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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Άρθρο 1 – Ορισµοί 

1. Οι ακόλουθοι ορισµοί θα ισχύουν για την Σύµβαση: 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

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  

η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτοντας Φορέας ο οποίος συµβάλλεται µε τον Ανάδοχο 

για την εκτέλεση του Αντικείµενου της Σύµβασης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

η παράδοση από τον Ανάδοχο 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 την διαδικασία 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 

oι περί της ∆ιαχείρισης της Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και των ∆ιαδικασιών 

Αποκλεισµού των Οικονοµικών Φορέων από ∆ιαδικασίες Σύναψης ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Κανονισµούς του 2016, οι οποίοι έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (Κ∆Π 138/2016), 

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 

ηµερολογιακός µήνας. 

 

Ο∆ΗΓΙΑ 
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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) 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. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ιαγωνισµού 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. 

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. 
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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 ∆ικαιώµατα 

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. 

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. 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 
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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 οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση προς τον 

Ανάδοχο, εφόσον της ζητηθεί από αυτόν, η οποία δυνατό να επηρεάσει τον Ανάδοχο 

στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του δυνάµει της Σύµβασης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 5 – Εκχώρηση 

1. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συµφωνία δυνάµει της οποίας ο Ανάδοχος µεταβιβάζει τη 
Σύµβαση ή µέρος αυτής σε τρίτους και δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούµενη γραπτή 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η έγκριση µιας εκχώρησης από την Αναθέτουσα Αρχή προϋποθέτει ότι το τρίτο µέρος 
στο οποίο γίνεται η εκχώρηση πληροί τα κριτήρια 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.  

3. 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. 

4. 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 6 – 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 Συµφωνία, 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.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή, εντός εύλογου χρόνου 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. Τυχόν αλλαγή υπεργολάβου χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής θεωρείται ότι αποτελεί αθέτηση των συµβατικών όρων. 
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6. Νοείται ότι µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης που τυχόν ανατίθεται σε υπεργολάβο 
από τον Ανάδοχο, δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε τρίτους από τον υπεργολάβο.  

7. 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. 

8. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ένας υπεργολάβος δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα 
καθήκοντά του, δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση του ή να 
εκτελέσει ο ίδιος το συγκεκριµένο µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις Συµµόρφωσης και Νοµική Ευθύνη 

1. Ο Ανάδοχος θα σέβεται και θα συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες νόµους και 
κανονισµούς στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 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. Σε περιπτώσεις Συµβάσεων που αφορούν ζητήµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα 
συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς περί της προστασίας 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει τη συµµόρφωση του σ’ 
αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή 
συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα σέβονται και θα 
συµµορφώνονται επίσης µε αυτούς τους νόµους και κανονισµούς. (Σχετικός είναι ο 
κανονισµός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016). 

3. Ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που θα δίνονται από τον Υπεύθυνο 
Συντονιστή. Όπου ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι απαιτήσεις µιας οδηγίας ξεπερνούν το 
πεδίο 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. 

4. 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. 

5. Στις περιπτώσεις συµβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
∆ίκαιο, 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. 

6. Στις περιπτώσεις συµβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύµφωνα µε το Εθνικό ∆ίκαιο, 
εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου ή του Γενικού Ελεγκτή ή 
οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 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 
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διατάξεις χρονικό διάστηµα. 

7. Εάν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία δύο ή περισσοτέρων προσώπων, όλα τα πρόσωπα 
αυτά θα είναι από κοινού και χωριστά 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. 

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

Άρθρο 8 – 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 εµπλέκονται στην εκτέλεση του 
Αντικειµένου της Σύµβασης και θα διασφαλίζει ότι οι εµπλεκόµενοι αυτοί είναι γνώστες 
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 26 
ή/και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωµή για όλες τις ζηµίες που τυχόν έχει 
υποστεί εξαιτίας της διαρροής. 

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. ∆εν 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 9 – Κώδικας ∆εοντολογίας 

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 ∆ηµοκρατία. 

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, 
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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 10 – 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 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. Ο Ανάδοχος αποκλείεται από τη δυνατότητα συµµετοχής σε µελλοντικούς 
διαγωνισµούς, οι οποίοι σχετίζονται µε το αντικείµενο της παρούσας συµβάσης και 
δηµιουργείται η οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων µε την οποία δεν διασφαλίζεται 
η συµµόρφωση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 
38 του Νόµου 73(Ι)/2016. 

Άρθρο 11 – Προστασία των εργαζοµένων 

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

2. Εάν απαιτείται από την Νοµοθεσία ή από τους ¨Όρους Εντολής, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους 
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, 
µεριµνά  δε όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

3. 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. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 12  - Προέλευση προϊόντων 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα προϊόντα που δήλωσε στην 
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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 13  - Υποχρεώσεις ασφάλισης 

1. Σε περίπτωση που στο Παράρτηµα ΙΙ 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. 

Άρθρο 14  - Εγγυητική ∆ιαβεβαίωση (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 ∆ιαγωνισµού. 

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 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, 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.  
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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. 

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 15  - Υποβολή σχεδίων για έγκριση 

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

2. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής δύναται 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. 

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 16 - 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.  

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 ∆ελτία Αποστολής, από τα οποία να προκύπτει ότι 
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κατασκευάστηκαν στην δηλωθείσα µε την προσφορά τους χώρα κατασκευής. 

5. Τα προς παράδοση προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τυχόν απαιτούµενα στο 
Παράρτηµα ΙΙ 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 δύναται να µετατεθεί, 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 προϊόντων  ή σε περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 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, χωρίς να 
παραδώσει 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 17  - Παραλαβή Προϊόντων - ∆οκιµασίες και Έλεγχοι 

1. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε 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 ελέγχου 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 έκδοση 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 εκδώσει 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 της Σύµβασης που παρουσιάζουν τα προϊόντα και τους λόγους της απόρριψης. 

8. Η έκδοση του πιστοποιητικού οριστικής παραλαβής ή απόρριψης δεν θα απέχει από 
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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 18 –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, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε κατάλληλες 
ενέργειες, 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 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 καθορίστηκε 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 
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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 19 – 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 
Συµπληρωµατική Συµφωνία η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αρχικής 
Σύµβασης.  

2. Εάν το αίτηµα για τροποποίηση προέρχεται από το Ανάδοχο, αυτό θα πρέπει να 
υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον τριάντα (30)

 
ηµέρες πριν την 

αναµενόµενη ισχύ της τροποποίησης, εκτός σε περιπτώσεις που είναι δεόντως 
τεκµηριωµένες από το Ανάδοχο και αποδεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. 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. 

4. Μετά την λήψη της πρότασης του Αναδόχου, το αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό, θα αποφασίσει το συντοµότερο δυνατόν την έγκριση ή απόρριψη της 
τροποποίησης. Εάν εγκριθεί, τότε ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα εκδώσει σχετική οδηγία. 

5. Με την λήψη της σχετικής οδηγίας, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην εκτέλεση της 
τροποποίησης και θα δεσµεύεται µε τους παρόντες Γενικούς Όρους, ως εάν η 
τροποποίηση αυτή καθοριζόταν στη Σύµβαση. 

6. Καµία τροποποίηση δεν θα γίνεται αναδροµικά.  

 

Άρθρο 20 – 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 εκατό 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 διαπιστωθούν σοβαρά λάθη, παρατυπίες ή απάτη, τόσο στην διαδικασία 
ανάθεσης όσο στην εκτέλεση της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 

εκτέλεση της Σύµβασης για να εξετάσει τις εν λόγω διαπιστώσεις. Εάν αυτές δεν 

επιβεβαιωθούν, η εκτέλεση της Σύµβασης επαναρχίζει το συντοµότερο δυνατόν. 

4. Όπου τέτοια λάθη, παρατυπίες ή απάτη αποδίδονται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να αρνηθεί να προβεί σε οποιεσδήποτε πληρωµές κατά την διάρκεια της 

αναστολής ή δύναται να ανακτήσει ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ανάλογα µε την 

σοβαρότητα των λαθών, παρατυπιών ή απάτης. 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 

Άρθρο 21 – 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: 

• ∆απάνες µεταφοράς ή διέλευσης προϊόντων 

• ∆απάνες ασφάλειας 

• ∆απάνες συσκευασίας 

• Κόστος παραγωγής εγγράφων ή σχεδίων ή εκθέσεων εφόσον απαιτούνται 
από τη Σύµβαση 

• Κόστος παραγωγής τυχόν απαιτούµενων εγχειριδίων χρήσης ή λειτουργίας 

• ∆απάνες επίβλεψης της εκτέλεσης εργασιών µεταφοράς ή παράδοσης ή 
εγκατάστασης 

• ∆απάνες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών κατά την περίοδο 
εγγύησης, εφόσον προβλέπεται στη Σύµβαση 

• ∆απάνες επίδειξης της λειτουργίας των προϊόντων σε υπαλλήλους της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον προβλέπεται στη Σύµβαση 

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

 

Άρθρο 22- Πληρωµές  

1. Με την έναρξη της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς τον τραπεζικό 
λογαριασµό στον οποίο επιθυµεί να καταβάλλονται οι πληρωµές της συµβατικής αξίας 
συµπληρώνοντας σχετικό έντυπο που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε 
περίπτωση που υπάρχει ήδη δηλωµένος τραπεζικός λογαριασµός για σκοπούς 
καταβολής πληρωµών από το ∆ηµόσιο, δεν θα πρέπει να δηλωθεί άλλος τραπεζικός 
λογαριασµός, εκτός εάν ο Ανάδοχος επιθυµεί να καταβάλλονται από τούδε και στο εξής 
όλες οι πληρωµές του ∆ηµοσίου σε άλλο τραπεζικό λογαριασµό. 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 τριάντα (30) 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, 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, 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 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 
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∆ηµοσίου Επιτοκίου Υπερηµερίας Νόµο του 2006». 
6. Η πληρωµή του τελικού υπολοίπου 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 23 – Ανάκτηση χρεών από τον Ανάδοχο 

1. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή έχει καταβάλει και υπερβαίνει τα 

δικαιώµατα του Αναδόχου δυνάµει της Σύµβασης, θα εξοφλείται από το Ανάδοχο προς 

την Αναθέτουσα Αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών µετά την λήψη από τον Ανάδοχο του 

αιτήµατος για εξόφληση. 

2. 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 ∆ηµοσίου Επιτοκίου 

Υπερηµερίας Νόµο του 2006». 

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να εξοφλήσει το αρχικό ποσό και τυχόν 

τόκο που θα έχει προστεθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εντός τριάντα  (30) ηµερών 

από τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

προβεί σε κατάσχεση ανάλογου µέρους της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης. 

4. 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. 

5. 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 24 – 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 26 και 

27 του παρόντος Παραρτήµατος. 

3. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζηµιώσεις, µπορεί να τις 
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αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόµενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν 

µέσω της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης.  

Άρθρο 25 – ∆ιοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις στον Ανάδοχο 

1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 26 περί τερµατισµού της Σύµβασης, πέρα από 
τα προβλεπόµενα στο ίδιο άρθρο, ενδεχοµένως ο Ανάδοχος να στερηθεί το δικαίωµα 
συµµετοχής σε µελλοντικούς διαγωνισµούς για καθορισµένη χρονική περίοδο, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό. 

2. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει αµέσως στην 
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 26 – 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 παραπάνω λόγους τερµατισµού, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 

αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση επτά (7) ηµερών, να τερµατίσει τη Σύµβαση 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 

σύβασης, η οποία απαιτήθηκε δυνάµει του άρθρου 72 του Ν. 73(Ι)/2016 ή του 

άρθρου 86 του Ν.140(Ι)/2016, 

- ο ανάδοχος, τη στιγµή της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

παρακάτω καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 (1) του Ν.73(Ι)/2016 ή στο 

άρθρο 77 (2)  του Ν.140(Ι)/2016, 

- η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων από τις Συνθήκες και τον παρόντα Νόµο, σύµφωνα µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του Άρθρου 

258 της ΣΛΕΕ, 

- 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 
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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,  

- προκύψει οποιαδήποτε άλλη νοµική ανικανότητα που παρεµποδίζει την εκτέλεση 

της Σύµβασης. 

4. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερµατισµού που ορίζονται πιο πάνω, 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 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 25. 

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 
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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 ή η φύση  συµµετοχής του µέλους αυτού δηµιουργεί βάσιµες υποψίες περί 

αδυναµίας εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων από τα υπόλοιπα µέλη. 

 

Άρθρο 27 – 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, 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 εκατό 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. 

 

Άρθρο 28 – 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 εργοδοτούµενους 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 

∆ηµοκρατίας 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 
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δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει µέσα σε είκοσι πέντε (25) ηµέρες από 

την λήψη της έγγραφης 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 (20) 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 29– 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 είκοσι (20) ηµερών από τη 

λήψη της εν λόγω 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 είκοσι (20) 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 30 – ∆ιακανονισµός 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. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι 

υποβάλλεται σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο. 

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.  

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 ∆ικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  


