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ΘΕΜΑ:   ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ/ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ CYTA 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΡΧΙΑ 

 
  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Cyta δέχεται προσφορές για την Επιλογή Δικηγόρων/Δικηγορικών Οίκων για Χρεοεισπρακτικές Αγωγές της 
Cyta για κάθε Επαρχία για περίοδο τριών ετών με δικαίωμα της Cyta να επεκτείνει τη διάρκεια της συμφωνίας 
για περαιτέρω περίοδο μέχρι δύο ετών. 
 
Οι προσφοροδότες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι η Cyta επιδιώκει να εξασφαλίσει συνεργασία με τρεις 
δικηγόρους/δικηγορικούς οίκους ανά επαρχία, δηλαδή τρεις για τη Λευκωσία, τρεις για τη Λεμεσό, τρεις για 
τη Λάρνακα, τρεις για την Πάφο και τρεις για την Αμμόχωστο. 
 
 

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν από τους Προσφοροδότες ή τους αντιπροσώπους τους στο Αυτόματο 
Κιβώτιο Προσφορών της Cyta στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, 
Λευκωσία, Κύπρος, μέχρι τις 10:00 π.μ. την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020, η οποία είναι η Τελευταία 
Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής.  Οι Προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα 
κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 π.μ. ακριβώς κατά την Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής με την ένδειξη 
«ΚΛΕΙΣΤΟ».  Προσφορές που υποβάλλονται μετά την Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής δεν θα 
γίνονται αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι Επιτυχόντες Προσφοροδότες θα παρέχουν στη Cyta τις πιο κάτω υπηρεσίες: 
 
• Ετοιμασία και καταχώρηση χρεοεισπρακτικών αγωγών, διώξεων και αιτήσεων στο Δικαστήριο/λήψη 

νομικών μέτρων/εμφάνιση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου της Επαρχίας τους για σκοπούς 
δίωξης/αγωγής για είσπραξη οφειλών, παρασκευή και/ή μελέτη οποιουδήποτε σχετικού δικογράφου και 
συνολική διαχείριση υποθέσεων αγωγών για οφειλές (α) συνδρομητών, (β) απλήρωτων χρεωστικών 
σημειώσεων και (γ) ακάλυπτων επιταγών. 

 
• Παρακολούθηση και προώθηση των υποθέσεων σε όλα τα στάδια (επίδοση, εμφανίσεις, προετοιμασία 

μαρτύρων, ενόρκων δηλώσεων κλπ) και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων εκτέλεσης (εντάλματα 
κινητών, μηνιαίων δόσεων κλπ) και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων ενεργειών (επαλήθευση χρέους, 
έρευνα διαχείρισης περιουσιών αποβιωσάντων κλπ).  

 
• Παραπομπή προτάσεων εναγόμενων και υποβολή εισηγήσεων για εξώδικους διακανονισμούς.  Στις 

περιπτώσεις που κρίνεται συμφέρουσα η διευθέτηση υποθέσεων με εξώδικο διακανονισμό, ο 
δικηγόρος/δικηγορικός οίκος προβαίνει σε σχετική διερεύνηση, συλλογή αποδειχτικών στοιχείων και 
υποβάλλει εισήγηση προς το αρμόδιο τμήμα της Cyta για αξιολόγηση από την Επιτροπή Εξώδικων 
Διακανονισμών ή άλλο αρμόδιο όργανο. 



 

• Είσπραξη των οφειλών και των καταβληθέντων μετρητών από εναγόμενους και απόδοσή τους στη Cyta. 
 
• Συνεχής συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Cyta μέχρι την πλήρη εξόφληση ή ολοκλήρωση των 

υποθέσεων (ανταλλαγή αλληλογραφίας, υποβολή εισηγήσεων κλπ). 
 
• Ορθολογιστική διαχείριση οποιωνδήποτε σχετικών με τα πιο πάνω νομικών θεμάτων, περιλαμβανομένης 

άνευ περιορισμού παροχής νομικών γνωματεύσεων. 
 
Οι δικηγόροι/δικηγορικοί οίκοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να διατηρούν Τραπεζικό Λογαριασμό Πελάτη 
(Client Account) στο όνομα της Cyta, στον οποίο θα κατατίθενται τα ποσά της Cyta μέχρι την απόδοσή τους 
στη Cyta.  Ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών θα κοινοποιηθεί από το Συντονιστή 
με την έκδοση σχετικών οδηγιών. 
 
Ο αριθμός των υποθέσεων που θα ανατεθούν στους δικηγόρους/δικηγορικούς οίκους που θα επιλεγούν για 
συνεργασία δεν είναι επί του παρόντος γνωστός ή/και δεν θα είναι εκ των προτέρων γνωστός και η Cyta δεν 
δεσμεύεται ότι θα προκύψουν υποθέσεις για να ανατεθούν στους δικηγόρους/δικηγορικούς οίκους που θα 
επιλεγούν για συνεργασία.  Θα τηρηθεί κατάλογος των υποθέσεων, οι οποίες θα ανατίθενται στους 
δικηγόρους/δικηγορικούς οίκους κάθε επαρχίας ως η Cyta ήθελε αποφασίσει.  Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, 
παρατίθεται ο αριθμός των νέων υποθέσεων ανά επαρχία για το έτος 2019: 
 

Επαρχία Αριθμός Νέων Υποθέσεων ανά Έτος 

Λευκωσία 384 

Λεμεσός 284 

Λάρνακα 156 

Πάφος 60 

Αμμόχωστος 19 

 
 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι Προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμες για αποδοχή, για 180 μέρες από την καθορισμένη 
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής.  Προσφορά που ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Cyta μπορεί να ζητήσει από τον Προσφοροδότη να παρατείνει την περίοδο 
ισχύος.  Το αίτημα και η απάντηση σε αυτό πρέπει να γίνονται γραπτώς ή με τηλεομοιότυπο ή με τηλετύπημα.  
Ο Προσφοροδότης μπορεί να απορρίψει το αίτημα.  Αν ο Προσφοροδότης αποδεχθεί το αίτημα δεν θα του 
ζητηθεί ούτε θα του επιτραπεί να τροποποιήσει την Προσφορά. 
 
 

5. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.  Το έντυπο βρίσκεται συνημμένο στο Μέρος ΙΙΙ, Έντυπο 2 των 
προδιαγραφών.  Η υπογραφή του εντύπου δεσμεύει τον Προσφοροδότη με όσα αναφέρονται σε αυτό. 
 
 
 
 



 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η απόφαση για την κατακύρωση του Συμβολαίου θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Cyta στο 
ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, το συντομότερο 
δυνατό μετά την κατακύρωση. 
 
 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Ο επιτυχών Προσφοροδότης θα διαβεβαιώσει ότι έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητα 
για την πιστή εκτέλεση της Συμφωνίας και θα ευθύνεται για οποιαδήποτε εγγύηση ή προϋπόθεση σε σχέση 
με την ποιότητα, σχεδιασμό ή καταλληλότητα των υπηρεσιών για το σκοπό που αναφέρεται ή υπονοείται από 
τις περιγραφές στις Προδιαγραφές και/ή από το Νόμο. 
 
Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, ο/οι επιτυχών/όντες Προσφοροδότης/ες θα 
υποχρεούται/νται να έχει/ουν και να εγγυηθεί/ούν ότι καθόλη τη διάρκεια της Συμφωνίας θα έχει/ουν σε ισχύ 
άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Δικηγόρου από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. 
 
 

8. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, έναντι πληρωμής του μη 
επιστρεφόμενου ποσού που αναφέρεται πιο κάτω: 

 
1 €50,00 πλέον ΦΠΑ με πληρωμή σε μετρητά ή με επιταγή για προδιαγραφές σε έντυπη μορφή εις 

διπλούν από τα ακόλουθα Cytashop: 

Λευκωσία  
 

Λεμεσός 

Πάφος 

Λάρνακα 

Αμμόχωστος 

- Οδός Νάξου 5, Λυκαβητός 
- Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη 

- Οδός Αθηνών 89 

- Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11 

- Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7 

- Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια 
 

2 €25,00 πλέον ΦΠΑ με πληρωμή με πιστωτική κάρτα για προδιαγραφές σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy  
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