
 
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την αγορά 
υπηρεσιών  ενός (1) Σχολικού Τροχονόμου για την περίοδο από 1/3- 30/6/2023. 
Τα έντυπα προσφορών ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα ζητήσουν από τα Γραφεία 
του Δήμου Αγίου Αθανασίου(από το γραφείο της Γραμματείας στο ισόγειο), σε 
εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ. 25864107 /126 ή από την Ιστοσελίδα του Δήμου 
www.agiosathanasios.org.cy  
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του 
Δήμου Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού 
Σταυραετού Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος και να αναγράφεται στο φάκελο 
ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς. 
Η προθεσμία υποβολής του πιο πάνω διαγωνισμού λήγει στις 17 Φεβρουαρίου ,2023 

και ώρα 12.00μ 

 

3 Φεβρουαρίου 2023 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Αντικείμενο της Σύμβασης 
 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή  υπηρεσιών για (1) σχολική  τροχονόμο. 
 
2. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού 
 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 1/2023 

2.2 Διαδικασία Διαγωνισμού Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 24(4) 

του Ν.73(Ι)/2016  

2.3 Εκτιμώμενη Αξία Χίλια τετρακόσια σαράντα  (€1.440,00) ευρώ 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 

περίοδο 1/3- 30/6/2023  

2.4 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής 

 

2.5 Αρμόδιος Λειτουργός  
Άντρη Αγαθοκλέους             

Σταυραετου Μαχαιρά αρ.42, 4104 Άγιος 

Αθανάσιος  

Τηλ.25864107 φαξ : 25725010 

demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy  

2.6 Διάρκεια ισχύος 

Προσφορών  

Tρείς (3) εβδομάδες από την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής 

2.7 Γλώσσα σύνταξης 

Προσφοράς 

Ελληνική  

2.8 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.9 Τόπος υποβολής 

Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου που βρίσκεται στο ισόγειο του 
κτιρίου επί της οδού Σταυραετού Μαχαιρά 42, 
4104 Άγιος Αθανάσιος . 
ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.10 Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

Έως 17 Φεβρουαρίου, 2023 και ώρα 12:00 
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3. Αναλυτική περιγραφή και διάρκεια εκτέλεσης του Αντικείμενου της 
Συμβάσης 
 

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για 
σύναψη σύμβασης αγοράς υπηρεσιών (1) σχολικού τροχονόμου από φυσικά 
πρόσωπα, οι οποίοι αφού λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εξασφαλίσουν  
τη συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, θα εκτελούν τα καθήκοντα του 
ρυθμίζοντας κάθε θέμα σχετικό με τους μαθητές στην διάβαση πεζών μπροστά 
από το Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου . Ο  Επιτυχών θα πρέπει κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του να φέρει τη στολή (χειμερινή/ θερινή) που θα του 
παραχωρεί ο Δήμος. Οι ημερήσιες ώρες παροχής υπηρεσιών είναι 7π.μ. μέχρι 
8π.μ. και 12:45μ.μ. μέχρι 13:30μ.μ εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τον 
Συνδέσμο Γονέων του Σχολείου και δώσει τη συγκατάθεση του το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η περίοδος απασχόλησης είναι από 1/3 μέχρι 30/6/2023. 
 
 Πριν την έναρξη της σύμβασης, οι επιτυχόντες θα πρέπει να τύχουν εκπαίδευσης 
και να εξασφαλίσουν τη συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας. Όλα τα έξοδα που 
αφορούν την εκπαίδευση και την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού/ρουχισμού, 
θα αναληφθούν από το Δήμο.  

 
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα για την 
εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών στα καθορισμένα σημεία. 
 
Για την υποβολή προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει   
απαραιτήτως να υποβάλει: 

• Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο έχει εκδοθεί 
πρόσφατα (όχι πέραν των τριών  μηνών) 

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, για εξακρίβωση ότι πρόκειται για 
ενήλικο άτομο. 
 

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης αφορά   την περίοδο 
από 1/3 -30/6/2023 (4) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι για την περίοδο των 4 μηνών στο 
συνολικό ποσό των 1440 Ευρώ. 
 
Περιεχόμενα Προσφοράς 
 
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το Έντυπο Υποβολής Προσφοράς, 
κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο. Απαραιτήτως θα πρέπει να 
επισυναφθεί αντίγραφο πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου. 
 
Νοείται ότι οι προσφορές πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν σύμφωνα 
τους όρους και απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού.  Με την υποβολή της  
προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή των εν λόγω όρων και απαιτήσεων. 
Το έντυπο υποβολής Προσφοράς μαζί με την σχετικά έγγραφα μπορούν να τα 
εξασφαλίσουν από την Ιστοσελίδα του Δήμου www.agiosathanasios.org.cy ή από 
την Γραμματεία του Δήμου στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου.  

http://www.agiosathanasios.org.cy/
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5.  Ανάθεση 

 
1. Η ανάθεση γίνεται  στον Προσφέροντα, η προσφορά του οποίου πληροί τους 

όρους και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, και έχει αναδειχθεί ως η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει Χαμηλότερης Τιμής. 

 
2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια -χαμηλότερη- τιμή, η 

επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία της κλήρωσης. 

 
6. Τρόπος Πληρωμής  
 

Οι πληρωμές θα καταβάλλονται μηνιαίως σε Ευρώ. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

 
Προς:   ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 

Θέμα:  Αγορά υπηρεσιών 1 σχολικού τροχονόμου  Αρ. Διαγωνισμού:  1/2023 
 

1. Αφού μελέτησα τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχω αποκτήσει πλήρη 
αντίληψη του Αντικειμένου της Σύμβασης, εγώ ο/η υποφαινόμενος/η, αναλαμβάνω 
να αρχίσω, εκτελέσω και συμπληρώσω το Αντικείμενο της Σύμβασης, που 
περιγράφεται στα έγγραφα διαγωνισμού για το συνολικό ποσό των €……………….. 
(ολογράφως …………………………………………………).  
 

2. Αν η Προσφορά μου γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνω να αρχίσω την εκτέλεση του 
Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία ανάθεσης, αφού προηγουμένως 
λάβω την κατάλληλη εκπαίδευση, ως ήθελε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

3. Συμφωνώ πως η Προσφορά μου αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 
αναφέρεται στην Παράγραφο 2.6 των εγγράφων διαγωνισμού θα με δεσμεύει και 
θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

 

 

 

 
       
 
Υπογραφή: .........................................................................          
 
Ονοματεπώνυμο: ...............................................................................     
 
 
Ιδιότητα/Θέση: ..................................................................................       
 
Ημερομηνία: ................................................................................. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο……………………………………… 
 

 


