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ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
 
Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2022 Ώρα: 11:00 – 12:00 
 
Τόπος:  Γραφεία Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 
 
Παρόντες: 
 
Κα Λιάνα Χριστοδουλίδου, Ανώτερη Λειτουργός Διοίκησης και Προσωπικού, Πρόεδρος 
Κα Κωνσταντίνα Κυριάκου-Λιβέρη, Ανώτερη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΠ), Μέλος 
Κα Άντρη Κωνσταντίνου, Λογιστής, Μέλος  
 
Απούσα: 
 
Κα Δάφνη Συμεωνίδου, Ανώτερη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΥΚ), Μέλος (απουσία 
λόγω άδειας ανάπαυσης) 
 
Παρακαθήμενη: 
 
Κα Μαρία Καΐλη, Λειτουργός Διοίκησης και Προσωπικού 1ης Τάξης, Γραμματέας 
 
Διαγωνισμός για τις ασφαλιστικές καλύψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κύπρου (ΑνΑΔ) – Αρ. Διαγωνισμού 16/2022 
 
1. Στη συνεδρία, πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
7 των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 242/2012, όλα τα Μέλη του Αρμοδίου Οργάνου 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, δήλωσαν ότι 
δεν έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με τον 
Διαγωνισμό, ούτε έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τέταρτου βαθμού ούτε βρίσκονται σε οξεία έχθρα με 
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω 
διαδικασία. 
 
2. Ενώπιόν του, το κάθε μέλος του Αρμοδίου Οργάνου είχε τα ακόλουθα: 
 

• Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού. 

• Την  Έκθεση της Υπηρεσιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΣΕΑ). 

• Τις δεκαοκτώ (18) Προσφορές που υποβλήθηκαν από οκτώ (8) ασφαλιστικές εταιρείες. 

• Τον σχετικό υπηρεσιακό φάκελο. 

(…) 
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5. Το Αρμόδιο Όργανο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα 
δεδομένα, αποδέχθηκε την Έκθεση της ΥΣΕΑ, η οποία επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 

 
Για το Τμήμα 1: 

(α)   Την ανάθεση του Τμήματος 1 της Σύμβασης στον Προσφέροντα με α/α 7/8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ, καθώς πληροί τις απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού, για το 
συνολικό ποσό των €24.772,04, η Προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα. 

(β) Την απόρριψη των Προσφορών με α/α 1/8 AIG EUROPE S.A, α/α 4/8 CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ 
και α/α 5/8 TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, καθώς δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις του σταδίου αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς. 

 
Για το Τμήμα 2: 

(α)  Την ανάθεση του Τμήματος 2 της Σύμβασης στον Προσφέροντα με α/α 7/8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ, καθώς πληροί όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού, για το 
συνολικό ποσό των €552, για το ασφάλιστρο (β) περιεκτικής κάλυψης, η Προσφορά του 
οποίου έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη Προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα. 

(β) Την κατάταξη των Προσφορών με α/α 4/8 CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ, α/α 5/8 TRUST 
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD και α/α 8/8 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ, ως επιλαχούσες, καθώς δεν παρουσιάζουν την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα. 
Συγκεκριμένα, η Προσφορά με α/α 5/8 TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY 
(CYPRUS) LTD θεωρείται ως η πρώτη επιλαχούσα, αφού κατέβαλε τη δεύτερη χαμηλότερη 
τιμή (€632), η Προσφορά με α/α 8/8 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ 
θεωρείται ως η δεύτερη επιλαχούσα, αφού κατέβαλε την τρίτη χαμηλότερη τιμή (€645) και 
η Προσφορά με α/α 4/8 CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ θεωρείται ως η τρίτη επιλαχούσα, αφού 
κατέβαλε την τέταρτη χαμηλότερη τιμή (€1.178,92). 

 
Για το Τμήμα 3: 

(α)  Την ανάθεση του Τμήματος 3 της Σύμβασης στον Προσφέροντα με α/α 6/8 UNIVERSAL LIFE 
PUBLIC INSURANCE CO. LTD, καθώς πληροί όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού, 
για το συνολικό ποσό των €5.816,37, η Προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί, κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα.   

(β) Την κατάταξη της Προσφοράς με α/α 7/8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ ως επιλαχούσα, 
καθώς δεν παρουσιάζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα.  Συγκεκριμένα, η εν λόγω Προσφορά θεωρείται ως 
επιλαχούσα, αφού κατέβαλε τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή (€9.475). 

 
Για το Τμήμα 4: 
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(α) Την ανάθεση του Τμήματος 4 της Σύμβασης στον Προσφέροντα με α/α 3/8 CNP CYPRIALIFE 
LTD, καθώς πληροί όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό 
των €28.244,39, η Προσφορά του οποίου, έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, 
ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά 
Τμήμα. 

(β) Την κατάταξη της Προσφοράς με α/α 2/8 ALTIUS INSURANCE LTD, ως επιλαχούσα, καθώς 
δεν παρουσιάζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα.  Συγκεκριμένα, η εν λόγω Προσφορά θεωρείται ως 
επιλαχούσα, αφού κατέβαλε τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή (€40.959,55). 

(γ) Την απόρριψη της Προσφοράς με α/α 6/8 UNIVERSAL LIFE PUBLIC INSURANCE CO. LTD, 
αφού κατά το στάδιο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, κρίθηκε ότι δεν πληροί τις 
απαιτήσεις του σταδίου αυτού. 

 
Για το Τμήμα 5: 

(α)  Την ανάθεση του Τμήματος 5 της Σύμβασης στον Προσφέροντα με α/α 8/8 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ, καθώς, μετά την αποδοχή από το Αρμόδιο Όργανο 
των διευκρινίσεων που υπέβαλε, πληροί όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού, 
για το συνολικό ποσό των €1.944, η Προσφορά του οποίου έχει αναδειχθεί, κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα. 

(β) Την κατάταξη των Προσφορών με α/α 4/8 CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ και με α/α 5/8 TRUST 
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, ως επιλαχούσες, καθώς δεν 
παρουσιάζουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει 
χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα. Συγκεκριμένα, η Προσφορά με α/α 5/8 TRUST 
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD θεωρείται ως η πρώτη επιλαχούσα, 
αφού κατέβαλε τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή (€3.727,80) και η Προσφορά με α/α 4/8 CNP 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ θεωρείται ως η δεύτερη επιλαχούσα, αφού κατέβαλε την τρίτη 
χαμηλότερη τιμή (€4.994,03). 

 

Για το Τμήμα 6: 

(α)  Την ανάθεση του Τμήματος 6 της Σύμβασης στον Προσφέροντα με α/α 5/8 TRUST 
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, καθώς πληροί όλες τις απαιτήσεις 
των εγγράφων διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €2.778,00, η Προσφορά του οποίου 
έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη Προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα. 

(β) Την απόρριψη της Προσφοράς με α/α 7/8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ, αφού κατά το 
στάδιο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, κρίθηκε ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του 
σταδίου αυτού. 
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ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 
 
 

……………………………………… ……………………………………………… …………………………………………… 
Λιάνα Χριστοδουλίδου Κωνσταντίνα Κυριάκου-Λιβέρη Άντρη Κωνσταντίνου 
Ανώτερη Λειτουργός 

Διοίκησης και Προσωπικού 
Ανώτερη Λειτουργός 

Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΠ) 
Λογιστής  

Μέλος 
Πρόεδρος Μέλος  

 
 

Συμφωνώ με την πιο πάνω απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 
 
 
 

_____________________  _____________________ 

Γιάννης Μουρουζίδης   Ημερομηνία 
Γενικός Διευθυντής   

 
 
 
 
 
ΑνΑΔ: 03.19.004 

03.01.003.003 
 
Κοιν.: Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 
Εσωτερικός Ελεγκτής της ΑνΑΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΚ/.. 


