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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1 – Ορισμοί

1. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν για την Σύμβαση

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

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 παράδοση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, όλων των προϊόντων ή/και των
υποστηρικτικών υπηρεσιών που τυχόν προβλέπονται στη Σύμβαση.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

το ποσό που καθορίζεται στο Άρθρο 3 της Συμφωνίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

το ποσό που δεν καθορίζεται προηγουμένως στην Σύμβαση, αλλά επιδικάζεται από
δικαστήριο ή καθορίζεται από Επιτροπή 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.Δ.Π. 115/2004) περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ο κατάλογος που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα της Σύμβασης, σε περίπτωση Σύμβασης
Παραγγελιών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις προσφερθείσες από τον Ανάδοχο
τιμές.

ΜΗΝΑΣ
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ημερολογιακός μήνας.

ΟΔΗΓΙΑ

οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική οδηγία ή εντολή που εκδίδεται από τον Υπεύθυνο
Συντονιστή προς τον Ανάδοχο αναφορικά με την παράδοση των προϊόντων και την
εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

το έγγραφο (Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού) που ετοιμάστηκε από την
Αναθέτουσα Αρχή, όπου ορίζονται οι απαιτήσεις της αναφορικά με τα ζητούμενα προϊόντα
ή/και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και καθορίζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

το έγγραφο που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή, σε
περίπτωση Σύμβασης Παραγγελιών, με το οποίο δίδεται Οδηγία στον Ανάδοχο για την
παράδοση συγκεκριμένων ως προς το είδος και την ποσότητα προϊόντων, σε
συγκεκριμένους χώρους παράδοσης και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

η περίοδος κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή έχει το συμβατικό δικαίωμα να δίδει στον
Ανάδοχο Παραγγελίες.

ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

η υπογεγραμμένη συμφωνία την οποία συνάπτουν η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
για την προμήθεια των προϊόντων, 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 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

η Σύμβαση με την οποία ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης όλων ή
μέρους των προϊόντων μετά τη λήψη σχετικών Παραγγελιών και στην οποία οι επιμέρους
και οι συνολικές ποσότητες προϊόντων των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και
μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερες ή μικρότερες αυτών που θα προκύψουν από τις
Παραγγελίες.

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.
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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
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 Δικαιώματα

1. Η κυριότητα των προϊόντων που παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή
δυνάμει της Σύμβασης, περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με την οριστική παραλαβή τους,
εξαιρουμένων τυχόν προϊόντων για τα οποία παραδίδεται η άδεια χρήσης τους, η κυριότητα
των οποίων παραμένει στον κατασκευαστή τους.

2. Όλα τα παραδοτέα της Σύμβασης όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές,
πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί, οι εκθέσεις έναρξης και ολοκλήρωσης, εγχειρίδια
χρήσης και συντήρησης 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.

3. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης.
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4. Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων
που τυχόν καταγγέλλουν τρίτοι και αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες χρήσης,
σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά και, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα
Αρχή εμποδίζεται στη χρήση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της
Σύμβασης εξαιτίας τέτοιου λόγου, τροποποιεί ή αντικαθιστά με δική του δαπάνη τα προϊόντα
χωρίς να μειώνεται το τελικό αποτέλεσμα.

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, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ
ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 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 της Σύμβασης 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 Δημοκρατίας, που δυνατόν
να επηρεάσουν τον Ανάδοχο στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του δυνάμει της Σύμβασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 5 - Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση πιστής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Συμφωνίας. Η εν λόγω εγγύηση πρέπει να παραμένει σε
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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.

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 πρέπει να παραμείνει σε για περίοδο μέχρι τριάντα (30) ημέρες
μετά την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και, σε περίπτωση που απαιτείται η
προσκόμιση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την
προσκόμιση της εγγύησης αυτής οπόταν και επιστρέφεται στον Ανάδοχο.

Άρθρο 6 - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

1. Εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης των προϊόντων για συγκεκριμένη περίοδο εγγύησης ή
συντήρησης για συγκεκριμένη περίοδο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, πριν την επιστροφή σε αυτόν της
Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης, που θα είναι σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.

2. Το ποσό της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας πρέπει να καλύπτει το 3% της συμβατικής τιμής.

3. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
των συμβατικών του υποχρεώσεων, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής, σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις του κατά την περίοδο αυτή.

4. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 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 Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με
την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών,
δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
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5. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα πλην αυτής/αυτών που αναφέρονται στα
Έγγραφα Διαγωνισμού, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.

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

Άρθρο 7 – 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 8 – 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.
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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 μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που τυχόν ανατίθεται σε υπεργολάβο από
τον Ανάδοχο, δεν επιτρέπεται να ανατεθεί 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 του συγκεκριμένου μέρους του
Αντικειμένου της Σύμβασης.

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης και Νομική Ευθύνη

1. Ο Ανάδοχος θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς στην Κυπριακή Δημοκρατία 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 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
αποστέλλει γνωστοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή αιτιολογώντας την άποψή του εντός
τριάντα (30) ημερών από την λήψη της οδηγίας αυτής. Η εκτέλεση της οδηγίας δεν θα
ανακαλείται λόγω της ειδοποίησης αυτής.

3. 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 το Αντικείμενο της Σύμβασης.
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4. Στις περιπτώσεις συμβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
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.

5. Στις περιπτώσεις συμβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο,
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου ή του Γενικού Ελεγκτή ή
οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 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.

6. 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.

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

Άρθρο 10 – 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
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 28 ή/και
να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας
της διαρροής.
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4. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το
Αντικείμενο της Σύμβασης ή τα προϊόντα που παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει της
Σύμβασης 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. Δεν 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 της Σύμβασης.

Άρθρο 11 – Κώδικας Δεοντολογίας

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 Δημοκρατία.

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
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 12 – 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
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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 13 – Προστασία των εργαζομένων

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της νομοθεσίας που ισχύουν στη Δημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων
του και τις συνθήκες εργασίας.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου 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 την εκτέλεση του
Αντικειμένου 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.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 14 - Προέλευση προϊόντων

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προϊόντα που δήλωσε στην προσφορά
του, τα οποία πρέπει να έχουν κατασκευαστεί στη χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής που
δηλώθηκε στην προσφορά του.

2. Για την πιστοποίηση της απαίτησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην
Αναθέτουσα Αρχή, κατά την παράδοση των προϊόντων, επίσημο πιστοποιητικό ή άλλο
στοιχείο  από το οποίο θα αποδεικνύεται η προέλευση των προϊόντων.

3. Σε περίπτωση προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε χώρα εκτός Ε.Ε., ο Ανάδοχος οφείλει
να προσκομίσει και επίσημα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα στοιχεία από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι για την εισαγωγή των προϊόντων έχουν τηρηθεί οι κανόνες που
καθορίζονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα ή τις διεθνείς συμφωνίες που ενδεχομένως
ισχύουν για τη χώρα προέλευσης.

Άρθρο 15 - Υποχρεώσεις ασφάλισης

1. Σε περίπτωση που στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
απαιτείται ασφάλιση των προϊόντων μέχρι την οριστική τους παραλαβή από την Αναθέτουσα
Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύναψη σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την
άμεση προσκόμισή του στην Αναθέτουσα Αρχή.

2. Ανεξάρτητα από την απαίτηση του προηγούμενου εδαφίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και
αποζημιώνει, προστατεύει ή/και υπερασπίζεται την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε περίπτωση
απωλειών ή βλαβών ή απαιτήσεων της ίδιας ή υπαλλήλων της ή τρίτων για καταστροφή
ιδιοκτησίας ή προσωπικούς τραυματισμούς που προκύπτουν από την εκτέλεση της
Σύμβασης από τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του ή τους υπαλλήλους του, νοουμένου
ότι ο Ανάδοχος έχει ειδοποιηθεί για τέτοιες αξιώσεις ή απαιτήσεις εντός τριάντα (30) ημερών
το αργότερο αφότου αυτές περιέρχονται στην αντίληψη της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 16 - Εγγυητική Διαβεβαίωση (Warranties)

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Αντικείμενο της Σύμβασης θα
εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και τα υπό παράδοση
προϊόντα θα πληρούν τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που
ισχύουν για την παραγωγή ή την κατασκευή τέτοιων προϊόντων, όλες τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στα Έγγραφα
Διαγωνισμού.

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν θα είναι αυθεντικά, καινούργια,
αχρησιμοποίητα, ανακοινωμένα και σε παραγωγή, δεν θα εμφανίζουν κακοτεχνίες ούτε θα
παρουσιάζουν ατέλειες λόγω σχεδιασμού ή κατασκευής, ούτε αδυναμίες ή σφάλματα που
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δυνατό να παρουσιαστούν μετά από κανονική χρήση λόγω κρυφών ελαττωμάτων των
υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με την
άδεια του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε
απαγορεύσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό
πλαίσιο.

3. Εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης, επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης των προϊόντων για συγκεκριμένη περίοδο
εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση, με δικά του έξοδα, μετά από αίτημα
της Αναθέτουσας Αρχής, οποιουδήποτε σφάλματος ή έλλειψης ιδιοτήτων στα προϊόντα που
παραδίδει δυνάμει της Σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

4. Σε κάθε περίπτωση εμφάνισης ατελειών ή ελαττωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει σχετικά τον Ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται
στην αποκατάσταση αυτών των ατελειών ή ελαττωμάτων, ακόμη και με αντικατάσταση των
προϊόντων στα οποία εμφανίζονται ατέλειες ή ελαττώματα, σε χρόνο που θα συμφωνείται
κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αποκαταστήσει έγκαιρα τέτοιες ατέλειες ή
ελαττώματα η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε ολική ή μερική κατάπτωση της
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του άρθρου 6.

6. Ο Ανάδοχος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ατέλειες ή ελαττώματα 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.

Άρθρο 17 - Υποβολή σχεδίων για έγκριση

1. Εφόσον αυτό απαιτείται, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Υπεύθυνο Συντονιστή οποιαδήποτε
προκαθορισμένα στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σχέδια, έγγραφα, δείγματα ή πρότυπα, μέσα στα χρονικά όρια και με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο ίδιο Παράρτημα.

2. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει τέτοια σχέδια, έγγραφα,
δείγματα ή πρότυπα, ακόμη και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙ,
εφόσον αυτά εύλογα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης.
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3. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο Παράρτημα ΙΙ, ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα
ενημερώσει τον Ανάδοχο σχετικά με την έγκριση ή μη των ως άνω σχεδίων, εγγράφων,
δειγμάτων ή προτύπων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους.

4. Σε περίπτωση μη έγκρισης των σχεδίων, εγγράφων, δειγμάτων ή προτύπων από την
Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση και προσαρμογή τους με
βάση τις οδηγίες που θα του υποδειχθούν από τον Υπεύθυνο Συντονιστή και την
επανυποβολή τους χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

5. Νοείται ότι η έγκριση τέτοιων σχεδίων, εγγράφων, δειγμάτων ή προτύπων δεν απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που αφορούν την παράδοση των
προϊόντων ή οποιεσδήποτε άλλες από τις υποχρεώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο της
Σύμβασης.

Άρθρο 18 - Παράδοση προϊόντων

1. Η παράδοση των προϊόντων της Σύμβασης, γίνεται στους τόπους και το χρόνο που ορίζεται
στην προσφορά του Αναδόχου και στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού.

2. Σε περίπτωση Σύμβασης Παραγγελιών, η παράδοση όλων ή μέρους των προϊόντων που
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Προϊόντων, γίνεται στους τόπους και εντός του χρόνου που
καθορίζεται στις Παραγγελίες, εντός του πλαισίου που καθορίζεται στους Όρους Εντολής.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Συντονιστή εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το κατά
περίπτωση προϊόν ή προϊόντα, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) μέρες νωρίτερα.

4. Όλα τα προς παράδοση προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα, η σήμανσή
τους να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών με την εισαγωγή ή/και τη διάθεση προϊόντων
στην Κυπριακή αγορά νομοθετημάτων και να συνοδεύονται από πρωτότυπο τιμολόγιο σε
δύο αντίγραφα, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός προσφοράς, το είδος και ο αριθμός
Παραγγελίας –εφόσον πρόκειται για Σύμβαση Παραγγελιών- καθώς και από Δελτία
Αποστολής, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει οι φάσεις βιομηχανοποίησης στα
δηλωθέντα με την προσφορά τους εργοστάσια κατασκευής.

5. Τα προς παράδοση προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τυχόν απαιτούμενα στο
Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εγχειρίδια χρήσης καθώς
και εγχειρίδια λειτουργίας ή σχέδια που θα είναι αρκούντως λεπτομερή, ώστε να επιτρέπεται
στην Αναθέτουσα Αρχή και τους υπαλλήλους της η μελλοντική ενεργοποίηση, συντήρηση,
ρύθμιση ή επισκευή κατά περίπτωση των προϊόντων.

6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με τον τρόπο που προβλέπεται στους
Κανονισμούς να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμων παραδόσεων
των συμβατικών προϊόντων  ή σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
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ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου  παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.

7. Ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση που λήγει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα μετάθεσής του, ή έληξε ο παραταθείς κατά
τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το προϊόν ή τα προϊόντα.

8. Σε περίπτωση Σύμβασης Παραγγελιών, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να τερματίσει
ολόκληρη ή μέρος της Παραγγελίας, εφόσον παραβιάζεται από τον Ανάδοχο η προθεσμία
εκτέλεσης της Παραγγελίας.

Άρθρο 19 - Παραλαβή Προϊόντων - Δοκιμασίες και Έλεγχοι

1. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από αρμόδιο όργανο, με τον τρόπο και τη διαδικασία
που προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία αμφισβητείται η αυθεντικότητα των προϊόντων, η διαδικασία
παραλαβής αναστέλλεται μέχρις ότου διερευνηθεί το όλο θέμα. Εάν διαπιστωθεί ότι τα
προϊόντα δεν έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, τότε η Επιτροπή Παραλαβής θα απορρίπτει τα προϊόντα.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται μόνο ποσοτικός (μακροσκοπικός) ή ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Εντολής.

3. Σε περίπτωση που στους Όρους Εντολής προβλέπεται μόνο μακροσκοπικός έλεγχος, η
Επιτροπή Παραλαβής εκδίδει ανάλογα με την περίπτωση πιστοποιητικό παραλαβής ή
απόρριψης μετά το πέρας του μακροσκοπικού ελέγχου.

4. Σε περίπτωση που στους Όρους Εντολής προβλέπεται και η διενέργεια ποιοτικού ελέγχου
τότε εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής παραλαβής με το τέλος του μακροσκοπικού
ελέγχου και πρακτικό δειγματοληψίας με σκοπό τη διενέργεια των κατά περίπτωση
προβλεπόμενων δοκιμασιών και εξετάσεων.

5. Η σύνταξη του πιστοποιητικού μετά το τέλος του μακροσκοπικού ελέγχου δεν θα απέχει από
την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες. Σε
περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών και η Επιτροπή
Παραλαβής δεν έχει συντάξει το πιστοποιητικό τα προϊόντα θεωρούνται ως αυτοδικαίως
παραληφθέντα ή προσωρινά παραληφθέντα.

6. Σε περίπτωση που απαιτείται από τους Όρους Εντολής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίζει στον Υπεύθυνο Συντονιστή αποτελέσματα δοκιμασιών κατασκευαστή ή
στοιχεία παραγωγής των προϊόντων ή, υλικά και σχέδια που είναι δυνατό να απαιτούνται για
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.

7. Μετά το πέρας των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δοκιμασιών και εξετάσεων για τις
ανάγκες του ποιοτικού ελέγχου, η Επιτροπή Παραλαβής εκδίδει πιστοποιητικό οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης των προϊόντων. Σε περίπτωση απόρριψης, η Επιτροπή
Παραλαβής προσδιορίζει στο πιστοποιητικό τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τους όρους
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της Σύμβασης που παρουσιάζουν τα προϊόντα και τους λόγους της απόρριψης.

8. Η σύνταξη του πιστοποιητικού οριστικής παραλαβής ή απόρριψης δεν θα απέχει από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης των δοκιμασιών και εξετάσεων ποιοτικού ελέγχου περισσότερες
από είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των είκοσι (20)
ημερών και η Επιτροπή Παραλαβής δεν έχει συντάξει το πιστοποιητικό τα προϊόντα
θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραληφθέντα.

9. Εφόσον, κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου, διαπιστωθούν ατέλειες ή ελαττώματα
που εμποδίζουν την οριστική παραλαβή των προϊόντων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
επιτρέψει στον Ανάδοχο την αποκατάσταση αυτών των ατελειών ή ελαττωμάτων και ο
Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να προβεί αμέσως στις κατά περίπτωση
απαιτούμενες ενέργειες.

10. Μετά την ως άνω αποκατάσταση των ατελειών ή ελαττωμάτων από τον Ανάδοχο, η
Επιτροπή Παραλαβής θα επαναλάβει τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου για τα προϊόντα
που παρουσίασαν ατέλειες ή ελαττώματα. Τα αποτελέσματα του επανελέγχου στην
περίπτωση αυτή θα είναι οριστικά.

11. Ο Ανάδοχος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ατέλειες ή ελαττώματα 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.

12. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα να μελετήσει το ενδεχόμενο αποδοχής προϊόντων
τα οποία μετά τη διενέργεια των καθορισμένων δοκιμασιών και εξετάσεων αποδεικνύεται ότι
παρουσιάζουν αποκλίσεις που δεν είναι ουσιώδεις σε σχέση με τις προδιαγραφές ή τους
όρους της Σύμβασης, δεν επηρεάζουν τη χρήση των προϊόντων και δεν επιφέρουν
ουσιαστικό κόστος στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή Παραλαβής
καταγράφει τα γεγονότα και την εισήγησή της για αποδοχή των προϊόντων με μειωμένη τιμή,
σε ειδική έκθεση, την οποία παραπέμπει για εξέταση και λήψη τελικής απόφασης σύμφωνα
με τους Κανονισμούς.

Άρθρο 20 –Απόρριψη Προϊόντων

1. Προϊόντα που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παραλαβής, θα θεωρούνται ως να μην
έχουν παραδοθεί, και εκτός εάν εγκριθεί η αντικατάσταση τους, ο Ανάδοχος, οφείλει να τα
αποσύρει εντός περιόδου δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί
η απόφαση για απόρριψή τους. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10)
ημερών και ο Ανάδοχος δεν αποσύρει την απορριφθείσα ποσότητα των υπό προμήθεια
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προϊόντων, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε κατάλληλες ενέργειες,
σύμφωνα με τα ισχύοντα, περιλαμβανομένης και της επιστροφής τους σε υποστατικά του
Αναδόχου, αφού προηγουμένως ενημερωθεί γραπτώς, σχετικά. Σε τέτοια περίπτωση τα
σχετικά έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υπό προμήθεια προϊόντων, η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφασή της, μπορεί να εγκρίνει την
αντικατάσταση της συγκεκριμένης ποσότητας με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της Σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία
αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,
σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του. Εάν ο Ανάδοχος δεν
αντικαταστήσει τα προϊόντα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα προϊόντα, η
Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς βλάβη όλων των άλλων δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη
Σύμβαση, έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί όμοια με τα πιο πάνω προϊόντα από άλλη πηγή
και να απαιτήσει τυχόν πρόσθετα έξοδα ή ζημιές από τον Ανάδοχο.

Άρθρο 21 – 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 Διορθωτικό Έγγραφο
που θα συναφθεί με τους ίδιους όρους όπως η αρχική Σύμβαση. Εάν το αίτημα για
τροποποίηση προέρχεται από το 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 το Ανάδοχο και
αποδεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Πριν από οποιανδήποτε 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 των τροποποιήσεων και των σχετικών εργασιών που θα εκτελεστούν
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 22 – Αναστολή Εκτέλεσης

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την παράδοση ή και την εγκατάσταση των
προϊόντων ή οποιουδήποτε μέρους 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 παράδοσης ή/και της
εγκατάστασης των προϊόντων 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 23 – Συμβατική Αξία

1. Η Συμβατική Αξία είναι η αναφερόμενη στο άρθρο 3 της Συμφωνίας.

2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει αμοιβή πέρα από την Συμβατική Αξία, ούτε να
διεκδικήσει οποιεσδήποτε δαπάνες στις οποίες είναι δυνατό να υποβληθεί ισχυριζόμενος ότι
δεν περιλαμβάνονται στη Συμβατική Αξία, οι οποίες αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 Δαπάνες μεταφοράς ή διέλευσης προϊόντων

 Δαπάνες ασφάλειας

 Δαπάνες συσκευασίας

 Κόστος παραγωγής εγγράφων ή σχεδίων ή εκθέσεων εφόσον απαιτούνται από τη
Σύμβαση
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 Κόστος παραγωγής τυχόν απαιτούμενων εγχειριδίων χρήσης ή λειτουργίας

 Δαπάνες επίβλεψης της εκτέλεσης εργασιών μεταφοράς ή παράδοσης ή εγκατάστασης

 Δαπάνες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών κατά την περίοδο εγγύησης, εφόσον
προβλέπεται στη Σύμβαση

 Δαπάνες επίδειξης της λειτουργίας των προϊόντων σε υπαλλήλους της Αναθέτουσας
Αρχής, εφόσον προβλέπεται στη Σύμβαση

 Δαπάνες για την προμήθεια προϊόντων ή την εκτέλεση εργασιών για τα/τις
οποία/οποίες δεν έχει δηλώσει τίμημα στην Οικονομική του Προσφορά.

Άρθρο 24 - 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. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός
για σκοπούς καταβολής πληρωμών από το Δημόσιο, δεν θα πρέπει να δηλωθεί άλλος
τραπεζικός λογαριασμός, εκτός εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί να καταβάλλονται από τούδε και
στο εξής όλες οι πληρωμές του Δημοσίου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό. Για τους
σκοπούς της γνωστοποίησης, ή σε περίπτωση τροποποίησης του τραπεζικού
λογαριασμού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να
χρησιμοποιήσει τον Πίνακα Συμπλήρωσης Τραπεζικών Στοιχείων υπόδειγμα του οποίου
παρατίθεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. 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 άρθρο
6 της Συμφωνίας. Ο χρόνος μεταξύ του χρονικού σημείου έναρξης του δικαιώματος
αμοιβής του Αναδόχου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας και της
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 τα σχετικά προϊόντα δεν μπορούν να παραληφθούν 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,
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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
Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006».

6. Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου θα υπόκειται στην εκτέλεση από τον Ανάδοχο όλων
των υποχρεώσεών του όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, την παράδοση όλων
των προβλεπόμενων στη Σύμβαση προϊόντων και την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή
του τελικού σταδίου του Αντικειμένου της Σύμβασης ή της τελικής ποσότητας προϊόντων.

7. 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 25 – 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 Δημοσίου Επιτοκίου
Υπερημερίας Νόμο του 2006».

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
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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 26 – 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 28 και 29
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 27 – Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον Ανάδοχο

1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που η
εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο κρίνεται μη ικανοποιητική, πέρα από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 28 περί τερματισμού της Σύμβασης, 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
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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 στο άρθρο 7 της
Συμφωνίας.

Άρθρο 28 – 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.

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 δεν παραδώσει μέρος ή όλα τα προϊόντα μέσα στα χρονικά πλαίσια που
καθορίζει η Σύμβαση ή/και οποιαδήποτε παράταση που μπορεί να δοθεί,

- 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 του Αντικειμένου της Σύμβασης
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
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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 Δημοκρατίας,

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

- διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15
ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 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
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 προμηθευθεί τα προϊόντα που
δεν παρέδωσε ο Ανάδοχος, με τη σύναψη οποιασδήποτε άλλης 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 παραδόσεων 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 παραδοθέντων προϊόντων 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 ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων. 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
παραδόσεων, 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
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μέρος αυτό της αξίας της Σύμβασης που αποδίδεται στο μέρος αυτό των προϊόντων που δεν
έχουν, λόγω παράλειψης του Αναδόχου, κριθεί ή παραδοθεί ικανοποιητικά.

10. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος μπορεί να υπόκειται σε διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις ως
περιγράφεται στο Άρθρο 27.

11. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να απαιτήσει, πέρα από τα ποσά που οφείλονται σε αυτόν για
προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί ή/και εργασίες που έχουν 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
συμβατικών υποχρεώσεων από τα υπόλοιπα μέλη.

Άρθρο 29 – 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 5 του άρθρου 24, ή

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

- αναστέλλει την πρόοδο των επιμέρους παραδόσεων 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.
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Άρθρο 30 – 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,
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 Δημοκρατίας στην οποία η
Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του Αναδόχου ή στον
τόπο κατασκευής των προϊόντων 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 ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία. Στην περίπτωση που η ανωτέρα βία επηρεάζει τις εργασίες
του Αναδόχου για την παράδοση των προϊόντων, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την
εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 31 – 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
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προτάσεως.

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 εργασιών. 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.

Άρθρο 32 – Διακανονισμός 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.

3. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία δεν έχει επιτευχθεί φιλικός
διακανονισμός, εντός πενήντα έξι (56) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πιο πάνω
ειδοποίησης, είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.


