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ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Πρακτικό Υπηρεσιακής Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης της Σύμβασης (ΥΕΑΑ) 
 
Ημερομηνία: 01 Σεπτεμβρίου 2022     Ώρα:  9:30 – 10:30   
 
Τόπος:  Γραφεία της ΑνΑΔ 
 
Παρόντες:  
 
Δημήτρης Παντελή, Ανώτερος Λειτουργός Πληροφορικής   
Άβιβος Παπαγεωργίου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης (Ομάδα Πληροφορικής)  
Ελένη Θεμιστοκλέους, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (Ομάδα Πληροφορικής) 
 
****************************************************************************** 
 
Διαγωνισμός για τη φιλοξενία των ιστοσελίδων της ΑνΑΔ που αφορούν ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων για ένα (1) έτος - Αριθμός Διαγωνισμού: 13/2022 
 
Α. Εισαγωγή 
 
1. Σε συνεδρίαση στις 27 Ιουλίου 2022, πριν την έναρξη εξέτασης της Προσφοράς, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 7 των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 242/2012, όλα τα Μέλη της Υπηρεσιακής Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Ανάθεσης της Σύμβασης (στο εξής «ΥΕΑΑ»), δήλωσαν ότι θα εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη 
εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Πρόσθετα, όλα τα Μέλη της ΥΕΑΑ δήλωσαν 
ότι δεν έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το 
διαγωνισμό ούτε έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ούτε βρίσκονται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε 
πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία. 
 
2. Η ΥΕΑΑ, πριν προχωρήσει στον έλεγχο της προσφοράς, διαπίστωσε ότι υπάρχουν οι 
διαθέσιμες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 2022 της Αρχής (άρθρο 4-5560) για κάλυψη του 
εκτιμώμενου κόστους του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι για το 2023 έγιναν οι απαραίτητες 
διευθετήσεις για κάλυψη της συνολικής δαπάνης €18.000 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
περίοδο ενός έτους περιλαμβανομένων €3.000 ως πιθανή δαπάνη για το δικαίωμα προαίρεσης. 
 
3. Τα μέλη της ΥΕΑΑ ενημερώθηκαν από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Διαγωνισμού για: 
 
(α) την προκήρυξη του Διαγωνισμού που έγινε με κλειστή διαδικασία με σχετικό το έγγραφο στο 

Ηλέκτρα αρ. 233871 
 
(β) το δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο Διαγωνισμό μόνο από την εταιρεία Dynamic Works 

Ltd με σχετικά τα έγγραφα στο Ηλέκτρα αρ. 223639 και 234172 και 
 
(γ) την προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Dynamic Works Ltd με σχετικό το έγγραφο 

στο Ηλέκτρα αρ. 248953.  
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(…) 
 
Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ 

12.  Η ΥΕΑΑ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αποφάσισε την ανάθεση της Σύμβασης 
στην εταιρεία Dynamic Works Ltd, για το συνολικό ποσό των €5.702,40 μη περιλαμβανομένου 
του ΦΠΑ όπως αυτό αναλύεται στον πιο κάτω πίνακα.  

α/α Ιστοσελίδα Ποσότητα 
Φιλοξενία 

για περίοδο  
(μήνες) 

Τιμή για 
κάθε μήνα 
(σε ευρώ 

χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολικό 
(σε ευρώ 

χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. 
https://vacancies.anad.org.cy 

Φιλοξενία του domain με ενεργοποιημένη την 
υπηρεσία Barracuda WAF Firewall. 

1 12  158,40 1900,80  

2. 
https://eseka.anad.org.cy 

Φιλοξενία του domain με ενεργοποιημένη την 
υπηρεσία Barracuda WAF Firewall.  

1 12 158,40  1900,80 

3. 
https://russian.anad.org.cy 

Φιλοξενία του domain με ενεργοποιημένη την 
υπηρεσία Barracuda WAF Firewall. 

1 12 158,40 1900,80 

Συνολικό ποσό της Σύμβασης: 5702,40 

4. 

***Τιμή για φιλοξενία του domain πρόσθετης 
ιστοσελίδας με ενεργοποιημένη την υπηρεσία 
Barracuda WAF Firewall. 
(Αφορά την προαίρεση και δεν πρέπει να 
περιληφθεί στην συνολική τιμή της προσφοράς) 

1 12  158,40 1900,80 

5 

***Τιμή για φιλοξενία του domain πρόσθετης 
ιστοσελίδας ΧΩΡΙΣ ενεργοποιημένη την 
υπηρεσία Barracuda WAF Firewall. 
(Αφορά την προαίρεση και δεν  πρέπει να 
περιληφθεί στην συνολική τιμή της προσφοράς) 

1 12 60 720 

 

Η αναθεωρημένη Οικονομική Προσφορά αποστάλθηκε στις 08 Σεπτεμβρίου 2022. Η συνολική 
τιμή της αναθεωρημένης Οικονομικής προσφοράς είναι €5.702,40 χωρίς ΦΠΑ. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
 
 

…………………………..….      ………………………………. ………………………….. 
Δημήτρης Παντελή 
Ανώτερος Λειτουργός 
Πληροφορικής 
 

     Άβιβος Παπαγεωργίου  
     Λειτουργός Ανθρώπινου  
     Δυναμικού 1ης Τάξης 

Ελένη Θεμιστοκλέους    
Λειτουργός Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
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Συμφωνώ με την πιο πάνω απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 

 

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

  Γιάννης Μουρουζίδης                                                                       Ημερομηνία 
    Γενικός Διευθυντής  

 
 
ΑνΑΔ: 07.01.002.006 
 
09 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΘ/..  


