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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Εγκυκλίου:
Αρ. Φακέλου:
Αρ. Τηλεφώνου:
Αρ. Φαξ :
E-mail:
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13.25.041.001.002.001,05.13.005.001

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

22602252
22675580
accountant, general^treasur^. gov.cy

10 Ιουλίου 2020,

Πίνακας Αποδεκτών (Κατάλογοι Α, Β, Γ, Δ και Ε)
θέμα: Συμπεβίληψ^ι όρων στα Συμβόλαια που προκύπτουν από Δημόσιες Συμβάσεις

για την πλήρη αδειοδότηση των επιχειρήσεων/φυσικών προσώπων για την

προμηθεια ασφάλτου

Οι όροι των εγγράφων του διαγωνισμού που ετοιμάζονται από αναθέτουσες
αρχές/φορείς και αφορούν ή περιλαμβάνουν στο αντικείμενο της σύμβασης την
προμήθεια ασφάλτου, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή πρόνοια ότι απαιτείται οι
προμηθευτές/εργολάβοι που συναλλάσσονται με το κράτος να κατέχουν ισχύουσες όλες
τις άδειες λειτουργίας, περιλαμβανομένης και της άδειας λειτουργίας που προνοείται
στον περί Δήμων Νόμο.

2. Οι σχετικές πρόνοιες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο Μέρος II - Ειδικοί Όροι του
Συμβολαίου, ως συμπληρωματική διατύπωση για προσθήκη τους, εφόσον το συμβόλαιο
αφορά/περιλαμβάνει προμήθεια ασφάλτου.
ΑΡΘΡΟ 4

Εδάφιο 4.1 Ανάθεση του Συμβολαίου

To εδάφιο 4.1 των Γενικών Όρων τροποποιείται με την προσθήκη της παρακάτω
παραγράφου στο τέλος του:

«Παρά τις πρόνοιες της πιο πάνω επιφύλαξης, ότι ο Εργολάβος δεν είναι υποχρεωμένος
να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Μηχανικού για την αγορά υλικών τα οποία συνάδουν
με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Συμβόλαιο, σε περίπτωση προμήθειας
ασφαλτικού σκυροδέματος ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του
Μηχανικού και προς τούτο οφείλει να του προσκομίσει τεκμηρίωση ότι το εργοστάσιο
από το οποίο θα προμηθευτεί το υλικό αυτό διαθέτει όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες
άδειες λειτουργίας, περιλαμβανομένης και της άδειας λειτουργίας με βάση τον περί
Δήμων Νόμο. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση στην οποία το
εργοστάσιο ανήκει στον Εργολάβο.»

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant.generai@treasury.gov.cy Ιστοσελίδα: http://www.treasury.gov.cy
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Σε περίπτωση που η σύμβαση έχει τη μορφή Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση τότε ο όρος
τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4
Εδάφιο 4.5 Υπεργολάβοι

To εδάφιο 4.5 των Γενικών Όρων τροποποιείται με την προσθήκη της παρακάτω
παραγράφου στο τέλος του:
«Παρά την πιο πάνω πρόνοια της παραγράφου (α), ότι ο Εργολάβος δεν είναι
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη για την
αγορά Υλικών, σε περίπτωση προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος ο Εργολάβος
οφείλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Αντιπροσώπου του Εργοδότη και προς τούτο
οφείλει να του προσκομίσει τεκμηρίωση ότι το εργοστάσιο από το οποίο θα προμηθευτεί
το υλικό αυτό διαθέτει όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες λειτουργίας,
περιλαμβανομένης και της άδειας λειτουργίας με βάση τον περί Δήμων Νόμο. Η
απαίτηση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση στην οποία το εργοστάσιο ανήκει στον
Εργολάβο.»
3. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις έχουν ήδη συμπεριληφθεί τα Πρότυπα Έγραφα Έργων
που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.
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Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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