οποτεδήποτε υπάρχει προθεσμία για την λήψη μιας γραπτής επικοινωνίας, ο αποστολέας 
θα προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει την έγκαιρη λήψη της 
επικοινωνίας. 

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

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

 

Άρθρο 3 – Κυριότητα – Πνευματικά και Περιουσιακά ∆ικαιώματα 

1. Όλα τα παραδοτέα της Σύμβασης, όλα τα στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα παραπάνω 
έγγραφα και στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης.  

2. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης. 

3. Οποιαδήποτε αποτελέσματα ή δικαιώματα, περιλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων 
και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εξασφαλίστηκαν κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης, περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία δύναται να τα χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, εκχωρεί ή μεταβιβάζει όπως αυτή 
θεωρεί σκόπιμο, χωρίς γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
προϋπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

4. Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων 
που τυχόν καταγγέλλουν τρίτοι και αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, 
πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά και, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή 
εμποδίζεται στη χρήση των παραδοτέων της Σύμβασης εξαιτίας τέτοιου λόγου, τροποποιεί ή 
αντικαθιστά με δική του δαπάνη τα παραδοτέα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα, 
ισχυόντων κατά τα λοιπά των αναφερομένων στο άρθρο 20. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν οποιεσδήποτε 
πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση έχει στην διάθεσή της που δυνατόν να σχετίζονται με την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε 
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 την Σύμβαση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Υπεύθυνος Συντονιστής και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης 
της Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους εργασίας ή 
παραγωγής του Αναδόχου. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους υπαλλήλους, εκπροσώπους και αντιπροσώπους της 
με όλες τις οδηγίες ή πληροφορίες που δυνατόν να είναι απαραίτητες ή κατάλληλες για 
διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει πληροφόρηση προς τον Ανάδοχο, εφόσον της ζητηθεί από 
αυτόν, για την εξασφάλιση αντιγράφων των νόμων, κανονισμών και πληροφοριών για 
θέματα ασφάλισης προσωπικού και προστασίας εργαζόμένων, για τοπικά τελωνεία, 
φορολογικά θέματα, εντολές ή τοπικούς νόμους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, που δυνατόν 
να επηρεάσουν τον Ανάδοχο στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του δυνάμει της Σύμβασης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 5  - Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 

1. Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση πιστής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η εν λόγω εγγύηση πρέπει να παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου 
αποδεσμευτεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου 5. 

2. Σε περίπτωση που η εγγύηση πιστής εκτέλεσης παύσει να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο και 
ο Ανάδοχος παραλείψει να την θέσει εκ νέου σε ισχύ, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να 
προβεί σε αφαιρέσεις από μελλοντικές πληρωμές που οφείλονται στον Ανάδοχο δυνάμει της 
Σύμβασης μέχρι το σύνολο του ποσού της εγγύησης πιστής εκτέλεσης, είτε να τερματίσει 
την Σύμβαση εάν κατά την γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής μια τέτοια αφαίρεση είναι 
ανέφικτη. 
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3. Εάν η Σύμβαση τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση πιστής εκτέλεσης δύναται να 
τύχει επίκλησης πάραυτα ώστε να εξοφληθεί τυχόν υπόλοιπο που είναι ακόμη οφειλόμενο 
στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο και ο εγγυητής δεν θα καθυστερήσει την πληρωμή 
ούτε θα εγείρει ένσταση για οποιοδήποτε λόγο. 

4. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την τελική παραλαβή του 
Αντικειμένου της Σύμβασης και την καταβολή της τελικής πληρωμής. 

 

Άρθρο 6 – Εκχώρηση 

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, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η έγκριση μιας εκχώρησης από την Αναθέτουσα Αρχή προϋποθέτει ότι το τρίτο μέρος στο 
οποίο γίνεται η εκχώρηση πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ίσχυσαν για την ανάθεση 
της Σύμβασης. Για τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κάθε δυνατό στοιχείο και πληροφορία που 
αφορά στο τρίτο μέρος.  

4. Η έγκριση μιας εκχώρησης από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 
υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το μέρος που δεν έχει 
εκχωρηθεί. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως ο τρίτος στον οποίο εκχωρείται η 
Σύμβαση αναλάβει και τις υποχρεώσεις για το μέρος της Σύμβασης το οποίο έχει ήδη 
εκτελεστεί. 

 

Άρθρο 7 – Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιορίζεται να 
χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά 
περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

2. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, να προβεί σε νέα 
υπεργολαβία ή σε αντικατάσταση υπεργολάβου που είχε καθορίσει στην προσφορά του, ή 
να αναλάβει ο ίδιος το μέρος που είχε δηλώσει στην προσφορά του ότι θα υλοποιήσει 
υπεργολάβος, μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Για τις ανάγκες της έγκρισης της παραγράφου 2 από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα τμήματα του Αντικειμένου 
της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο, την ταυτότητά του καθώς και 
έγγραφη τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που θα αναλάβει. 



 

Σελίδα 6 από 20 

 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή, εντός σαράντα (40) ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, θα 
κοινοποιεί στον Ανάδοχο την απόφασή της, δηλώνοντας τους λόγους σε περίπτωση που 
αρνηθεί να παραχωρήσει την έγκριση αυτή. 

5. Νοείται ότι η έγκριση τέτοιας αίτησης από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης. 

6. Τυχόν αλλαγή υπεργολάβου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής θεωρείται ότι αποτελεί αθέτηση των συμβατικών όρων. 

7. Νοείται ότι υπηρεσίες που τυχόν ανατίθενται σε υπεργολάβο από τον Ανάδοχο, δεν 
επιτρέπεται να ανατεθούν σε τρίτους από τον υπεργολάβο.  

8. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή 
αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

10. Εάν ένας υπεργολάβος κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Υπεύθυνο Συντονιστή ότι 
δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Υπεύθυνος 
Συντονιστής δυνατόν να απαιτήσει από τον Ανάδοχο πάραυτα είτε να παρουσιάσει νέο 
υπεργολάβο με προσόντα και πείρα που να είναι αποδεκτά στην Αναθέτουσα Αρχή ως 
αντικαταστάτη είτε να αναλάβει ο ίδιος την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 8 – Εγγυητική ∆ιαβεβαίωση (Warranties) 

1. Ο Ανάδοχος θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς στην Κυπριακή ∆ημοκρατία και θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό του, οι 
εξαρτώμενοί του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες του σέβονται και συμμορφώνονται 
επίσης με όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει την 
Αναθέτουσα Αρχή για οποιεσδήποτε απαιτήσεις και διαδικασίες προκύπτουν από τυχόν 
παραβίαση εκ μέρους του Αναδόχου, των υπαλλήλων του και των εξαρτωμένων του τέτοιων 
νόμων και κανονισμών. 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Αντικείμενο της Σύμβασης θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς 
κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους 
παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στα έγγραφα διαγωνισμού ή 
επιτρέπεται να ορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που θα δίνονται από τον Υπεύθυνο 
Συντονιστή. Όπου ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι απαιτήσεις μιας οδηγίας ξεπερνούν την 
εξουσιοδότηση του Υπεύθυνου Συντονιστή ή του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης, θα 
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αποστέλλει γνωστοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή αιτιολογώντας την άποψή του εντός 30 
ημερών από την λήψη της οδηγίας αυτής. Η εκτέλεση της οδηγίας δεν θα ανακαλείται λόγω 
της ειδοποίησης αυτής. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή ή στον Υπεύθυνο Συντονιστή 
ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποδεικτικά 
στοιχεία αναφορικά με την εκτέλεση της Σύμβασης καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες 
σχετικές με τις υπηρεσίες και το Αντικείμενο της Σύμβασης. 

5. Στις περιπτώσεις συμβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης ή οποιουδήποτε 
άλλου Ευρωπαϊκού οργάνου, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα επιτρέπει την απρόσκοπτη 
διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων, άλλων ελέγχων ή επαληθεύσεων στους χώρους του και στα 
αρχεία που τηρεί και δεσμεύεται ότι το ίδιο θα ισχύει για τους υπεργολάβους του και 
οποιονδήποτε συνεργαζόμενο στο πλαίσιο της Σύμβασης, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης όσο και για επόμενο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών. 

6. Στις περιπτώσεις συμβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύμφωνα με το Εθνικό ∆ίκαιο, 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου ή του Γενικού Ελεγκτή ή 
οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ο Ανάδοχος 
εγγυάται ότι θα επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων, άλλων ελέγχων ή 
επαληθεύσεων στους χώρους του και στα αρχεία που τηρεί και δεσμεύεται ότι το ίδιο θα 
ισχύει για τους υπεργολάβους του και οποιονδήποτε συνεργαζόμενο στο πλαίσιο της 
Σύμβασης, για το προβλεπόμενο στις ισχύουσες διατάξεις χρονικό διάστημα. 

7. Εάν ο Ανάδοχος είναι Ασφαλιστικός Αντιπρόσωπος, η Ασφαλιστική Επιχείρηση του 
Ασφαλιστικού Αντιπροσώπου που θα είναι από κοινού και κεχωρισμένα δεσμευμένη να 
εκπληρώσει τους όρους της Σύμβασης. Ο Ασφαλιστικός Αντιπρόσωπος θα έχει την 
εξουσιοδότηση να δεσμεύει την Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

8. Εάν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία δύο ή περισσοτέρων προσώπων, όλα τα πρόσωπα αυτά 
θα είναι από κοινού και κεχωρισμένα δεσμευμένα να εκπληρώσουν τους όρους της 
Σύμβασης. Το πρόσωπο που ορίζεται από την κοινοπραξία αυτή να ενεργεί εκ μέρους της 
για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης θα έχει την εξουσιοδότηση να δεσμεύει την 
κοινοπραξία. 

9. Οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση της κοινοπραξίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής θα θεωρείται ότι αποτελεί αθέτηση των συμβατικών 
όρων. 

 

Άρθρο 9 – Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια 

1. Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Ανάδοχος από την Αναθέτουσα 
Αρχή στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του 
εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με την Αναθέτουσα Αρχή ή είναι αποτελέσματα 
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μελετών, δοκιμών ή ερευνών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια και για το σκοπό εκτέλεσης 
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία 
σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή 
συνεργαζόμενους με αυτόν ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την 
εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης και θα διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι εν 
γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, υποχρεούμενος πρόσθετα να 
επιβάλει αυτή την υποχρέωση στους τυχόν υπεργολάβους του.  

3. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 ή/και 
να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας 
της διαρροής. 

4. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το 
Αντικείμενο της Σύμβασης ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγκριση 
της Αναθέτουσας Αρχής, και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία 
συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής δυνάμει της Σύμβασης. 
∆εν θα δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή 
του αυτή σε τρίτους. 

5. Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά στην 
τεχνογνωσία που ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της 
Σύμβασης. 

 

Άρθρο 10 – Κώδικας ∆εοντολογίας 

1. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύονται να 
μην προσβάλλουν τις πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές πρακτικές που ισχύουν στην 
Κυπριακή ∆ημοκρατία. 

2. Εάν ο Ανάδοχος ή οποιοσδήποτε από τους υπεργολάβους, προσωπικό, εκπροσώπους ή 
υπαλλήλους του προσφερθεί να δώσει ή συμφωνήσει να προσφερθεί ή να δώσει ή δίνει σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε δωροδοκία, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως 
κίνητρο ή επιβράβευση για την εκτέλεση ή την αποφυγή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης 
σε σχέση με την Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, ή για να 
επιδείξει προτίμηση ή μη προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με την Σύμβαση ή 
οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
τερματίσει την Σύμβαση χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε συσσωρευμένων δικαιωμάτων 
του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης. 

3. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο δυνάμει της Σύμβασης θα αποτελούν το μοναδικό 
εισόδημα ή όφελος που δυνατόν να προκύψει σε σχέση με την Σύμβαση και ούτε αυτός ούτε 
και το προσωπικό του δεν θα αποδέχονται καμία προμήθεια, έκπτωση, επίδομα, έμμεση 
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πληρωμή ή άλλο αντάλλαγμα που να συνδέεται ή να σχετίζεται με ή να τον απαλλάσσει από 
τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης. 

4. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε δικαίωμα 
εκμετάλλευσης, φιλοδώρημα ή προμήθεια αναφορικά με οποιοδήποτε κατοχυρωμένο ή 
προστατευόμενο είδος ή διαδικασία που χρησιμοποιείται στην ή για τους σκοπούς της 
Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 11 – Σύγκρουση συμφερόντων 

1. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ή τερματισμό 
οποιασδήποτε κατάστασης που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη και 
αντικειμενική εκτέλεση της Σύμβασης. Μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να 
προκύψει συγκεκριμένα ως αποτέλεσμα οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής 
σχέσης, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς 
σύνδεσης ή κοινού συμφέροντος. Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που θα 
μπορούσε να προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, πρέπει να γνωστοποιείται 
γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς καθυστέρηση. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα αυτά είναι επαρκή 
και δύναται να ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο Ανάδοχος 
θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό του, περιλαμβανομένης και της διοίκησής του, δεν 
εμπλέκονται σε κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων. 
Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει αμέσως και χωρίς αποζημίωση από την Αναθέτουσα Αρχή 
οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του που εκτίθεται σε μια τέτοια κατάσταση. 

3. Ο Ανάδοχος θα απέχει από οποιαδήποτε επαφή που δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την 
ανεξαρτησία αυτού ή του προσωπικού του. Εάν ο Ανάδοχος αποτύχει να διατηρήσει μια 
τέτοια ανεξαρτησία, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, χωρίς επηρεασμό της αποζημίωσης για 
τυχόν βλάβες που δυνατόν να έχει υποστεί ως προς τούτο, να τερματίσει τη Σύμβαση 
αμέσως. 

4. Τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης όσο και μετά την ολοκλήρωση ή τον 
τερματισμό της, ο Ανάδοχος αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής, υπό οποιαδήποτε 
ιδιότητα, σε σύμβαση ή μέρος αυτής, υπηρεσιών ή προμηθειών ή έργων που ενδεχομένως 
απορρέουν από την εκτελεσθείσα Σύμβαση και αφορά εφαρμογή μελετών ή προδιαγραφών 
ή άλλων προτάσεων που ο Ανάδοχος είχε υποχρέωση να συντάξει και να παραδώσει στο 
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, εφόσον η εφαρμογή των συγκεκριμένων μελετών ή 
προδιαγραφών ή άλλων προτάσεων δεν περιλαμβάνεται στο Αντικείμενο της Σύμβασης, 
εκτός εάν παραχωρηθεί ειδική γραπτή άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Άρθρο 12 – Προστασία των εργαζομένων 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της νομοθεσίας που ισχύουν στη ∆ημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων 
του και τις συνθήκες εργασίας. 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, 
μεριμνά  δε όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

3. Από την εκτέλεση της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Αντικείμενο 
της Σύμβασης. Πάντως η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των 
υπεργολάβων του σε περίπτωση που τόπος υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης 
είναι οι δικές της εγκαταστάσεις, ιδίως δε ότι θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά 
με τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεών της. 

 

Άρθρο 13 – Αντικατάσταση προσωπικού – ∆εν εφαρμόζεται 

1. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε αλλαγές του προσωπικού που συμφωνήθηκε δυνάμει των 
όρων της Σύμβασης χωρίς να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία δύναται να 
αντιτεθεί σε μια τέτοια αλλαγή με βάση τη Σύμβαση. 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει με δική του πρωτοβουλία να προτείνει αντικατάσταση στελεχών της 
Ομάδας Έργου, στις ακόλουθες περιπτώσεις 

α. στην περίπτωση θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ενός μέλους της Ομάδας Έργου, 

β. εάν καταστεί απαραίτητο να αντικατασταθεί ένα μέλος της Ομάδας Έργου για 
οποιουσδήποτε άλλους λόγους πέραν από τον έλεγχο του Αναδόχου (π.χ. 
παραίτηση, κ.τ.λ.). 

3. Επιπρόσθετα, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και με βάση γραπτό και δικαιολογημένο 
αίτημα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση εάν θεωρήσει ότι ένα μέλος 
της Ομάδας Έργου δεν αποδίδει επαρκώς ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του δυνάμει της 
Σύμβασης. 

4. Όπου ένα μέλος της Ομάδας Έργου πρέπει να αντικατασταθεί, ο αντικαταστάτης πρέπει να 
κατέχει τουλάχιστον ισότιμα προσόντα και πείρα. Όπου ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να 
παρέχει αντικαταστάτη με ισότιμα προσόντα ή/και πείρα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε 
να αποφασίσει να τερματίσει τη Σύμβαση εάν τίθεται σε κίνδυνο η δέουσα εκτέλεσή της, είτε 
εάν θεωρήσει ότι αυτό δεν ισχύει, να αποδεχθεί τον αντικαταστάτη, νοουμένου ότι θα 
ακολουθήσει τροποποίηση της Σύμβασης για την ανάλογη μείωση της συμβατικής αξίας. 

5. Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού 
αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Όπου το μέλος της Ομάδας Έργου δεν αντικαθίσταται 
αμέσως και παρέρχεται κάποιος χρόνος μέχρις ότου το νέο μέλος αναλάβει τα καθήκοντά 
του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διορίσει προσωρινά άλλο 
άτομο μέχρι την άφιξη του νέου, ή να προβεί σε άλλα μέτρα για να αναπληρώσει την 
προσωρινή απουσία. 

 



 

Σελίδα 11 από 20 

 

Άρθρο 14 – Εκπαιδευόμενοι – ∆εν εφαρμόζεται 

1. Εάν απαιτείται από τους Όρους Εντολής, ο Ανάδοχος θα παρέχει κατάρτιση για την περίοδο 
εκτέλεσης της Σύμβασης για εκπαιδευόμενους που διορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή 
δυνάμει των όρων της Σύμβασης. 

2. Η εκπαίδευση από τον Ανάδοχο αυτών των εκπαιδευόμενων δεν θα προσδίδει σε αυτούς το 
καθεστώς των υπαλλήλων του Αναδόχου. Ωστόσο, πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
οδηγίες του Αναδόχου, και με τις πρόνοιες των άρθρων 9 και 10, ως εάν να ήταν υπάλληλοι 
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δύναται με αιτιολογημένο γραπτό αίτημα να ζητήσει από την 
Αναθέτουσα Αρχή την αντικατάσταση οποιουδήποτε εκπαιδευόμενου, του οποίου η εργασία 
ή συμπεριφορά δεν είναι ικανοποιητική. 

3. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στη Σύμβαση, η αμοιβή για εκπαιδευόμενους υπαλλήλους 
της Αναθέτουσας Αρχής και τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και όλα τα άλλα έξοδα στα οποία 
υποβάλλονται οι εκπαιδευόμενοι αυτοί θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 15 – Τροποποίηση της Σύμβασης 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δεν θίγει 
ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και θα πρέπει να καθορίζεται γραπτώς σε ∆ιορθωτικό Έγγραφο 
που θα συναφθεί με τους ίδιους όρους όπως η αρχική Σύμβαση. Εάν το αίτημα για 
τροποποίηση προέρχεται από τον Ανάδοχο, πρέπει να υποβάλει το αίτημα αυτό στην 
Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προτού η τροποποίηση προτίθεται να 
τεθεί σε ισχύ, εκτός σε περιπτώσεις που είναι δεόντως τεκμηριωμένες από τον Ανάδοχο και 
αποδεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Πριν από οποιαδήποτε οδηγία για τροποποίηση που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Υπεύθυνος Συντονιστής θα γνωστοποιεί στον Ανάδοχο τη φύση και μορφή της 
τροποποίησης αυτής. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Υπεύθυνο Συντονιστή γραπτή πρόταση που θα περιέχει 

 περιγραφή της υπηρεσίας που θα εκτελεστεί ή των μέτρων που θα ληφθούν και 
το πρόγραμμα εκτέλεσης, και 

 οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εκτέλεσης ή σε 
οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης. 

3. Μετά την λήψη της πρότασης του Αναδόχου, το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες/Τμήματα  ή τις αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις λοιπές Αναθέτουσες 
Αρχές θα αποφασίζει το συντομότερο δυνατόν κατά πόσο η τροποποίηση θα εκτελεστεί ή 
όχι. Εάν εγκριθεί η τροποποίηση, τότε ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα εκδώσει σχετική οδηγία. 
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4. Με την λήψη της οδηγίας με την οποία αιτείται η τροποποίηση, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει 
στην εκτέλεση της τροποποίησης και θα δεσμεύεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους για 
την εκτέλεση αυτή ως εάν η τροποποίηση αυτή καθοριζόταν στη Σύμβαση. 

5. Καμία τροποποίηση δεν θα γίνεται αναδρομικά.  

 

Άρθρο 16 – Αναστολή Εκτέλεσης 

1.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών ή οποιοδήποτε 
μέρος αυτών για τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως δύναται να θεωρήσει απαραίτητο. 

2. Εάν η περίοδος αναστολής ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες και η αναστολή δεν 
οφείλεται σε παράλειψη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δύναται, με ειδοποίηση προς τον 
Υπεύθυνο Συντονιστή, να ζητήσει άδεια για επανέναρξη της εκτέλεσης των υπηρεσιών εντός 
τριάντα (30) ημερών ή να τερματίσει την Σύμβαση. 

3. Όπου η διαδικασία ανάθεσης ή η εκτέλεση της Σύμβασης ακυρώνεται λόγω σοβαρών 
λαθών ή παρατυπιών ή λόγω απάτης, η Αναθέτουσα Αρχή θα αναστείλει την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

4. Όπου τέτοια λάθη, παρατυπίες ή απάτη αποδίδονται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται επιπρόσθετα να αρνηθεί να προβεί σε πληρωμές ή δύναται να ανακτήσει ποσά που 
έχουν ήδη καταβληθεί, ανάλογα με την σοβαρότητα των λαθών, παρατυπιών ή απάτης. 

5. Η αναστολή της Σύμβασης για λόγους που ανάγονται στην ευθύνη του Αναδόχου, στοχεύει 
στο να επιτρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει κατά πόσο υποτιθέμενα σοβαρά 
λάθη ή παρατυπίες ή απάτη έχουν στην πραγματικότητα συμβεί. Εάν δεν επιβεβαιωθούν, η 
εκτέλεση της Σύμβασης θα επαναρχίσει το συντομότερο δυνατόν. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 

Άρθρο 17 – Πληρωμές  

1. Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς στην Αναθέτουσα 
Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της 
συμβατικής αξίας. Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης, ή σε περίπτωση τροποποίησης 
του τραπεζικού λογαριασμού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 
χρησιμοποιήσει το έντυπο που παρατίθεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων ∆ιαγωνισμού. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου 
αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό.  

2. Όλες οι πληρωμές που θα καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον ως άνω τραπεζικό 
λογαριασμό θα έχουν αποδεσμευτική ισχύ. 

3. Η συμβατική αξία θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τον τρόπο που περιγράφεται στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Ο χρόνος μεταξύ του χρονικού σημείου έναρξης του δικαιώματος 
αμοιβής του Αναδόχου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και της 
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ημερομηνίας χρέωσης του λογαριασμού της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα ξεπερνά το χρονικό 
διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση προς την λήξη της 
προθεσμίας αυτής για οποιοδήποτε μέρος του τιμολογημένου ποσού που τίθεται υπό 
αμφισβήτηση από τον Υπεύθυνο Συντονιστή ειδοποιώντας τον Ανάδοχο ότι αυτό το μέρος 
του τιμολογίου δεν είναι αποδεκτό, είτε γιατί το εν λόγω ποσό δεν καθίσταται πληρωτέο είτε 
γιατί η σχετική έκθεση δεν μπορεί να εγκριθεί και η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί απαραίτητη τη 
διεξαγωγή περαιτέρω ελέγχων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δεν πρέπει να 
κατακρατεί άνευ εύλογης αιτίας οποιοδήποτε μη αμφισβητούμενο μέρος του τιμολογημένου 
ποσού αλλά δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, οι 
οποίες πρέπει να δοθούν εντός τριάντα (30) ημερών από το σχετικό αίτημα. Η αντίστροφη 
μέτρηση προς τη λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 3 θα συνεχίσει από την 
ημερομηνία κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει ορθά διατυπωμένο τιμολόγιο. 

5. Όταν εκπνεύσει η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία, ο Ανάδοχος δύναται, εντός δύο 
μηνών από την λήξη της προθεσμίας για καταβολή της καθυστερημένης πληρωμής, να 
απαιτήσει τόκο επί της καθυστερημένης πληρωμής με το επιτόκιο υπερημερίας που ορίζεται 
από τον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμά του με βάση τον «Περί του Ενιαίου ∆ημοσίου 
Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006». 

6. Εάν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα λαμβάνει χώρα και συνεχίζεται, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται, με γραπτή ειδοποίησή της προς τον Ανάδοχο, να αναστείλει εξ’ ολοκλήρου ή 
εν μέρει, τις πληρωμές που οφείλονται στον Ανάδοχο βάσει της Σύμβασης 

 ο Ανάδοχος αθετεί την εκτέλεση της Σύμβασης, 

 οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση για την οποία ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη δυνάμει 
της Σύμβασης και η οποία, κατά την γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, παρεμβαίνει 
ή απειλεί να παρέμβει στην επιτυχή ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 18 – Ανάκτηση χρεών από τον Ανάδοχο 

1. Ο Ανάδοχος θα εξοφλήσει οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν επιπρόσθετα από την 
τελική πιστοποιημένη αξία που οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερών από την λήψη αιτήματος ως προς τούτο. 

2. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή έχει καταβάλει ή του οποίου προκάλεσε 
την καταβολή, και υπερβαίνει τα δικαιώματα του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης, θα 
εξοφλείται από το Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών 
μετά την λήψη από τον Ανάδοχο του αιτήματος για εξόφληση. 

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση εντός της πιο πάνω 
προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αυξήσει τα ποσά που οφείλονται 
προσθέτοντας τόκο βάσει του επιτοκίου υπερημερίας που ορίζεται από τον Υπουργό 
Οικονομικών με διάταγμά του με βάση τον «Περί του Ενιαίου ∆ημοσίου Επιτοκίου 
Υπερημερίας Νόμο του 2006». 
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4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση του αρχικού ποσού και 
του τυχόν τόκου που θα έχει προστεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, εντός σαράντα 
πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να προβεί σε κατάσχεση ανάλογου μέρους της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

5. Ποσά που πρέπει να εξοφληθούν προς την Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να συμψηφιστούν 
έναντι οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Ανάδοχο. Αυτό δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα 
του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής να συμφωνήσουν για εξόφληση με δόσεις. 

6. Οι τραπεζικές χρεώσεις που προκύπτουν από την εξόφληση οφειλόμενων ποσών προς την 
Αναθέτουσα Αρχή θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 19 – Αθέτηση συμβατικών όρων 

1. Υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων από τους συμβαλλομένους όταν κάποιος από αυτούς 
αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Όταν υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων, το μέρος που ζημιώθηκε δικαιούται να προσφύγει 
στα ακόλουθα μέτρα αποκατάστασης 

- αποζημίωση, ή/και 

- τερματισμό της Σύμβασης, για τους λόγους που καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23 
του παρόντος Παραρτήματος. 

3. Οι αποζημιώσεις μπορεί να είναι 

- γενικές αποζημιώσεις ή/και 

- ρευστοποιήσιμες αποζημιώσεις. 

4. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις 
αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν μέσω 
της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.  

5. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες που 
παρουσιάζονται μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη 
Σύμβαση. 

 

Άρθρο 20 – Ασφάλιση - Αποζημίωση  

1. Mε δικά του έξοδα, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει, προστατεύει και υπερασπίζεται την 
Αναθέτουσα Αρχή και υπαλλήλους της, από και ενάντια όλων των ενεργειών, απαιτήσεων, 
απωλειών ή βλαβών που προκύπτουν από την εκτέλεση της Σύμβασης από το Ανάδοχο. 

2. Με δικά του έξοδα, ο Ανάδοχος, με αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, θα επανορθώνει 
οποιαδήποτε έλλειψη στην εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση αποτυχίας του 
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Αναδόχου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις 
αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις λοιπές Αναθέτουσες Αρχές. 

3. Ο Ανάδοχος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες, απαιτήσεις, απώλειες ή βλάβες που 
μπορεί να αποδείξει, εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι 
προκαλούνται από 

 παράλειψη εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής να ενεργήσει σχετικά με οποιαδήποτε 
αιτιολογημένη εισήγηση του Αναδόχου, ή απαίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
να εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο μια απόφαση ή εισήγηση με την οποία ο ίδιος 
διαφωνεί αιτιολογημένα ή για την οποία εκφράζει σοβαρή αιτιολογημένη επιφύλαξη, ή  

 ανάρμοστη εκτέλεση από τους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους αναδόχους της 
Αναθέτουσας Αρχής των οδηγιών του Αναδόχου που έχουν υιοθετηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ο Ανάδοχος θα παραμένει υπεύθυνος για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών του 
δυνάμει της Σύμβασης για τέτοια περίοδο μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία που διέπει τη Σύμβαση ή προσδιορίζεται στα Έγγραφα 
∆ιαγωνισμού. 

 

Άρθρο 21 – ∆ιοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον Ανάδοχο 

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 22 περί τερματισμού της Σύμβασης, πέρα από τα 
προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο, ενδεχομένως ο Ανάδοχος να στερηθεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς, είτε μόνιμα, είτε για καθορισμένη χρονική 
περίοδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που 
είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις 
λοιπές Αναθέτουσες Αρχές. 

2. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει αμέσως στην 
κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η ζημιά που υπέστη η 
Αναθέτουσα Αρχή υπερβαίνει το ποσό της προαναφερόμενης εγγύησης, τότε η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για λήψη δικαστικών ή άλλων μέτρων που θεωρεί απαραίτητα 
εναντίον του Αναδόχου προς επανόρθωση της κατάστασης. 

3. Σε ότι αφορά στις ρήτρες καθυστέρησης ισχύουν τα ειδικά αναφερόμενα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια. 

 

Άρθρο 22 – Τερματισμός από την Αναθέτουσα Αρχή 

1. Η Σύμβαση αυτή τερματίζεται αυτοδικαίως εάν, εντός περιόδου ενός έτους μετά την 
υπογραφή της και από τα δύο μέρη, δεν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία που να 
εγείρει δικαίωμα πληρωμής.   
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2. Ο τερματισμός θα γίνει χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή εξουσιών της 
Αναθέτουσας Αρχής καθώς και του Αναδόχου, δυνάμει της Σύμβασης. 

3. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση επτά (7) ημερών, 
να τερματίσει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- ο Ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  

- ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με την 
ειδοποίηση του Υπεύθυνου Συντονιστή βάσει της οποίας ζητείται από τον Ανάδοχο 
να επανορθώσει κάθε αμέλεια ή αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων που επηρεάζουν σημαντικά την πιστή εκτέλεση της Σύμβασης εντός 
των προθεσμιών,  

- ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπεύθυνο 
Συντονιστή,  

- ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει μέρος της σε υπεργολάβο/ους ή 
αντικαθιστά υπεργολάβο/ους χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,  

- ο Ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή αποτελεί το αντικείμενο διαδικασιών που 
αφορά παρόμοιες υποθέσεις ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση απορρέουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία ή/και τους εθνικούς 
κανονισμούς,  

- ο Ανάδοχος έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

- ο Ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να 
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η Αναθέτουσα Αρχή,  

- ο Ανάδοχος αποτελεί το αντικείμενο απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου  για 
απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη 
παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, 

- ο Ανάδοχος υφίσταται οργανωτικές μεταβολές οφειλόμενες στην αλλαγή της νομικής 
μορφής ή της φύσης του, εκτός εάν μια τέτοια μεταβολή έχει καταγραφεί σε κάποιο 
∆ιορθωτικό Έγγραφο,  

- διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 
ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 

- προκύψει οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα που παρεμποδίζει την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

4. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση τριάντα (30) 
ημερών να τερματίσει τη Σύμβαση όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε 
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ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το Αντικείμενο της Σύμβασης να μην 
είναι πλέον αναγκαίο ή όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός λόγος. 

5. Εκτός της περίπτωσης τερματισμού της Σύμβασης που αναφέρεται στην παραπάνω 
παράγραφο 4, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται στη συνέχεια να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες η 
ίδια, ή να συνάψει οποιαδήποτε άλλη σύμβαση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης με τρίτο μέρος, με κάλυψη της ενδεχόμενης διαφοράς 
τιμής από τον Ανάδοχο. Η ευθύνη του Αναδόχου για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση θα 
παύσει αμέσως όταν η Αναθέτουσα Αρχή τερματίσει τις συμβάσεις χωρίς να επηρεάζεται 
οποιαδήποτε ευθύνη που ίσως έχει ήδη προκύψει προηγουμένως. 

6. Με την λήψη ειδοποίησης ως προς τον τερματισμό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα λάβει 
άμεσα μέτρα προς ταχεία και ορθή ολοκλήρωση των υπηρεσιών και με τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να μειώνονται τα έξοδα στο ελάχιστο. 

7. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής, το συντομότερο δυνατό μετά τον τερματισμό, θα πιστοποιήσει 
την αξία των υπηρεσιών και όλων των οφειλόμενων προς τον Ανάδοχο ποσών κατά την 
ημερομηνία τερματισμού. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα υποχρεούται να προβεί σε οποιεσδήποτε περαιτέρω πληρωμές 
προς τον Ανάδοχο μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωσή τους, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να ανακτήσει από τον Ανάδοχο επιπρόσθετα έξοδα, εάν 
υπάρχουν, που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ή θα καταβάλει το 
υπόλοιπο ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο. 

9. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή τερματίσει τη Σύμβαση, θα δικαιούται να ανακτήσει 
από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε βλάβη έχει υποστεί μέχρι το μέγιστο ποσό που καθορίζεται 
στη Σύμβαση. Εάν δεν καθορίζεται μέγιστο ποσό, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς επηρεασμό 
των άλλων θεραπειών που προβλέπονται από τη Σύμβαση, θα δικαιούται να ανακτήσει το 
μέρος αυτό της αξίας της Σύμβασης που αποδίδεται στο μέρος αυτό των υπηρεσιών που 
δεν έχουν, λόγω παράλειψης του Αναδόχου, ολοκληρωθεί ικανοποιητικά. 

10. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος μπορεί να υπόκειται σε διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις ως 
περιγράφεται στο άρθρο 21. 

11. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να απαιτήσει, πέρα από τα ποσά που οφείλονται σε αυτόν για 
εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί, αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που 
υπέστη. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων και 
ένας ή περισσότεροι από τους λόγους τερματισμού της Σύμβασης που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 αφορά σε ένα από τα μέλη της κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη της 
κοινοπραξίας, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενα, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την 
υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης χωρίς διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις 
συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση εάν το μέλος της κοινοπραξίας για το οποίο ισχύουν 
οι λόγοι αποκλεισμού είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας ή εάν το ποσοστό συμμετοχής 
του μέλους αυτού δημιουργεί βάσιμες υποψίες περί αδυναμίας εκπλήρωσης των 
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συμβατικών υποχρεώσεων από τα υπόλοιπα μέλη. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ασφαλιστικός Αντιπρόσωπος και ένας ή περισσότεροι 
από τους λόγους τερματισμού της Σύμβασης που παρατίθενται στην παράγραφο 3 αφορά 
την Ασφαλιστική Επιχείρηση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση. 

14. Σε περίπτωση ακύρωσης της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και δεδομένου ότι δεν 
έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου της ασφάλισης και το 
ισχύον πιστοποιητικό ασφάλισης είχε επιστραφεί στον Ασφαλιστή κατά ή πριν την 
ημερομηνία ακύρωσης, ο Ασφαλιστής δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

Άρθρο 23 – Τερματισμός από τον Ανάδοχο 

1. Ο Ανάδοχος δύναται, με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
να τερματίσει τη Σύμβαση εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

- δεν καταβάλει στον Ανάδοχο τα οφειλόμενα ποσά βάσει του πιστοποιητικού που 
εξέδωσε ο Υπεύθυνος Συντονιστής μετά τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών της 
παραγράφου 4 του άρθρου 18, ή 

- αδυνατεί συνεχώς να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της έπειτα από 
επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις, ή 

- αναστέλλει την πρόοδο των υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, για 
περισσότερες από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, για λόγους που δεν αναφέρονται στη 
Σύμβαση ή για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

2. Ένας τέτοιος τερματισμός δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα της Αναθέτουσας 
Αρχής ή του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν από τη Σύμβαση. 

3. Σε περίπτωση ενός τέτοιου τερματισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο 
για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που αυτός δυνατόν να υπέστη. Μια τέτοια πρόσθετη 
πληρωμή δεν δύναται να είναι τέτοια ώστε οι συνολικές πληρωμές να ξεπερνούν τη 
συμβατική αξία. 

4. Σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος επιστρέφει τα 
κατά αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

 

Άρθρο 24 – Ανωτέρα Βία 

1. Κανένα μέρος δεν θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός 
ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και από 
τα δύο μέρη. 

2. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, «Ανωτέρα βία» σημαίνει θεομηνία, απεργίες (εκτός 
εάν αυτές περιορίζονται στους εργοδοτουμένους του Αναδόχου), καταλήψεις ή άλλες 
εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους, κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς, 
εξεγέρσεις, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες, κατολισθήσεις, σεισμούς, 
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καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από νερά πλημμύρας, εμφύλιες διαταραχές, 
εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των 
μερών, τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην οποία η 
Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του Αναδόχου και τα 
οποία δεν δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα φροντίδα. 

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει, εάν απαιτείται, στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα 
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 
δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
περιέλευση σε αυτήν της προαναφερόμενης αναφοράς του Αναδόχου. Εάν η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει 
αποδεκτό από αυτήν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας. 

6. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται να 
ενημερώσει τον Ανάδοχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Στην περίπτωση που η ανωτέρα βία επηρεάζει 
τις εργασίες του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 25 – Θάνατος  

1. Αν ο Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτομάτως εάν το άτομο 
αυτό αποβιώσει. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση 
υποβληθεί από τους κληρονόμους ή τους δικαιούχους του σε περίπτωση που εκφράσουν 
την επιθυμία τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του θανάτου του να 
συνεχίσουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα 
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της εν λόγω 
πρότασης. 

2. Αν ο Ανάδοχος αποτελείται από μία ομάδα φυσικών προσώπων και ένα ή περισσότερα από 
αυτά αποβιώσουν, θα συντάσσεται έκθεση η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών 
σχετικά με την πρόοδο των υπηρεσιών. H Αναθέτουσα Αρχή θα αποφασίσει κατά πόσο θα 
τερματίσει ή θα συνεχίσει τη Σύμβαση σύμφωνα με τη δέσμευση των επιζησάντων και των 
κληρονόμων ή δικαιούχων, κατά περίπτωση, που δίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία θανάτου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα γνωστοποιηθεί στους 
ενδιαφερομένους εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη μιας τέτοιας πρότασης.  

3. Τα πρόσωπα αυτά θα είναι από κοινού και κεχωρισμένα υπεύθυνα για την πιστή εκτέλεση 
της Σύμβασης στον ίδιο βαθμό με τον Ανάδοχο. Η συνέχιση της Σύμβασης υπόκειται στους 
κανονισμούς που σχετίζονται με την έκδοση της εγγύησης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 
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Άρθρο 26 – ∆ιακανονισμός διαφορών 

1. Εάν προκύψει κάποια διαφορά μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε σχέση 
με, ή ως αποτέλεσμα της Σύμβασης ή της εκτέλεσης της, είτε κατά τη διάρκεια ή μετά την 
εκτέλεση της, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από οποιαδήποτε 
απόφαση, γνώμη ή οδηγία του Υπεύθυνου Συντονιστή, τότε είτε η Αναθέτουσα Αρχή είτε ο 
Ανάδοχος θα ειδοποιήσουν το άλλο μέρος σχετικά, με κοινοποίηση στον Υπεύθυνο 
Συντονιστή. 

2. Σε τέτοια περίπτωση και τα δύο μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να 
διευθετήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή εντός των επόμενων πενήντα έξι (56) ημερών. Στην 
ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
Οποιαδήποτε διαφορά για την οποία δεν έχει επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εντός 
πενήντα έξι (56) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πιο πάνω ειδοποίησης, θα 
επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της ∆ιαιτησίας Νόμου (Κεφ. 4) από 
δύο διαιτητές, ανά ένα διοριζόμενο από το κάθε μέρος, και ένα επιδιαιτητή. O επιδιαιτητής 
θα διορίζεται από τους δύο διαιτητές μετά το διορισμό των τελευταίων και θα λαμβάνει χώρα 
πριν από οποιαδήποτε σημαντική ακρόαση εάν οι διαιτητές διαφωνούν σε κάποιο θέμα που 
αφορά τη διαιτησία. Νοείται ότι τα δύο μέρη έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν από 
κοινού, όπως η παραπομπή σε διαιτησία γίνει σε ένα μόνο διαιτητή, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί της ∆ιαιτησίας Νόμου (Κεφ. 4). 

3. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής έχουν την εξουσία να επανεξετάζουν και επαναθεωρούν 
οποιαδήποτε απόφαση, γνώμη ή οδηγία του Υπεύθυνου Συντονιστή αναφορικά με τη 
διαφορά. 

4. Νοείται ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν περιορίζεται κατά τη διαδικασία ενώπιον των 
διαιτητών και του επιδιαιτητή στα τεκμήρια ή επιχειρήματα τα οποία είχε προηγουμένως 
θέσει ενώπιον του Υπεύθυνου Συντονιστή. Νοείται περαιτέρω ότι τίποτε δεν θα αποκλείει 
τον Υπεύθυνο Συντονιστή από τη δυνατότητα να κληθεί ως μάρτυρας και να παραθέσει 
ενώπιον των διαιτητών και του επιδιαιτητή τεκμήρια για οποιοδήποτε θέμα που με 
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη διαφορά.   

5. Η διαιτησία μπορεί να αρχίσει είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, νοείται δε 
ότι οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής, του Υπεύθυνου Συντονιστή και του Αναδόχου 
δεν θα μεταβληθούν λόγω του γεγονότος ότι η διαιτησία διεξάγεται πριν την ολοκλήρωση 
της Σύμβασης. 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 Αναθέτουσα Αρχή 

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Γενικά  

Η παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του προσωπικού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. 

2.2 Ανάλυση δραστηριοτήτων 

2.2.1 Καλύψεις  

Το συμβόλαιο αυτό ασφαλίζει τα μέλη για τα εύλογα και συνήθη έξοδα απαραίτητης θεραπείας 
από ιατρό. Καλύπτονται: 

i) Οι πραγματικές χρεώσεις των υπηρεσιών που αναφέρονται στον πίνακα πιο κάτω. Αυτό 
υπόκειται στους περιορισμούς που αναφέρονται εκεί. Σημείωση: αν υποβληθούν έξοδα 
που υπερβαίνουν τα όρια, θα πρέπει να καταβληθεί από το μέλος η διαφορά. 

ii) Η θεραπεία οξείας ιατρικής κατάστασης και για τη βραχυπρόθεσμη θεραπεία ενός οξέος 
επεισοδίου κάποιας χρόνιας ιατρικής κατάστασης, με σκοπό τη σταθεροποίηση και τον 
έλεγχο αυτής της χρόνιας ιατρικής κατάστασης. (Βλέπετε παράγραφο xxxv του μέρους 
2.2.3 Εξαιρέσεις) Όταν σταθεροποιηθεί η ιατρική κατάσταση του ασθενούς, θα 
σταματήσει η κάλυψη. Ποτέ δεν πληρώνονται περισσότερες από 180 ημέρες θεραπείας 
σε ένα έτος για οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο xxxvi του 
μέρους 2.2.3 Εξαιρέσεις, εκτός από τη κάλυψη των εξόδων φαρμακευτικής αγωγής για 
χρόνιες παθήσεις οι οποίες θα συνεχίζουν για ολόκληρο το έτος. 

iii) Αν η χρέωση κάποιου ιατρού είναι δίκαιη και εύλογη ή / και στο ύψος που συνήθως 
χρεώνεται από τους ιατρούς για παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχουν. Αν οι χρεώσεις 
του ιατρού δεν είναι δίκαιες και εύλογες ή / και είναι ψηλότερες από το σύνηθες, τότε θα 
καλύπτεται αποκλειστικά το ποσό που συνήθως χρεώνεται και το μέλος θα πρέπει να 
καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό. 

iv) Θεραπεία από ιατρό ή φυσιοθεραπευτή και για τις υπηρεσίες νοσοκομείου ή για 
οποιαδήποτε άλλη θεραπεία ή επιπλέον ωφέλημα εφόσον το συμβόλαιο καλύπτει, και 
πάλι όπως καθορίζεται από τον πιο κάτω πίνακα. 

v) Τα έξοδα που δεν αφορούν κάτι που εξαιρείται από τους όρους του συμβολαίου του 
μέλους 

vi) Τα έξοδα που προκύπτουν κατά την περίοδο για την οποία είχε καταβληθεί το 
ασφαλιστήριο. 

vii) Τα έξοδα για προϋπάρχουσες ασθένειες. 
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Καλύψεις/Ωφελήματα Επιλογή Α 

    Υποχρεωτικές        

            

Ετήσιο ανώτατο όριο για κάθε χρόνο, για κάθε μέλος €400.000.00 

Νοσοκομειακή περίθαλψη και ημερήσια νοσηλεία  
1. Χρεώσεις Νοσοκομείου ή Κλινικής 

i) Χρεώσεις διαμονής που συμπεριλαμβάνει περίθαλψη ρουτίνας και 
ειδική περίθαλψη κατόπιν έγκρισης. Φάρμακα και επίδεσμοι που 
χρησιμοποιούνται για νοσοκομειακή περίθαλψη ή ημερήσια νοσηλεία, 
για εισαγωγή μη χρήζουσας χειρουργικής επέμβασης. 

ii) Χρεώσεις χειρουργείου (συμπεριλαμβανομένων συσκευών που 
δικαιούνται οι ασφαλισμένοι), αμοιβές αίθουσας ανάνηψης, 
χειρουργικά φάρμακα και επίδεσμοι που χρησιμοποιούνται για 
νοσοκομειακή περίθαλψη ή ημερήσια νοσηλεία. 

 

Πλήρης 

αποζημίωση  

2. Χρεώσεις χειρούργων και αναισθησιολόγων 
Για κάθε χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβάνονται οι επισκέψεις 
ιατρών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, ενόσω ο ασφαλιζόμενος 
νοσηλεύεται ή βρίσκεται σε ημερήσια νοσηλεία. Οι σχετικές επισκέψεις 
ως εξωτερικός ασθενής καλύπτονται στα πλαίσια του ωφελήματος 17. 

Πλήρης  

αποζημίωση  

3. Χρεώσεις ιατρών 
Χρεώσεις ιατρών για νοσοκομειακή περίθαλψη και ημερήσια νοσηλεία. 
Συμπεριλαμβάνεται η εντατική θεραπεία 

Πλήρης  

αποζημίωση  
4. Επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις (εκτός της Αξονικής Τομογραφίας 

και της Μαγνητικής Τομογραφίας) και φυσιοθεραπεία 
Επισκέψεις ως εξωτερικός ασθενής, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσιοθεραπεία καλύπτονται στα πλαίσια των ωφελημάτων 17 ή/και 18, 
ακόμη και αν σχετίζονται με τη νοσοκομειακή περίθαλψη ή την 
ημερήσια νοσηλεία, είτε πριν την εισαγωγή είτε μετά την έξοδο. 

Πλήρης  

αποζημίωση  

5. Επιπρόσθετη διαμονή 
i) Χρεώσεις για ένα ενήλικο συγγενή που θα μείνει στο ίδιο νοσοκομείο 

με ένα παιδί μέλος, ηλικίας μικρότερη των 18 ετών. Το κόστος 
καλύπτεται από το ωφέλημα του παιδιού. 

ii) Καταβάλλεται επίσης ωφέλημα για ένα παιδί που θηλάζει 
προκειμένου να παραμείνει στο ίδιο νοσοκομείο με τη μητέρα του 
που είναι μέλος. Το κόστος καλύπτεται από το ωφέλημα της 
μητέρας. 

 

Πλήρης  

αποζημίωση  

6. Επίδομα παραμονής 
Αποζημίωση σε μετρητά για κάθε βράδυ που το μέλος θα λαμβάνει 
δωρεάν θεραπεία. Θα καταβάλλεται το ωφέλημα μόνον αν η θεραπεία 
στην οποία υποβάλλεται το μέλος θα ήταν καλυπτόμενη για πληρωμή 
στο πλαίσιο του συμβολαίου αυτού. Το ωφέλημα αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ανώτατο αριθμό των 180 ημερών σε 
οποιοδήποτε έτος. 

  €60 το βράδυ 
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Καλύψεις/Ωφελήματα Yποχρεωτικές    

Άλλη θεραπεία  
7.  Χειρουργικές επεμβάσεις μη χρήζουσες νοσηλείας 

Χειρουργική επέμβαση ως εξωτερικός ασθενής. Οι προεγχειρητικές και 
οι μετεγχειρητικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτονται 
στα πλαίσια των ωφελημάτων της Ευρείας κάλυψης. Παρακαλούμε 
σημειώστε ότι δεν παρέχονται ωφελήματα εξωτερικού ασθενούς στη 
Βασική κάλυψη. 

Πλήρης  
αποζημίωση 

8. Ακτινοθεραπεία/χημειοθεραπεία, Αξονική Τομογραφία και Μαγνητική 
Τομογραφία 
Αξονική Τομογραφία, συμπεριλαμβανομένης της Μαγνητικής 
Τομογραφίας (εγκεφάλου και σώματος): 
i) Ως εσωτερικός ασθενής ή ασθενής ημερήσιας νοσηλείας, μόνο 

κατόπιν παραπεμπτικού από ιατρό. 
ii) Ως εξωτερικός ασθενής, μόνο κατόπιν παραπεμπτικού από ιατρό. 

Ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ογκολογικές εξετάσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της Μαγνητικής και της Αξονικής Τομογραφίας), 
φάρμακα και αμοιβές ειδικών για θεραπεία στην οποία υπεβλήθη ως 
εσωτερικός ασθενής, εξωτερικός ασθενής ή ασθενής ημερήσιας 
νοσηλείας κατά τη διάρκεια της ογκολογικής θεραπείας. 

Το ανώτατο όριο είναι δύο ενότητες ανά έτος. Με τον όρο ενότητα 
εννοούμε μία ενότητα έξι κύκλων χημειοθεραπείας ή έξι βδομάδων 
ακτινοθεραπείας. 

Πλήρης  
αποζημίωση 

9. Μεταφορά με ασθενοφόρο (όταν είναι ιατρικώς επιβεβλημένη) 
Καλύπτεται η οδική μεταφορά με ασθενοφόρο σε περιπτώσεις 
επείγουσας ανάγκης προς ή μεταξύ νοσοκομείων ή όταν ο ιατρός 
θεωρήσει ότι είναι ιατρικά απαραίτητο. Το ωφέλημα καλύπτει και τα 
έξοδα του ιατρού που συνοδεύει τον ασθενή. 

Πλήρης  
αποζημίωση 

10. ∆ιεθνής Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια 
Καλύπτει όλες τις χώρες του εξωτερικού εξαιρουμένου των Η.Π.Α. και 
Καναδά κατόπιν υποβολή πλήρης ιατρικής εκθέσεως και θεραπείας και 
έγκρισή τους από την Ασφαλιστική Επιχείρηση.  
 

Πλήρης  
αποζημίωση 

11. Γυναικολογικές Εξετάσεις (ότι ζητηθεί από το γιατρό) Εξέταση 
Παπανικολάου κλπ και οτιδήποτε προκύψει από τα αποτελέσματα της 
εξέτασης αυτής. 

 

Πλήρης  
αποζημίωση 

12. Κάλυψη παιδικών εμβολίων – ετησίως €100 

13. Κάλυψη εξόδων φαρμάκων με απόδειξη φαρμακείου μόνο χωρίς 
συνταγή ιατρού σε σχέση με προηγούμενα περιστατικά (συνέχιση 
θεραπείας) 

Πλήρης  
Αποζημίωση 
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Καλύψεις/Ωφελήματα 
Yποχρεωτικές  

14. Κάρτα για να καλύπτει χωρίς μετρητά και διατυπώσεις στο 
Νοσοκομείο ή Κλινική στην Κύπρο σε περίπτωση ατυχήματος 
ή ασθένειας και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών 
συμπεριλαμβανομένου και της μεταφοράς σε Νοσοκομείο ή 
Κλινική στο εξωτερικό 

 

ισχύει  

Περίθαλψη ως εξωτερικός ασθενής   
15. Χρεώσεις ιατρού και φαρμάκων κατόπιν συνταγής 

i) Χρεώσεις ιατρού για επισκέψεις 
ii) Φάρμακα κατόπιν συνταγής 

Το συνολικό όριο για τα 
ωφελήματα 15 -19 είναι 
€3.400 ετησίως. 

Επιπλέον υπάρχει ένα 
αφαιρετέο ποσό €26 ανά 
επίσκεψη όταν η 
θεραπεία λαμβάνεται 
εκτός Κύπρου. 

 

16. Επισκέψεις ιατρού, και διαγνωστικές εξετάσεις (εκτός από 
Μαγνητική Τομογραφία και Αξονική Τομογραφία) και 
φυσιοθεραπεία 
Χρεώσεις ιατρού για επισκέψεις διαγνωστικές εξετάσεις 
(ακόμη και αν σχετίζονται με εσωτερικό ασθενή ή ασθενή 
ημερήσιας νοσηλείας για φυσιοθεραπεία) 

Σημειώνεται ότι για όλες τις φυσιοθεραπείες απαιτείται 
παραπεμπτικό ιατρού. Επιπλέον, η φυσιοθεραπεία 
περιορίζεται σε 12 επισκέψεις σε διάστημα 6 εβδομάδων. Αν 
χρειαστεί περαιτέρω φυσιοθεραπεία, απαιτείται νέο 
παραπεμπτικό από ιατρό. 

 

Το συνολικό όριο για τα 
ωφελήματα 15 -19 είναι 
€3.400 ετησίως. 

 

Επιπλέον υπάρχει ένα 
αφαιρετέο ποσό €26 ανά 
επίσκεψη όταν η 
θεραπεία λαμβάνεται 
εκτός Κύπρου. 

 

17. Εναλλακτική θεραπεία 
Θεραπεία σε χειροπράκτη ως εξωτερικός ασθενής, 
βελονισμός, ομοιοπαθητική και οστεοπαθητική που παρέχεται 
από ειδικό, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως 
χειροπράκτης, βελονιστής, ομοιοπαθητικός, στο χώρο όπου 
παρέχεται η θεραπεία. 

Το συνολικό όριο για τα 
ωφελήματα 15 -19 είναι 
€3.400 ετησίως. 

Περιορίζεται σε €342 και 
το ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στο 
συνολικό όριο. 

Επιπλέον υπάρχει ένα 
αφαιρετέο ποσό €26 ανά 
επίσκεψη όταν η 
θεραπεία λαμβάνεται 
εκτός Κύπρου. 
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Καλύψεις/Ωφελήματα 

Yποχρεωτικές  
18. Βλάβη στα δόντια από ατύχημα 

Η αρχική θεραπεία από ιατρό θα πρέπει να δοθεί αμέσως μετά 
την πρόκληση βλάβης στα φυσικά δόντια από ατύχημα, και 
εντός 48 ωρών από το ατύχημα. 

Ωφέλημα δεν είναι πληρωτέο για τυχόν θεραπεία που θα 
απαιτηθεί ως αποτέλεσμα κατανάλωσης τροφής. 

Το συνολικό όριο για τα 
ωφελήματα 15 -19 είναι 
€3.400 ετησίως. 

Επιπλέον υπάρχει ένα 
αφαιρετέο ποσό €26 ανά 
επίσκεψη όταν η 
θεραπεία λαμβάνεται 
εκτός Κύπρου. 

 

19. Ψυχιατρική 
Θεραπεία ψυχιατρικών ασθενειών ως εξωτερικός ασθενής. 
Ωφελήματα είναι πληρωτέα για θεραπεία που παρέχεται από 
ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγο, όταν ο ασφαλισμένος 
παρακολουθείται από ψυχίατρο.  

Το συνολικό όριο για τα 
ωφελήματα 15 -19 είναι 
€3.400 ετησίως. 

Επιπλέον υπάρχει ένα 
αφαιρετέο ποσό €26 ανά 
επίσκεψη όταν η 
θεραπεία λαμβάνεται 
εκτός Κύπρου. 

 

20. Κατ’ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα 
Νοσηλεία στο σπίτι κατόπιν σύστασης από ιατρό (με την 
προηγούμενη έγκρισή μας) όταν συντρέχει ιατρική ανάγκη για 
κάποιο μέλος που χρειάζεται επαγγελματία νοσοκόμο αμέσως 
μετά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή την ημερήσια νοσηλεία 
του. 

Πλήρης αποζημίωση. Θα 
πληρώνονται έως και 14 
ημέρες το έτος. 

 

Εγκυμοσύνη και τοκετός 

 

  

21. Η συνήθης κάλυψη εγκυμοσύνης και τοκετού 
Η φυσιολογική εγκυμοσύνη και ο τοκετός, 
συμπεριλαμβανομένων των προγεννητικών και μεταγεννητικών 
επισκέψεων ελέγχου. 

Σημειώνεται ότι όλα τα αριθμημένα τιμολόγια για προγεννητική 
και μεταγεννητική φροντίδα, καθώς και για τον τοκετό, που 
επιθυμείτε να αποζημιωθούν θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί 
στο τέλος της περιόδου της μεταγεννητικής φροντίδας. 

Θα καταβάλλεται 
ωφέλημα έως και το 
80%του πραγματικού 
κόστους της 
εγκυμοσύνης, με 
ανώτατο όριο τα €3075 
ετησίως. Ωφέλημα δεν 
είναι πληρωτέο για 
τοκετό ή άλλο έξοδο που 
προέκυψε εντός 10 
μηνών από την 
ημερομηνία εγγραφής 
της εγκύου στο σχέδιο. 
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Καλύψεις/Ωφελήματα 
Yποχρεωτικές  

22. Επιπλοκές εγκυμοσύνης 
Ωφελήματα είναι πληρωτέα για θεραπεία που σχετίζεται με 
επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένων της καισαρικής τομής για κάθε θηλυκό 
μέλος ανά έτος το οποίο είναι ασφαλισμένο μαζί μας για 
περίοδο τουλάχιστον 10 μηνών 

€3.000 ανά έτος 

Οφθαλμίατρος / Οπτικός 

 

 

23. Επίσκεψη Οφθαλμιάτρου (μέχρι 5 επισκέψεις το χρόνο) (€40 η 
κάθε επίσκεψη) – μέχρι €200 

Οδοντίατρος  
24. Οδοντιατρική περίθαλψη (μέχρι 5 επισκέψεις το χρόνο) (€40 η 

κάθε μία) – μέχρι €200 

Καταβλητέο αφαιρετέο ποσό 

Το καταβλητέο αφαιρετέο ποσό για κάθε μέλος κάθε χρόνο 

 

Χωρίς αφαιρετέο 

Γενικές Σημειώσεις  
1. Περιστατικά τα οποία προϋπήρχαν πριν από την έναρξη 

του συμβολαίου και χρόνια περιστατικά, τα οποία 
εμπίπτουν στις πιο πάνω καλύψεις θα πρέπει να 
συνεχίσουν να καλύπτονται. 

Ισχύει 

2. Όλες οι πιο πάνω καλύψεις ισχύουν για οποιαδήποτε νέα 
μέλη ενταχθούν στο σχέδιο κατά τη διάρκεια ισχύος του 
Σχεδίου 

Ισχύει 

 

2.2.2  Ορισμοί 

i) Απαίτηση: τα ωφελήματα που απαιτούνται από την Ασφαλιστική Επιχείρηση να 
καταβληθούν, για κάποιο περιστατικό θεραπείας. 

ii) Αφαιρετέο ποσό: το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.1 Καλύψεις και το οποίο θα αφαιρεθεί από το καταβλητέο ποσό για θεραπεία που 
δικαιούστε. Το τυχόν ετήσιο αφαιρετέο ποσό ισχύει για κάθε έτος του συμβολαίου, ακόμη 
και αν η θεραπεία συνεχίζεται από το ένα έτος στο επόμενο. 

iii) ∆ιαμονή στο εξωτερικό: διαμονή εκτός Κύπρου για διάστημα μεγαλύτερο από 180 ημέρες 
σε ένα έτος. 

iv) Ειδικός: ένας ιατρός ο οποίος κατέχει ή κατείχε κάποια σημαντική θέση συμβούλου σε 
νοσοκομείο ή ο οποίος κατέχει πιστοποιητικό ειδικών γνώσεων αναγνωρισμένο από την 
Ασφαλιστική Επιχείρηση ή διαθέτει άλλα προσόντα που είναι αποδεκτά από την 
Ασφαλιστική Επιχείρηση για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι ο ειδικός θα 
πρέπει να διαθέτει τα συγκεκριμένα προσόντα που απαιτούνται για την θεραπεία που 
χορηγεί. 

Μόνο για νοσηλεία ως εξωτερικός ασθενής, τα παρακάτω θα θεωρούνται επίσης θεραπεία 
από ειδικό: 
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Θεραπεία από ιατρό που διαθέτει αποδεκτά από την Ασφαλιστική Επιχείρηση προσόντα 
και ο οποίος ειδικεύεται στην ομοιοπαθητική, το βελονισμό, τη χειροπρακτική και την 
οστεοπαθητική, και οποίος πληροί στο πεδίο ειδίκευσης του, τα κριτήρια που η Ασφαλιστική 
Επιχείρηση έχει θέσει αναφορικά με την περιορισμένη αναγνώριση ειδικών για σκοπούς 
χορήγησης ωφελημάτων. 

v) Εξαρτώμενο μέλος / μέλος της οικογένειας του κυρίως ασφαλιζόμενου: ο σύντροφος και τα 
άγαμα παιδιά του κυρίως ασφαλιζόμενου (ή του συντρόφου) εώς την ηλικία των 21 ετών, 
που συζούν είτε με τον κυρίως ασφαλιζόμενο είτε με τον έτερο γονέα τους, κατά την 
ημερομηνία σύναψης ή ανανέωσης του συμβολαίου. Με τον όρο «σύντροφος» εννοούμε το 
σύζυγο ή τη σύζυγο ή το πρόσωπο με το οποίο συζεί μόνιμα ο κυρίως ασφαλιζόμενος στο 
πλαίσιο παρόμοιας σχέσης. 

vi) Επίσκεψη: κάθε ξεχωριστή περίπτωση κατά την οποία το μέλος συναντά κάποιον ιατρό, 
που τον εξετάζει και του παρέχει θεραπεία σχετικά με μια ιατρική κατάσταση. 

vii) Έτος / χρόνος: δώδεκα ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
συμβολαίου ή την ημερομηνία ανανέωσής του. 

viii) Θεραπεία: μια χειρουργική ή ιατρική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να διενεργείται από 
ιατρό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η παράγραφος 2.2.1 Καλύψεις αναφέρει κάτι 
διαφορετικό. Αυτό περιλαμβάνει: 

 ∆ιαγνωστικές εξετάσεις – επισκέψεις και διερευνήσεις που απαιτούνται για την επίτευξη 
διάγνωσης. 

 Νοσηλεία σε νοσοκομείο – νοσηλεία σε νοσοκομείο, όπου το μέλος θα πρέπει να 
παραμείνει κλινήρης για μία ή περισσότερες βραδιές. 

 Ημερήσια νοσηλεία – νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική εξωτερικών ασθενών, όπου το 
μέλος εισάγεται σε κλίνη νοσοκομείου και χρειάζεται μια περίοδο εποπτευόμενης 
ανάρρωσης, αλλά δεν διανυκτερεύει. 

 Θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής – νοσηλεία ως εξωτερικός ασθενής σε κλινική, στο 
ιατρείο κάποιου ιατρού, σε νοσοκομείο όπου το μέλος δεν θα γίνει δεκτό σε κλίνη ή όταν το 
μέλος δέχεται επίσκεψη ιατρού για θεραπεία. 

ix) Ιατρική κατάσταση: οποιαδήποτε νόσος, ασθένεια ή τραυματισμός, συμπεριλαμβανομένης 
ψυχιατρικής νόσου, η οποία δεν εξαιρείται με βάση τους όρους του συμβολαίου. 

x) Ιατρός: πρόσωπο που διαθέτει τα απαραίτητα πτυχία για την εξάσκηση της ιατρικής 
επιστήμης, της χειρουργικής ή της οδοντιατρικής, κατόπιν φοίτησης σε αναγνωρισμένη 
ιατρική σχολή, και το οποίο διαθέτει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού από την 
αντίστοιχη αρχή της χώρας όπου παρέχεται η θεραπεία. Με τον όρο «αναγνωρισμένη 
ιατρική σχολή» εννοούμε «ιατρική σχολή καταγεγραμμένη στον τρέχοντα Παγκόσμιο 
Κατάλογο Ιατρικών Σχολών που εκδίδεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας».  

xi) Κύπρος: η νήσος Κύπρος, με εξαίρεση τις περιοχές υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή. 

xii) Κύρια χώρα διαμονής: η χώρα όπου διαμένετε για 180 ημέρες ή και περισσότερο, κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. 

xiii) Κυρίως ασφαλισμένος: ο εργαζόμενος 
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xiv) Μέλος: ο κυρίως ασφαλισμένος και τα εξαρτώμενα μέλη / μέλη της οικογένειας του που 
έχουν συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο. 

xv) Νοσοκομείο: ένα κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική ημερήσιας περίθαλψης, η οποία 
διαθέτει άδεια για την παροχή ιατρικής, χειρουργικής ή ψυχιατρικής νοσηλείας, στο 
πλαίσιο της Κυπριακής νομοθεσίας ή ισότιμο ίδρυμα που διαθέτει άδεια στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της χώρας, της πολιτείας ή της κυβέρνησης του τόπου που βρίσκεται και 
όπου υπάρχει συνεχώς υποστήριξη από ειδικούς ιατρούς.  

xvi) Νοσοκόμος / εγγ. Νοσοκόμος: διπλωματούχος νοσοκόμος, με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος στη χώρα όπου παρέχεται η θεραπεία. 

xvii) Ομάδα: πρόκειται για μια ομάδα ατόμων όπου το ασφάλιστρο πληρώνεται από τον 
εργοδότη, ο οποίος δεν είναι δικαιούχος κάλυψης στο πλαίσιο του σχεδίου και δεν είναι 
μέλος της οικογένειας του κυρίως ασφαλιζομένου. 

xviii) Οξεία: μια ιατρική κατάσταση ή κρίση κακής υγείας που διαρκεί βραχυπρόθεσμα και έχει 
συγκεκριμένο χρόνο ίασης. 

xix) Περίοδος ζωής: η περίοδος κατά την οποία το μέλος παραμένει εν ζωή. Ο 
χαρακτηρισμός αυτός δεν αναφέρεται στη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. 

xx) Συνταγή: φάρμακα για εξωτερικούς ασθενείς, κατόπιν συνταγής από ιατρό για τη 
θεραπεία κάποιας ιατρικής κατάστασης που καλύπτεται από το συμβόλαιο του μέλους. 

xxi) Φυσιοθεραπευτής: ένα πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και 
την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή, στη χώρα θεραπείας. 

xxii) Χειρουργική επέμβαση: μια επέμβαση ή άλλη επεμβατική χειρουργική διαδικασία που 
καταγράφεται στον κατάλογο επεμβάσεων. 

xxiii) Χρόνια: μία ιατρική κατάσταση ή κρίση κακής υγείας που επιμένει επί μακρό χρονικό 
διάστημα, επιμένει επ’ αόριστο, επαναλαμβάνεται ή είναι ανίατη. 

2.2.3 Εξαιρέσεις 

i) AIDS / HIV: θεραπεία οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης που προέκυψε με οποιονδήποτε 
τρόπο λόγω μόλυνσης από τον ιό HIV. 

ii) Αισθητική θεραπεία:  

 αισθητική επέμβαση ή θεραπεία, είτε για ιατρικούς είτε για ψυχολογικούς λόγους ή όχι, 
καθώς και οποιαδήποτε θεραπεία, η οποία σχετίζεται ή απαιτείται λόγω προηγούμενης 
αισθητικής θεραπείας. Ωστόσο, καλύπτεται αισθητική θεραπεία για αναπλαστική επέμβαση, 
αν: 

o προορίζεται για να αποκαταστήσει τη λειτουργία ή την εμφάνιση έπειτα από ατύχημα ή 
έπειτα από επέμβαση για τη θεραπεία ιατρικής κατάστασης, δεδομένου ότι το μέλος 
καλυπτόταν συνεχώς από το συμβόλαιο, πριν προκύψει το ατύχημα ή η επέμβαση, και 

o γίνει σε, από ιατρικής απόψεως, κατάλληλο στάδιο μετά από ατύχημα ή την επέμβαση 
και η Ασφαλιστική Επιχείρηση συμφωνήσει γραπτώς με τα έξοδα της θεραπείας, πριν 
αυτή παρασχεθεί. 
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o Η αφαίρεση λίπους ή πλεονάζοντος ιστού από οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε 
αυτή απαιτείται για ιατρικούς είτε για ψυχολογικούς λόγους ή όχι. 

iii)  Αλλαγή φύλου: θεραπεία που σχετίζεται με αλλαγή φύλου ή απαιτείται άμεσα ή έμμεσα στα 
πλαίσια αυτής. 

iv) Ανικανότητα: θεραπεία ανικανότητας ή σεξουαλικής δυσλειτουργίας ή των συνεπειών τους. 

v) Αποκατάσταση: νοσηλεία σε νοσοκομείο για αποκατάσταση με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
όπου: 

 Κάτι τέτοιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας και  

 ∆ιενεργείται από ιατρό με ειδίκευση στην αποκατάσταση, και 

 ∆ιενεργείται σε αναγνωρισμένο νοσοκομείο ή μονάδα αποκατάστασης και 

 Τα έξοδα έχουν εγκριθεί από την Ασφαλιστική Επιχείρηση, γραπτώς, πριν την έναρξη 
της αποκατάστασης. 

∆εν καλύπτεται για νοσηλεία σε νοσοκομείο για αποκατάσταση για περισσότερο από 28 
ημέρες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπως η σοβαρή βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
η οποία προκλήθηκε από εξωτερικό τραυματισμό. 

vi) Αυτοπροκληθείσα: θεραπεία η οποία προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από αυτοπροκληθέντα 
τραυματισμό ή / και ιατρική κατάσταση ή απόπειρα αυτοκτονίας. 

vii) Αφαιρετέο ποσό: οποιαδήποτε απαίτηση ή μέρος απαίτησης αναφορικά με την οποία 
εφαρμόζεται αφαιρετέο ποσό. Στην περίπτωση αυτή, θα καταβληθεί μόνο το υπόλοιπο της 
απαίτησης, αφού παρακρατηθεί το αφαιρετέο ποσό. Οποιοδήποτε αφαιρετέο ποσό φαίνεται 
στο μέρος 2.2.1 Καλύψεις. 

viii) Εγκυμοσύνη, τοκετός και στειρότητα:  

 Θεραπεία για εγκυμοσύνη ή τοκετό, εκτός αν: 

o Υπάρξουν επιπλοκές λόγω ιατρικής κατάστασης που απαιτεί θεραπεία κατά τη διάρκεια 
ή / και μετά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό και  

o Η έγκυος ήταν ασφαλισμένη από την Ασφαλιστική Επιχείρηση στο πλαίσιο του 
συμβολαίου αυτού για συνεχή περίοδο 10 μηνών πριν την ημερομηνία του τοκετού. 

το καταβλητέο ωφέλημα για αυτού του είδους τη θεραπεία περιορίζεται στις συνήθεις 
χρεώσεις για φυσιολογική εγκυμοσύνη και τοκετό. 

 ∆ιακοπή της εγκυμοσύνης ή συνέπειές της, 

 Επέμβαση στο έμβρυο ή ιατρική θεραπεία που σχετίζεται με τέτοιους είδους χειρουργική 
επέμβαση στην οποία υπεβλήθη η μητέρα ή το αγέννητο παιδί. 

 Εξετάσεις για διάγνωση και επιπλοκές που προκύπτουν από την θεραπεία της 
στειρότητας, αντισύλληψης, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, στείρωση (ή αναστροφή της) ή 
οι συνέπειες οποιουδήποτε από αυτά (εκτός από τη θεραπεία των επιπλοκών εγκυμοσύνης 
που οφείλονται σε τεχνητή γονιμοποίηση) ή οποιαδήποτε θεραπεία για τα παραπάνω, 
συμπεριλαμβανομένης και της μεταγεννητικής φροντίδας της μητέρας, του παιδιού ή των 
παιδιών. Ωστόσο, θα πληρώσουμε για την αρχική διερεύνηση της αιτίας της στειρότητας, με 
την προϋπόθεση ότι το ζευγάρι είναι ασφαλισμένο στα πλαίσια αυτού του συμβολαίου για 
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μια συνεχή περίοδο δύο ετών κατά την έναρξη της διερεύνησης και δεν γνώριζε ότι έπασχε 
από στειρότητα ή αδυναμία σύλληψης πριν από την έναρξη της ασφάλισης με το συμβόλαιο 
αυτό. Ωστόσο, θα πληρωθεί για τη θεραπεία των παρακάτω ιατρικών καταστάσεων, 
εφόσον το δικαιούται: 

o Έκτοπο εγκυμοσύνη 

o Υδατιδώδης μύλη 

o Αιμορραγία μετά τον τοκετό 

o Κατακράτηση μεμβράνης πλακούντος 

o Αποβολή ή εμβρυϊκός θάνατος, με παραμονή εμβρύου και πλακούντα στη μήτρα. 

ix) Ειδική νοσηλεία: ειδική νοσηλεία στο νοσοκομείο, εκτός αν έχουμε εκ των προτέρων 
συμφωνήσει ότι είναι κατάλληλη και απαραίτητη. 

x) Ειδική όροι: οποιαδήποτε θεραπεία που εξαιρείται συγκεκριμένα από τους όρους που 
εμφανίζονται στην κατάσταση συμμετοχής. 

xi) Εκ γενετής ανωμαλίες: χρεώσεις που σχετίζονται με τη θεραπεία ή / και τη διόρθωση εκ 
γενετής ανωμαλιών. Ωστόσο, στην περίπτωση που θα προστεθούν σε κάποιο συμβόλαιο 
νεογέννητα βρέφη, και εκεί όπου το συμβόλαιο των γονέων ήταν σε ισχύ επί τουλάχιστον 
10 μήνες πριν από τον τοκετό, θα καταβάλλεται το ποσό έως και €170.861 για όλη τη 
περίοδο ζωής του παιδιού, νοουμένου ότι το παιδί είναι ασφαλισμένο στο συμβόλαιο χωρίς 
να έχει διακόψει την κάλυψή του. Εκ γενετής ανωμαλίες στην περίπτωση των παιδιών που 
προέκυψαν έπειτα από τη χρήση μεθόδου υποβοηθούμενης σύλληψης (εκτός από την 
τεχνητή γονιμοποίηση) ή αν τα παιδιά είναι υιοθετημένα, δεν πρόκειται να καλυφθούν υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες. 

xii) Επικίνδυνα αθλήματα: τραυματισμοί από την επαγγελματική συμμετοχή σε αθλήματα ή από 
οποιοδήποτε επικίνδυνο άθλημα ή δραστηριότητα, π.χ. αλλά χωρίς να περιορίζεται στα: 

 Αερόστατο, αναρρίχηση, πτώση με αλεξίπτωτο ή bungee jumping ή οποιουδήποτε 
είδους πτήση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το μέλος ταξιδεύει ως επιβάτης με 
αεροσκάφος συνήθους τύπου, το οποίο πετά κατόπιν αδείας και επίσης αποτελεί ιδιοκτησία 
αναγνωρισμένου αερομεταφορέα, σε καθορισμένα δρομολόγια. 

 Χόκεϊ επί πάγου, jet – ski, αγώνες με ταχύπλοα, πτώση με θαλάσσιο σκι ή καταδύσεις, 
όπου το μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιεί αναπνευστικό εξοπλισμό, 

 Κυνήγι με άλογο, αγώνες επίδειξης ή πόλο 

 Εξερεύνηση σπηλαίων, αναρρίχηση σε βράχους ή ορειβασία όπου συνήθως 
χρησιμοποιούνται σχοινιά ή οδηγοί, 

 Συμμετοχή σε οποιουσδήποτε αγώνες ταχύτητας με μηχανοκίνητα οχήματα 
οποιουδήποτε είδους, 

 Τζούντο ή οποιουδήποτε είδους πολεμικές τέχνες, 

 Αγωνιστικά χειμερινά σπορ, σκι ή snowboard εκτός πίστας, άλματα με σκι, σκι με 
ελικόπτερο, bobsleigh ή έλκηθρο. 
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xiii) Εύλογες χρεώσεις: χρεώσεις που δεν είναι παράλογες ή υπερβολικές. Αναφορικά με τις 
χρεώσεις νοσηλείας σε νοσοκομείο, θα πληρώνεται μόνον το βασικό κόστος ενός 
μονόκλινου δωματίου – σουίτας (μονόκλινο δωμάτιο με λουτρό) ως κόστος διαμονής σε 
σχέση με τη θεραπεία που δίνεται. 

xiv) Θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης (H.R.T.): η θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης, 
παρά μόνον όταν ενδείκνυται ιατρικώς έπειτα από σχετική επέμβαση από ειδικό (και όχι για 
την ανακούφιση φυσιολογικών συμπτωμάτων), οπότε θα πληρώνεται για τις επισκέψεις και 
για τα έξοδα των μοσχευμάτων ή των προσθηκών (αλλά όχι δισκία). Θα καταβάλλονται 
ωφελήματα μέχρι δύο χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης επίσκεψης. 

xv) Θεραπεία στο εξωτερικό: αναφορικά με κάποιο μέλος που ταξιδεύει εκτός της ζώνης 
κάλυψης για θεραπεία (είτε αυτός ήταν ο μόνος λόγος είτε όχι) ή ταξίδεψε παρά τις 
υποδείξεις του ιατρού. Η θεραπεία έκτακτης ανάγκης ή θεραπεία ιατρικής κατάστασης που 
προέκυψε αιφνιδίως ενόσω το μέλος βρισκόταν εκτός ζώνης κάλυψης περιορίζεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το μέρος 2.2.1 Καλύψεις. 

xvi) Ιαματικά λουτρά: οι χρεώσεις για ιαματικά λουτρά, κλινικές ή φυσικής θεραπείας ή άλλες 
παρόμοιες εγκαταστάσεις, ακόμη και αν έχουν καταγραφεί ως νοσοκομεία. 

xvii) Ιατρικές εκθέσεις: δεν θα πληρώνονται για ιατρικές εκθέσεις ή για τη συμπλήρωση των 
εντύπων απαίτησης ή αίτησης συμμετοχής ή οποιουδήποτε μέρους τους. 

xviii) Καθυστέρηση ανάπτυξης: θεραπεία για την αντιμετώπιση καθυστέρησης ανάπτυξης σε 
παιδιά, είτε είναι φυσική είτε ψυχολογική είτε αφορά μαθησιακές δυσκολίες, μετά τους 
πρώτους τρεις μήνες από τη διάγνωση και μόνο μία φορά στη διάρκεια ζωής του μέλους. 

xix) Κατάχρηση ουσιών: θεραπεία που προέρχεται από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με 
την κατάχρηση αλκοόλ ή φαρμάκων ή άλλων ουσιών, είτε σχετίζεται με ψυχικές διαταραχές 
είτε όχι. 

xx) Κοίλη: οποιαδήποτε θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση για κοίλη οποιουδήποτε είδους, 
συμπεριλαμβανομένης και της κοίλης μεσοσπονδύλιου δίσκου, εκτός αν το μέλος είναι 
ασφαλισμένο κάτω από αυτό το συμβόλαιο για μια συνεχή περίοδο 6 μηνών πριν η 
θεραπεία ή η χειρουργική επέμβαση θεωρηθεί αναγκαία. 

xxi) Μη καταγεγραμμένες χειρουργικές επεμβάσεις: οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που 
δεν αναγράφεται στον κατάλογο επεμβάσεων, εκτός αν έχουμε συμφωνήσει εκ των 
προτέρων γραπτώς. 

xxii) Μηνίσκος: οποιαδήποτε θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση για πρόβλημα μηνίσκου 
οποιουδήποτε είδους, εκτός αν το μέλος είναι ασφαλισμένο κάτω από αυτό το συμβόλαιο 
για μια συνεχή περίοδο 6 μηνών πριν η θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση θεωρηθεί 
αναγκαία. 

xxiii) Μυωπία ή υπερμετρωπία: θεραπεία διόρθωσης της μυωπίας ή της υπερμετρωπίας. 

xxiv) Νεφρική ανεπάρκεια: τακτική ή μακροχρόνια αιμοκάθαρση, στην περίπτωση χρόνιας 
νεφρικής ανεπάρκειας. Πληρώνουμε για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης, για διάστημα έως 
και έξι βδομάδων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για μεταμόσχευση νεφρού. 
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xxv) Οδοντιατρική: 

 Ορθοδοντική, περιοδοντική, ενδοδοντική, προληπτική οδοντιατρική και γενική 
οδοντιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των σφραγισμάτων, ανεξάρτητα από το 
ποιος έχει αναλάβει τη θεραπεία, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα από το μέρος 2.2.1 
Καλύψεις, 

 Οποιοδήποτε οδοντιατρική επέμβαση, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα από το μέρος 
2.2.1 Καλύψεις ωφελημάτων. Ωστόσο, καλύπτουμε ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. 

xxvi) Όργανα από δωρητές: τα έξοδα συλλογής οργάνων από δωρητές για μεταμοσχεύσεις ή 
οποιαδήποτε σχετικά έξοδα διαχείρισης. 

xxvii) Πειραματική θεραπεία: η θεραπεία δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι αποτελεσματική ή 
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Ωστόσο, θα πληρώνεται αν, πριν αρχίσει η θεραπεία 
αποδειχθεί ότι αυτή αναγνωρίζεται ως κατάλληλη από εξουσιοδοτημένο ιατρικό οργανισμό 
και η Ασφαλιστική Επιχείρηση συμφωνήσει με τον ιατρό αναφορικά με την αμοιβή του. 

xxviii) Πόλεμος και ανάλογοι κίνδυνοι: οποιαδήποτε θεραπεία ή έκτακτη ιατρική βοήθεια, 
εφόσον χρειαστούν ως αποτέλεσμα πυρηνικής ή χημικής μόλυνσης, πολέμου, εισβολής, 
ανταρσίας, εχθρικής δράσης, τρομοκρατικής ενέργειας, επανάστασης ή άλλου 
παρόμοιου γεγονότος. 

xxix) Προληπτικές εξετάσεις και εξετάσεις ρουτίνας: θεραπεία που περιλαμβάνει, αλλά δεν 
περιορίζεται στις οφθαλμολογικές εξετάσεις, τα τεστ ακοής, τα γενετικά τεστ, τους 
εμβολιασμούς, καθώς και τις τακτικές και τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συνήθων επισκέψεων παρακολούθησης, με εξαίρεση τα 
προβλεπόμενα από το μέρος 2.2.1 Καλύψεις ωφελημάτων. 

xxx) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες: θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
ασθενειών, όπως είναι, αλλά χωρίς να περιορίζεται στα χλαμύδια, στον έρπη των 
γεννητικών οργάνων, στη σύφιλη, στη γονόρροια ή στις συνέπειες τους. 

xxxi) Συσκευές: τα έξοδα για την αγορά ή την τοποθέτηση οποιουδήποτε εξωτερικού 
προσθετικού μέλους ή συσκευής, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, γυαλιά όρασης, φακοί 
επαφής, βοηθήματα ακοής, τεχνητές οδοντοστοιχίες, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα από 
το μέρος 2.2.1 Καλύψεις ωφελημάτων. 

xxxii) Ταξίδια στο εξωτερικό: αν το μέλος εγκαταλείψει την κύρια χώρα διαμονής του επί 
περισσότερο από 180 ημέρες μέσα σε ένα έτος. ∆εν πρόκειται να καταβάλλονται 
ωφελήματα και η Ασφαλιστική Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο 
του μέλους.  

xxxiii) Φάρμακα και επίδεσμοι: όπου ωφέλημα είναι πληρωτέο, φάρμακα και επίδεσμοι θα 
θεωρούνται οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα που αναγνωρίζεται ως φάρμακο, από 
τις φαρμακευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (όσον αφορά την Κύπρο) και 
δίδεται με ιατρική συνταγή και είναι απαραίτητο για την αποθεραπεία της συγκεκριμένης 
ασθένειας ή ατυχήματος. ∆ιευκρινίζεται ότι διοικητικά φάρμακα, φυσικά σκευάσματα, 
σαπούνια, σαμπουάν και καλλυντικές κρέμες ή φάρμακα που σχετίζονται με τον έλεγχο 
του βάρους δεν καλύπτονται. 
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xxxiv) Χρεώσεις για κοινωνικά ή οικογενειακά προβλήματα: χρεώσεις για κοινωνικούς ή 
οικογενειακούς λόγους που δεν σχετίζονται άμεσα με τη θεραπεία. 

xxxv) Χρόνιες ασθένειες:  

 Μη χειρουργική θεραπεία για κάποια ιατρική κατάσταση ή κρίση κακής υγείας, η οποία 
συνεχίζει επί μακρό χρονικό διάστημα ή επαναλαμβάνεται. 

 Η παρακολούθηση κάποιας ιατρικής κατάστασης, αφότου σταθεροποιηθεί. 

 Οποιαδήποτε θεραπεία η οποία παρέχει αποκλειστικά παροδική ανακούφιση των 
συμπτωμάτων και δεν θεραπεύει την υποκείμενη ιατρική κατάσταση. 

xxxvi) Χρονικό όριο: θεραπεία οποιουδήποτε μέλους επί συνόλου 180 ημερών ή και 
περισσότερο ανά έτος, είτε ως εξωτερικός ασθενής, είτε ως νοσηλευόμενος σε 
νοσοκομείο, σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ή κατ’ οίκον νοσηλεία ή με οποιονδήποτε 
συνδυασμό. Από το όριο εξαιρείται η κάλυψη των εξόδων φαρμακευτικής αγωγής για 
χρόνιες παθήσεις.  

xxxvii) Χρονικό όριο για κατάθεση απαιτήσεων: οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν υποβληθεί 
κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο απαιτήσεων και τα πρωτότυπα αριθμημένα τιμολόγια 
εντός τριών μηνών από την έναρξη της θεραπείας. 

xxxviii) Ψυχιατρική ασθένεια: θεραπεία ψυχιατρικής ασθένειας με εξαίρεση τα 
προβλεπόμενα από το μέρος 2.2.1 Καλύψεις ωφελημάτων. Επίσης δεν καλύπτεται 
ψυχιατρική νοσηλεία κατ’ οίκον. 

 

2.2.4 Ασφάλιστρο 

Το ασφάλιστρο να εκφραστεί ως τιμή μονάδας ανά έτος για: 
 Υπάλληλο μόνο 
 Ζευγάρι 
 Ζευγάρι και εξαρτώμενα 
 Υπάλληλο και εξαρτώμενα 
 Φοιτητή 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί μέλη. 
 
Για το πρώτο έτος εκτιμάται ότι θα εγγραφούν ως μέλη: 

 24 ζευγάρια με εξαρτώμενα (τα εξαρτώμενα  ανέρχονται σε 46 εκ των  οποίων 6 
είναι  φοιτητές) 

 10 ζευγάρια 
 6 υπάλληλοι μόνο 
 1 υπάλληλος με ένα φοιτητή 
 

2.2.5 Περίοδος Ασφάλισης 

24 μήνες. Η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αρχίζει από την υπογραφή του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  
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Το συμβόλαιο παύει να ισχύει όταν εγκριθεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας για εφαρμογή του 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

2.3 ∆ιοίκηση έργου  

2.3.1 Οργανωτική δομή 

Οργανωτική δομή Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή και θα είναι αρμόδιος για το συνολικό 
συντονισμό της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και για την υποβολή όλων των 
επίσημων εγγράφων της Σύμβασης για την έγκριση. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα είναι το 
σημείο επαφής για τον Υπεύθυνο που θα οριστεί από τον Ανάδοχο.  

Οργανωτική δομή Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις 
φάσεις του. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση του έργου και την εξασφάλιση του συντονισμού 
όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Υπεύθυνο που θα είναι διαθέσιμος σε ολόκληρη τη διάρκεια 
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ο Υπεύθυνος θα υποστηρίζεται από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων του Αναδόχου και τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου. 

Ο Υπεύθυνος θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:  

 συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες 
υπηρεσίες) της Σύμβασης,  

 συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των εμπειρογνωμόνων που θα 
εκτελέσουν το Αντικείμενο της Σύμβασης, 

 διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή (Υπεύθυνος 
Συντονιστής) και ενημέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν 
πραγματοποιηθεί και τις  λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί. 

 

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1 Υποστηρικτικά μέσα που παρέχονται από τον Ανάδοχο  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν επαρκή υποστήριξη 
και εξοπλισμό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ικανοποιητική διοικητική και 
γραμματειακή υποστήριξη και κάλυψη διερμηνείας (εάν απαιτείται) ώστε να είναι δυνατόν οι 
εμπειρογνώμονες να επικεντρωθούν στις βασικές τους ευθύνες. Πρέπει επίσης να διαθέτει τα 
ανάλογα ποσά σύμφωνα με τις ανάγκες για να υποστηρίξει τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο 
της Σύμβασης και για να εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί του πληρώνονται τακτικά και έγκαιρα. 
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