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Παράρτημα 4: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(Μάρτιος 2016) 

 
1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής θεωρείται ότι υπάγεται στο νομικό καθεστώς που διέπει τους 
ανεξάρτητους εργολάβους (Ανάδοχος Έργου), και τίθεται υπό την επίβλεψη της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής, το προσωπικό του και οι 
υπεργολάβοι του δεν θα θεωρηθούν σε καμία περίπτωση ως υπάλληλοι της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ. Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής θα είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις εργασίες 
και υπηρεσίες που υλοποιούν οι εργαζόμενοί του, καθώς και για όλες τις ενέργειες και 
παραλείψεις αυτών. 

2. ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, διατάγματα, κανόνες 
και κανονισμούς που απορρέουν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

3. ΠΗΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ 
Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να αναζητά ή να αποδέχεται οδηγίες από οποιαδήποτε άλλη 
αρχή, εκτός από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, αναφορικά με την εκτέλεση και εκπλήρωση 
της συναφθείσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε 
ενέργεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ενώ θα 
πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του με απόλυτο σεβασμό προς τα συμφέροντα της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα του 
προσωπικού του. Για την υλοποίηση της συναφθείσας Σύμβασης, το προσωπικό του 
Αναδόχου θα πρέπει να αποτελείται από αξιόπιστα άτομα που θα λειτουργούν 
αποτελεσματικά, θα σέβονται τα τοπικά ήθη και έθιμα, ενώ θα πρέπει να διέπονται από 
υψηλό επίπεδο ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς. 

5. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ/ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι έχει εκπαιδεύσει ή/και ενημερώσει το προσωπικό του να 
απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία επηρεάζει αρνητικά την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι 
ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και στόχους των Ηνωμένων Εθνών και/ή του 
πληρεξούσιου ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των 
προσφύγων και άλλων ατόμων που βρίσκονται υπό την μέριμνα/φροντίδα της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα 
μέτρα, ώστε το προσωπικό του να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί και να κακοποιήσει 
πρόσφυγες και άλλα άτομα υπό την μέριμνα/φροντίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η 
αποτυχία του Αναδόχου να ερευνήσει ισχυρισμούς εκμετάλλευσης και κακοποίησης 
κατά του προσωπικού του ή σχετιζόμενους με τις ενέργειες του ή να λάβει διορθωτικά 
μέτρα όταν έχει σημειωθεί εκμετάλλευση ή κακοποίηση, δίνει το δικαίωμα στην 
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ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να τερματίσει άμεσα και αζημίως για την τελευταία τη 
συναφθείσα Σύμβαση κατόπιν ειδοποίησης του Αναδόχου. 

6. ΝΑΡΚΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν εμπλέκεται με την πώληση ή παραγωγή, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, ναρκών κατά προσωπικού ή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων παράγονται κατά 
κύριο λόγο για τη λειτουργία τους. Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας δέσμευσης 
και εγγύησης δίνει το δικαίωμα στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να τερματίσει άμεσα και 
αζημίως για την τελευταία τη συναφθείσα Σύμβαση κατόπιν ειδοποίησης του Αναδόχου. 

7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε αυτός, ούτε κάποιος από τους προμηθευτές 
του, λειτουργεί με οποιαδήποτε ασυμβίβαστη πρακτική επί των δικαιωμάτων που 
ορίζονται στη “Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού”, συμπεριλαμβανομένου του 
Άρθρου 32 αυτής, το οποίο μεταξύ άλλων απαιτεί ένα παιδί να προστατεύεται από την 
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που είναι πιθανό να είναι επικίνδυνη ή να επεμβαίνει 
στη μόρφωσή του, ή να είναι επιβλαβής για την υγεία του παιδιού και για την σωματική, 
ψυχική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του. Οποιαδήποτε παραβίαση της 
παρούσας δέσμευσης και υποχρέωσης δίνει το δικαίωμα στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να 
τερματίσει άμεσα και αζημίως για την τελευταία τη συναφθείσα Σύμβαση κατόπιν 
ειδοποίησης του Αναδόχου. 

8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ-ΕΣ 
Εφόσον ο Ανάδοχος χρειάζεται τις υπηρεσίες ενός ή περισσότερων υπεργολάβων, θα 
πρέπει πρωτίστως να λάβει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ για τη χρήση τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως 
υπεύθυνος για όλες τις εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται από τους υπεργολάβους 
και προμηθευτές του, καθώς και για όλες τις ενέργειες και παραλείψεις αυτών και του 
προσωπικού τους. Η έγκριση της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για έναν υπεργολάβο δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο απ’ οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της 
συναφθείσας Σύμβασης. Οι όροι οποιασδήποτε υπεργολαβίας, για την εκτέλεση του 
έργου που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να υπόκεινται και να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις των παρόντων «Γενικών Όρων για την Προμήθεια Αγαθών/ 
Υπηρεσιών» της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
συναφθείσας Σύμβασης. 

9. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει, μεταβιβάσει, ενεχυριάσει ή να κάνει άλλου 
είδους διάθεση της συναφθείσας Σύμβασης, ή μέρους Αυτής, ή όποιων δικαιωμάτων, 
απαιτήσεων ή υποχρεώσεών του απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

10. ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι σε κανέναν υπάλληλο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
έχει ή θα προσφερθεί -από τον Ανάδοχο- οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος που 
εγείρεται από τη συναφθείσα Σύμβαση ή από την ανάθεση αυτής. Ο Ανάδοχος συμφωνεί 
ότι παράβαση της παρούσας ρήτρας αποτελεί παράβαση ουσιώδη όρου της συναφθείσας 
Σύμβασης, δίνοντας το δικαίωμα στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να τερματίσει άμεσα και 
αζημίως για την τελευταία τη συναφθείσα Σύμβαση κατόπιν ειδοποίησης του Αναδόχου. 

11. ΕΠΙΣΧΕΣΗ/ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ/ ΒΑΡΗ 
Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να προκαλέσει ή να επιτρέψει κανένα δικαίωμα επίσχεσης, 
κατάσχεσης ή άλλης επιβάρυνσης, εκ μέρους τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, 
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έναντι οιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών σε βάρος οποιασδήποτε πραγματοποιηθείσας 
εργασίας ή/και αποκτούμενων υλικών προερχομένων από τη συναφθείσα Σύμβαση. 

12. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΙΣ  
Εάν οι εργασίες, που πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, 
απαιτούν την απόκτηση οποιασδήποτε άδειας ή άλλης κυβερνητικής έγκρισης είναι στην 
ευθύνη του Αναδόχου να εξασφαλίσει τέτοιου είδους άδεια ή έγκριση/ εξουσιοδότηση. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος συναντήσει δυσκολίες για την απόκτηση της 
απαιτούμενης άδειας ή κυβερνητικής έγκρισης, θα πρέπει να το θέσει αμέσως υπ’όψιν 
της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, κατά την κρίση της, θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει. 

13. ΕΓΓΥΗΣΗ-ΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα αγαθά (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) κι οι 
υπηρεσίες που εκτελούνται στα πλαίσια της συναφθείσας Σύμβασης συμμορφώνονται με 
τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα. Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν πρόσθετες 
εργασίες, στα πλαίσια της συναφθείσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλες οι 
πρόσθετες εργασίες θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Σύμβασης και 
απαλλαγμένες από ελαττώματα και ατέλειες της κατασκευής ή των υλικών. Αυτή η 
εγγύηση, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω εγγυήσεων που παρέχει ο Ανάδοχος, είναι 
σύμφωνη με τη συναφθείσα Σύμβαση. 

14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και εν συνεχεία να διατηρήσει την ασφάλιση κατά 
παντός κινδύνου σε ότι σχετίζεται με την περιουσία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί 
για την εκτέλεση της συναφθείσας Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και εν συνεχεία να διατηρήσει την απαραίτητη 
ασφαλιστική κάλυψη, ή το ισοδύναμο αυτής, αναφορικά με το προσωπικό του, ώστε να 
καλύψει τυχόν αξιώσεις για σωματική βλάβη ή θάνατο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
συναφθείσας Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να παρέχει και εν συνεχεία να διατηρήσει ασφάλιση για 
αστική ευθύνη σε επαρκές ποσό, ώστε να καλύψει τυχόν αξιώσεις τρίτων για θάνατο ή 
σωματική βλάβη, ή απώλειας ή ζημίας σε περιουσία, που προκύπτουν από ή συνδέονται 
με την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της συναφθείσας Σύμβασης, ή για τη χρήση 
οχημάτων, πλοίων, αεροπλάνων ή άλλου εξοπλισμού ιδιόκτητου ή μισθωμένου από τον 
Ανάδοχο ή τους συνεργάτες του, υπαλλήλους του ή υπεργολάβων του, οι οποίοι ασκούν 
εργασία ή υπηρεσίες σχετιζόμενες με την συναφθείσα Σύμβαση. 
Πλην της κύριας ασφάλισης των εργαζομένων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια βάσει του 
παρόντος άρθρου θα πρέπει για την περίοδο υλοποίησης της Σύμβασης : 
(α) Να φέρουν το όνομα της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ως πρόσθετο ασφαλισμένο. 
(β) Να συμπεριλαμβάνουν παραίτηση της υποκατάστασης των δικαιωμάτων του 
Αναδόχου στον ασφαλιστικό φορέα κατά της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
(γ) Να προνοούν ότι η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα λαμβάνει έγγραφη ειδοποίηση τριάντα 
(30) ημέρες νωρίτερα από τους ασφαλιστές πριν από οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή 
της ασφαλιστικής κάλυψης. 
Ο Ανάδοχος, κατόπιν αιτήματος, θα πρέπει να παρέχει στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
ικανοποιητικές αποδείξεις της απαιτούμενης ασφάλισης σύμφωνα με την παρούσα 
διάταξη. 
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15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώνει, να διατηρεί ασφαλή και να υπερασπίζεται, με 
δικά του έξοδα, την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, τους υπαλλήλους, πράκτορες και άλλα 
πρόσωπα που εκτελούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό της, από και ενάντια σε όλες τις 
αγωγές, αξιώσεις, απαιτήσεις και ευθύνες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων και δαπανών που εγείρονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου ή των 
υπαλλήλων, πρακτόρων ή υπεργολάβων του στα πλαίσια υλοποίησης της συναφθείσας 
Σύμβασης. Η παρούσα διάταξη ισχύει, μεταξύ άλλων, για αξιώσεις και ευθύνες που 
σχετίζονται με την εργατική αποζημίωση, ευθύνες προϊόντων και ευθύνες που 
εγείρονται από τη χρήση κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση ή 
συσκευή, υλικών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, από τον Ανάδοχο, 
τους εργάτες, υπαλλήλους, πράκτορες και υπεργολάβους του. Οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη διάταξη αυτή δεν παύουν να ισχύουν με τη λήξη της συναφθείσας 
Σύμβασης. 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα ενημερώσει αμέσως τον Ανάδοχο για όποια τέτοια αγωγή, 
αξίωση, διαδικασία, απαίτηση ή υποχρέωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από 
την παραλαβή της εν λόγω έγγραφης ενημέρωσης, και θα πρέπει εύλογα να συνεργαστεί 
με τον Ανάδοχο, και με έξοδα του Αναδόχου, αναφορικά με την έρευνα, υπεράσπιση ή 
διακανονισμό, με την επιφύλαξη των προνομίων και ασυλιών της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

16. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Καθυστερημένη παράδοση ή αποστολή εκτός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος 
θα υπόκειται, χωρίς προειδοποίηση, στον υπολογισμό ποινικής ρήτρας υπέρ της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία ισούται με 0,1% της αξίας της Σύμβασης ανά ημέρα ή 
μέρος αυτής. Η εκτίμηση δεν δύναται να υπερβεί το 10% της αξίας της Σύμβασης. Η 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το ποσό αυτό από ανεξόφλητα 
τιμολόγια του Αναδόχου, εφόσον υπάρχουν.  
Αυτή η ρήτρα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων που μπορεί να έχει στη 
διάθεσή της η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης, για τη μη 
απόδοση του Αναδόχου, αθετώντας ή παραβιάζοντας οποιοδήποτε όρο ή/και 
προϋπόθεση της Σύμβασης. Αποδοχή των υπηρεσιών ή εργασιών που παραδόθηκαν με 
καθυστέρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται παραίτηση της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ από το 
δικαίωμά της να καταστήσει τον Ανάδοχο υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή/και 
ζημία/βλάβη που προέκυψε εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης, ούτε θα δρα ως 
τροποποίηση της υποχρέωσης του Αναδόχου να προβεί σε μελλοντικές παραδόσεις 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
Παραλαβή. Την παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης της 
συναφθείσας Σύμβασης θα πραγματοποιεί εξουσιοδοτημένο/α πρόσωπο/α της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στη συναφθείσα Σύμβαση.  
Εφόσον τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της συναφθείσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση αυτών 
κατόπιν σχετικής υπόδειξης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου της χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 
Σημειώνεται δε ότι, η πιστοποίηση της παραλαβής είναι απαραίτητη για την πληρωμή 
και εξόφληση των τιμολογίων του Αναδόχου. 
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Επιθεωρήσεις. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ή δεόντως διαπιστευμένος αντιπρόσωπός της, 
έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τα υλικά που παραγγέλθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της 
Σύμβασης στα καταστήματα του Προμηθευτή κατόπιν συνεννόησης, κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής/κατασκευής, στα λιμάνια ή τους τόπους της αποστολής, και ο 
Προμηθευτής οφείλει να διευκολύνει την εν λόγω επιθεώρηση. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
μπορεί να εκδώσει γραπτή παραίτηση από την επιθεώρηση κατά την κρίση της. Κάθε 
επιθεώρηση που διενεργείται από εκπροσώπους της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή 
οποιαδήποτε παραίτηση από αυτή δεν θίγουν την εφαρμογή των όποιων σχετικών όρων 
του παρόντος αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. Επιθεώρηση πριν από την 
αποστολή των προϊόντων/ αγαθών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε από 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

18. ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Σύμφωνα με τη συναφθείσα Σύμβαση, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ έχει το δικαίωμα να 
απορρίψει τα αγαθά ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές. 
Στην περίπτωση των υπηρεσιών που εκτελούνται στο πεδίο εφαρμογής του/των 
έργου/έργων, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις υπηρεσίες 
στο σύνολό τους ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, εφόσον δεν συμμορφώνονται με το σκοπό 
του/των έργου/έργων. 

19. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δικαιούται όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και κάθε 
άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε 
αυτά, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, και τα εμπορικά σήματα, 
αναφορικά με τα προϊόντα ή τα έγγραφα και άλλα υλικά, τα οποία έχουν άμεση σχέση 
με ή παράγονται ή παρασκευάζονται ή συλλέγονται, εξαιτίας ή κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της συναφθείσας Σύμβασης. Κατόπιν αιτήματος της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, να συμπληρώσει τα απαραίτητα 
έγγραφα και γενικώς να βοηθά στην εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
και να τα μεταφέρει στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων του 
εφαρμοστέου δικαίου. 

20. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η χρήση ή η προμήθεια από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ των 
υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της συναφθείσας Σύμβασης δεν παραβιάζει 
οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, σχεδιασμό, εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα. Επιπλέον, 
ο Ανάδοχος θα πρέπει, σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, να αποζημιώσει ή/και να 
υπερασπιστεί την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και τα Ηνωμένα Έθνη από οποιεσδήποτε 
ενέργειες ή αγωγές, που ασκήθηκαν κατά αυτών, αναφορικά με τη φερόμενη παράβαση 
ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σχεδιασμού, εμπορικής επωνυμίας ή εμπορικού 
σήματος που προκύπτει σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
συναφθείσας Σύμβασης. 

21. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Δικαίωμα σε κάθε εξοπλισμό και προμήθειες που αποκτώνται από την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, στα πλαίσια της συναφθείσας Σύμβασης από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να 
παραμείνει στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟ και κάθε τέτοιος εξοπλισμός θα πρέπει να 
επιστρέφεται στα Ηνωμένα Έθνη κατά την ολοκλήρωση της Σύμβασης ή όταν δεν θα 
τον χρειάζεται πλέον ο Ανάδοχος. Τέτοιος εξοπλισμός, όταν επιστρέφεται στην 
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ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν 
παραδόθηκε στον Ανάδοχο, με όποια φυσιολογική φθορά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποζημιώσει την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για τον εξοπλισμό που καταστράφηκε ή 
υποβαθμίστηκε πέραν της φυσιολογικής φθοράς. 

22. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Όλοι οι χάρτες, τα διαγράμματα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, οι εκθέσεις, οι συστάσεις, 
οι εκτιμήσεις, τα έγγραφα και όλα τα άλλα στοιχεία που συγκεντρώνονται από ή 
λαμβάνονται από τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Σύμβασης, 
είναι ιδιοκτησία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, αυτές θα πρέπει να παραδίδονται μόνο στους 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών της συναφθείσας Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή με άλλο πρόσωπο, κυβέρνηση 
ή αρχή εκτός της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, και να μεταφέρει πληροφορίες που ήρθαν εις 
γνώση του εξαιτίας της συνεργασίας του με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και που δεν 
πρέπει να γίνουν γνωστές χωρίς την έγκρισή της. Ούτε θα πρέπει ο Ανάδοχος σε 
οποιαδήποτε στιγμή να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για προσωπικό του 
όφελος. Αυτές οι υποχρεώσεις δεν παραγράφονται μετά την λήξη της συναφθείσας 
Σύμβασης. 

23. ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ  Ή ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
Εκτός αν έχει έγγραφη έγκριση από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ο Ανάδοχος δεν θα 
πρέπει να διαφημίζει ή με άλλο τρόπο να κάνει ευρέως γνωστό το γεγονός ότι παρείχε 
υπηρεσίες στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή/και στα Ηνωμένα Έθνη, ή να χρησιμοποιεί με 
οποιονδήποτε τρόπο το όνομα, το έμβλημα ή την επίσημη σφραγίδα της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ ή/και των Ηνωμένων Εθνών ή να κάνει χρήση οποιασδήποτε συντομογραφίας 
του ονόματος της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή/και των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου για 
τη συσχέτιση ή μη με την επιχείρηση του. 

24. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ 
Από τους παρόντες όρους δεν θίγεται και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως παραίτηση, 
έκφραση ή υπαινιγμός, από όποιο προνόμιο ή ασυλία απολαμβάνει η ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, είτε σύμφωνα με τη Σύμβαση περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων 
Εθνών, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ή συμφωνίας. 

25. ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
Η Ενότητα 7 της Σύμβασης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα Ηνωμένα Έθνη, των οποίων η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
αποτελεί αναπόσπαστο μέλος, απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους, εκτός 
των τελών για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Επίσης απαλλάσσονται από τελωνειακούς 
δασμούς και χρεώσεις παρόμοιας φύσης ως προς τα είδη που εισάγονται ή εξάγονται για 
επίσημη χρήση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε κρατική αρχή αρνείται να αναγνωρίσει 
στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ απαλλαγή από αυτούς τους φόρους, δασμούς ή 
επιβαρύνσεις, ο Ανάδοχος θα πρέπει αμέσως να διαβουλεύεται με την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ για τον προσδιορισμό μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας. 
Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος εγκρίνει στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να εκπέσει από το 
τιμολόγιό του οποιοδήποτε ποσό αντιπροσωπεύει τέτοιους φόρους, δασμούς ή 
επιβαρύνσεις, εκτός αν ο Ανάδοχος έχει συνεννοηθεί σχετικώς με την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ πριν την πληρωμή και η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, σε κάθε περίπτωση, έχει 
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συγκεκριμένα εξουσιοδοτήσει τον Ανάδοχο να πληρώσει κατόπιν διαμαρτυρίας τέτοιου 
είδους φόρους, δασμούς ή επιβαρύνσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να προσκομίσει στην ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ τα αποδεικτικά έγγραφα πληρωμής αυτών 
των φόρων, δασμών ή επιβαρύνσεων, συνοδευόμενα από την κατάλληλη εξουσιοδότηση 
για την πληρωμή τους.  

26. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ/ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η συναφθείσα Σύμβαση αντικαθιστά όλες τις επικοινωνίες, εκπροσωπήσεις, 
διακανονισμούς, διαπραγματεύσεις, αιτήματα προσφορών και προτάσεις που 
σχετίζονται με το αντικείμενο αυτής. 

27. ΡΗΤΡΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΗΣ 
Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαμάχης ή ανακολουθίας μεταξύ του παρόντος «Γενικοί 
Όροι για την Προμήθεια Αγαθών/ Υπηρεσιών» και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, το 
οποίο αποτελεί μέρος της Σύμβασης, υπερισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι, εκτός αν 
έχουν τροποποιηθεί με ειδική αναφορά στη σχετική ρήτρα και την παράγραφο των 
Γενικών Όρων, όπως προβλέπεται στο παρόν έγγραφο. 

28. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να μεταβάλλει το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, κατόπιν ενημέρωσης 
του Αναδόχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τέτοιου είδους μεταβολές του 
χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρουν κυρώσεις. 

29. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Για λογαριασμό της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή σε 
αυτή τη Σύμβαση, σε παραίτηση από οποιαδήποτε από τις διατάξεις της ή σε 
οποιαδήποτε πρόσθετη συμβατική σχέση οποιασδήποτε μορφής με τον Ανάδοχο, 
αρμόδιο είναι το Δ.Σ. κατά το καταστατικό της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ μετά από 
εισήγηση του Υπεύθυνου Προμηθειών ή/και του Γενικού Διευθύντη. Ως εκ τούτου, 
καμία τροποποίηση ή αλλαγή της συναφθείσας Σύμβασης είναι έγκυρη και εκτελεστή 
κατά της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, εκτός εάν προβλέπεται από σχετική έγγραφη 
τροποποίηση αυτής. Η τροποποίηση θα πρέπει να υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

30. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
Σε περίπτωση που, και όσο το δυνατόν συντομότερα, προκύψει οποιαδήποτε αιτία, η 
οποία συνιστά ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει και να ενημέρωσει 
πλήρως και εγγράφως την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, για το εν λόγω γεγονός ή για την 
αλλαγή, εφόσον ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση, εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να αναλάβει τις ευθύνες του στο πλαίσιο της 
συναφθείσας Σύμβασης. Επιπλόεν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει την 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες ή στην περίπτωση 
κάποιου συμβάντος που εμποδίζει, ή απειλεί να εμποδίσει, την εκτέλεση της Σύμβασης. 
Κατόπιν της απαιτούμενης ειδοποίησης, δυνάμει του παρόντος Άρθρου, είναι στη 
διακριτική ευχέρεια της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ να λάβει εκείνα τα μέτρα που θεωρεί 
απαιτούμενα ή αναγκαία δεδομένων των έκαστων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της 
χορήγησης στον Ανάδοχο εύλογης χρονικής παράτασης, κατά την οποία να μπορεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης. 
Εάν ο Ανάδοχος καθίσταται μόνιμα ανίκανος, ολικώς ή μερικώς, εξαιτίας ανωτέρας βίας 
να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και να αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από τη 
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συναφθείσα Σύμβαση, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να 
διακόψει τη Σύμβαση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που παρέχονται στο Άρθρο 
32 του παρόντος “Διακοπή/ Λήξη/ Καταγγελία Σύμβασης”, εκτός από την περίοδο 
ειδοποίησης η οποία μπορεί να είναι επτά (7) ημέρες αντί τριάντα (30) ημερών. 
Η Ανωτέρα Βία, με την έννοια που χρησιμοποιείται σε αυτό το σημείο, συνίσταται σε 
θεομηνίες, κατάσταση πολέμου (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), εισβολή, επανάσταση, 
εξέγερση, ή άλλες πράξεις αντίστοιχης φύσης ή δύναμης. 
Παρά το οτιδήποτε είναι αντίθετο στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι το έργο 
και οι υπηρεσίες θα εκτελούνται κάτω από σκληρές ή αντίξοες συνθήκες που 
προκαλούνται από πολιτικές αναταραχές. Κατά συνέπεια, καθυστέρηση ή αδυναμία 
εκτέλεσης που προκαλείται από γεγονότα τα οποία προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, 
πολιτικές αναταραχές δεν θα πρέπει να αποτελούν, από μόνα τους, Ανωτέρα Βία στα 
πλαίσια υλοποίησης της συναφθείσας Σύμβασης. 

31. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
Φιλικός Διακανονισμός. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια να επιλύσουν κάθε διαφωνία, διένεξη ή αξίωση που προκύπτει στα 
πλαίσια της συναφθείσας Σύμβασης, ή από την παραβίαση, καταγγελία ή ακυρότητα 
Αυτής. Σε περίπτωση που τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιθυμούν να αναζητήσουν ένα 
τέτοιο φιλικό διακανονισμό μέσω συμβιβασμού, ο συμβιβασμός θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που μπορεί 
να συμφωνηθεί μεταξύ των Αντισυμβαλλομένων. 
Διαιτησία. Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή αξίωση μεταξύ των Συμβαλλόμενων 
Μερών που προκύπτει στα πλαίσια της συναφθείσας Σύμβασης, ή από την παραβίαση, 
καταγγελία ή ακυρότητα Αυτής, εκτός αν διακανονιστεί φιλικά, βάσει της ανωτέρω 
παραγράφου του παρόντος Άρθρου, εντός εξήντα (60) ημερών μετά την παραλαβή του 
αιτήματος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από τον Αντισυμβαλλόμενό του για φιλικό 
διακανονισμό, θα πρέπει να απευθύνεται από όποιο Συμβαλλόμενο Μέρος σε διαιτησία 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ως τόπος διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα. Το 
διαιτητικό δικαστήριο δεν θα έχει εξουσία να επιδικάσει αποζημιώσεις. Επιπλέον, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στη συναφθείσα Σύμβαση, το διαιτητικό δικαστήριο δεν θα έχει 
εξουσία να επιδικάσει τόκους. Τα Συμβαλλόμενη Μέρη δεσμεύονται από την εκδοθείσα 
απόφαση διαιτησίας, καθώς μια τέτοια απόφαση λειτουργεί ως τελική εκδίκαση 
οποιασδήποτε διένεξης, αξίωσης ή διαφωνίας. 

32. ΔΙΑΚΟΠΗ/ ΛΗΞΗ/ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να τερματίσει τη συναφθείσα 
Σύμβαση από κάποια αιτία, στο σύνολό της ή μέρος αυτής, κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης του αντισυμβαλλόμενου κατά τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. Η έναρξη των 
διαδικασιών διαιτησίας, σύμφωνα και με το Άρθρο 31 “Διαφωνίες – Διαιτησία”, δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως διακοπή, λήξη ή καταγγελία της συναφθείσας Σύμβασης. 
Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ μπορεί να διακόψει πάραυτα τη συναφθείσα Σύμβαση 
οποτεδήποτε η εντολή ή η χρηματοδότηση του έργου ή/και του οργανισμού περιοριστεί 
ή διακοπεί, και σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί από την ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ για όλα τα εύλογα κόστη/ έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτόν πριν 
από την ειδοποίηση για την διακοπή ή/και καταγγελία της Σύμβασης. 
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, στα πλαίσια 
του παρόντος Άρθρου, καμία πληρωμή δεν θα γίνεται από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
προς τον Ανάδοχο παραμόνο για εργασίες και υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί 
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ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της συναφθείσας 
Σύμβασης. 

33. ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύξει πτώχευση ή αναλάβει άλλος την εξουσία και 
λειτουργία της εταιρείας του λόγω αφερεγγυότητας, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ μπορεί, 
επιφυλασσόμενη όποιου άλλου νόμιμου δικαιώματος της ή ένδικου μέσου, να διακόψει 
ή/και να καταγγείλει τη συναφθείσα Σύμβαση ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο για 
την εν λόγω διακοπή ή/και καταγγελία. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε πτώχευση, ή κάνει μια γενικότερη 
διευθέτηση σε όφελος των πιστωτών του, ή διορίσει έναν εγγυητή εξαιτίας της 
αφερεγγυότητάς του, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ μπορεί, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος, να διακόψει ή/και να καταγγείλει τη συναφθείσα Σύμβαση αμέσως 
αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση διακοπής ή/και καταγγελίας στον Ανάδοχο. 

34. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Έγκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ειδοποίηση έχει αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή 
τηλεομοιοτυπίας στις επίσημες διευθύνσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, όπως αυτές θα 
εμφανίζονται στη συναφθείσα Σύμβαση. 

35. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ ΟΡΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
Σε κανονικές συνθήκες η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ εξοφλεί τα τιμολόγια εντός εξήντα (60) 
ημερών από την παραλαβή τους, καθώς και από την παραλαβή των λοιπών 
απαιτούμενων εγγράφων (πρωτόκολλο παραλαβής, κ.α.). Οι κατά περίπτωση τρόποι 
πληρωμής είναι : 
 Μεταφορά μέσω τραπέζης (Τραπεζικό Έμβασμα) 
 Έκδοση επιταγής 

Τα στοιχεία έκδοσης των τιμολογίων και η αποστολή αυτών θα δηλωθούν στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

36. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Τυχόν ειδικοί όροι θα αναγράφονται ρητώς και θα συμφωνούνται ή/και θα 
εξειδικεύονται στην Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων για την κατάθεση εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση 
του αναληφθέντος έργου από τον Ανάδοχο. 

 


