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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας
Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία, για την παροχή
υπηρεσιών διακίνησης μαθητών και μαθητών με κινητικές αναπηρίες για όλες τις
εξωσχολικές τους διακινήσεις. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται για όλους τους
μαθητές του σχολείου.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για διακίνηση των μαθητών και
των μαθητών με κινητικές αναπηρίες που φοιτούν σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της
επαρχίας Λευκωσίας για την σχολική περίοδο 2017-2020, με δικαίωμα ανανέωσης
για ακόμα 3 έτη, με λεωφορεία τα οποία θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές
Ασφάλειας που προνοούν οι υφιστάμενοι νόμοι και κανονισμοί της Κυπριακής
Δημοκρατίας και έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Επίσης να είναι πλήρως
προσβάσιμα και να παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις σε μαθητές οι οποίοι
αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε κινητικές αναπηρίες είτε και χρησιμοποιούν ή όχι
τροχοκάθισμα. Τονίζεται ότι υπηρεσίες διακίνησης θα παρέχονται για το σύνολο των
μαθητών του επηρεαζόμενου σχολείου και όχι μόνο για τους μαθητές με κινητικές
αναπηρίες.
1)

Από τα επηρεαζόμενα δημοτικά σχολεία της Επαρχίας Λευκωσίας προς
Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο και εντός της Επαρχίας Λευκωσίας.

2)
Κατάλογος των διακινήσεων σε όλες τις επαρχίες παρατίθεται στην
Οικονομική Προσφορά στο παράρτημα «Υποδείγματα Εντύπων» των εγγράφων του
Διαγωνισμού με αριθμό 5. Οι αριθμοί των διακινήσεων θα διαμορφωθούν ανάλογα με
τις απαιτήσεις των σχολείων της Επαρχίας Λευκωσίας.
3)

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες
που περιλαμβάνει η Σύμβαση, με βάση τις τελικές της ανάγκες, με έγκαιρη
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ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο της Σύμβασης τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από
την ημερομηνία διεξαγωγής των αντίστοιχων διακινήσεων.

2.2
Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών
Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας που εδρεύει στην Λευκωσία, Ιφιγενείας 73,
Στρόβολος 2082, τηλ. 22340900.

2.3
Παροχή Διευκρινήσεων
Αρμόδιο Πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδία
Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας, στον
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για ερωτήματα που ενδεχομένως
να προκύψουν σχετικά με τον παρόν διαγωνισμό στο τηλέφωνο 22-340900 και
μεταξύ των ωρών 09:00-12:00.
2.4 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου
Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι οι αφετηρίες και οι
προορισμοί όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.α.
2.5 Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης
1)
Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό
διάστημα 3 χρονιών (σχολικές περίοδοι 10 μηνών για 3 χρόνια) από την ημερομηνία
κατακύρωσης της Προσφοράς.
2)
Κατόπιν συνεννόησης του Αναθέτων με τον Ανάδοχο θα γίνεται ο
προγραμματισμός των διακινήσεων.
3. ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι για την Προσφορά οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν
τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας,
www.omospondiagoneon.com, www.goneisdemotikon.com.
4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1)
Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην εντός των όρων και προδιαγραφών των
Εγγράφων Διαγωνισμού προσφορά που εμφανίζει την συνολική χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή και είναι πληροί όλους τους όρους της Σύμβασης. Η ανάθεση θα
αφορά όλα τα επηρεαζόμενα σχολεία της Λευκωσίας στα οποία φοιτούν μαθητές με
κινητικές αναπηρίες.
2)
Για να θεωρείται έγκυρη η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για όλες τις διακινήσεις που
συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο «Οικονομική Προσφορά» (ΕΝΤΥΠΟ 5)
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5.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

5.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο και
διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη,
την οποία εφόσον τους ζητηθεί, να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς.

5.2 Δέσμευση μη Απόσυρσης Προσφοράς
Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης Προσφοράς» πρέπει να συνταχθεί με τρόπο σύμφωνο
με το Υπόδειγμα (ΕΝΤΥΠΟ 1) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Παράρτημα
«Υπόδειγμα Εντύπων» των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που ο Προσφέρων:
(α) αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των
προσφορών, ή
(β) έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για
την υπογραφή της Σύμβασης:
(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου
και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή
(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση,
Δύναται να επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,
Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως
αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς του ή του μέρους αυτής
που έχει αποσυρθεί.
5.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα
1)
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί
Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν
την προσωπική τους κατάσταση:
1.
να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού
δικαστηρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο
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άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για
δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ) ή για απάτη (σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 1995).
2.
να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές
νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις.
3.
να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις.
4.
να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους
διαγωγή, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αδικήματος σχετικά με αδήλωτη ή
παράνομη απασχόληση εργοδοτουμένων τα τελευταία τρία χρόνια, βάσει
αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
5.
να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αδικήματος σχετικά με παραβίαση του 6.
Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία χρόνια, το οποίο
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από τον Αναθέτοντα Φορέα.
7.
να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την
ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη
χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι
8.
να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των
ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των
πληροφοριών αυτών.
6 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής
Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι την
Τρίτη, 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 11 : 00 π.μ..
Οι Προσφορές αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική
επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών στην
ταχυδρομική θυρίδα 28745, 2082 Λευκωσία στο όνομα της Ομοσπονδίας Συνδέσμου
Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας.
Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που
υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή.
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6.2

Τρόπος Σύνταξης

1.
Οι Προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί
στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο
6.2.2 Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού.
2.
Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. o Ο

o

πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. o
διαγωνισμού. o

Ο αριθμός

Ο τίτλος του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής

o

Προσφορών. o

Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.
Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει
να είναι μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.
4.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τον Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την
επεξήγησή τους.
5.
Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
6.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός
και η Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.
Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα
από εξουσιοδοτημένο άτομο.
6.3

Περιεχόμενα Προσφοράς

1.
Η προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο φάκελο στον οποίο
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, και πιο συγκεκριμένα:
1.
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ 1) στο
διαγωνισμό, όπως αυτή
αναφέρθηκε σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο, η οποία θα πρέπει να
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.
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2.
Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 2) σε
ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα
με το υπόδειγμα (Έντυπο 2) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας
Πρόσκλησης.
3.
To ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ 3) σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο, η οποία
θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) που περιλαμβάνεται
στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

4.
Τα πιστοποιητικά που αναγράφονται στο Έντυπο 4, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝOΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ που
περιλαμβάνεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού
5.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΝΤΥΠΟ 5) του Προσφέροντος σε ένα (1)
πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο και συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα
(ΕΝΤΥΠΟ 5) του Προσαρτήματος της παρούσα Πρόσκλησης και υπογράφεται από
τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Η Οικονομική Προσφορά του
προσφέροντος περιλαμβάνει την τιμή ανά εκδρομή χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α. οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται
από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών ή/και εισφορών
ούτε στις αυξομειώσεις στις τιμές των καυσίμων, εργατικών ή άλλων εξόδων που
απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ),
όπου εφαρμόζεται, θα χρεώνεται κατά την τιμολόγηση, με βάση τον συντελεστή που
θα ισχύει κατά τον χρόνο παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.
6.
Όλα τα έντυπα πρέπει να υπογράφονται από τον Προσφέροντα ή τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο του. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπο σύνταξης της προσφοράς δεν είναι
αποδεκτός και η προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1 Αποσφράγιση Προσφορών
1.
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα του διοικητικού συμβούλιου της
Ομοσπονδίας, όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής Προσφορών.
8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8.1 Ανάθεση Σύμβασης
Στον υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική επιστολή Ανάθεσης της
Σύμβασης.
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9

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Ο Προσφέροντας στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Ανάθεσης, για την
υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.
3.
Ο πλέον καλούμενος Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υπογραφή της Συμφωνία
με την Αναθέτουσα Αρχή να προσκομίσει τα πιστοποιητικά που αναγράφονται στο
Υπόδειγμα Δήλωσης Προσωπικής Κατάστασης των Εγγράφων του Διαγωνισμού
καθώς επίσης και τα πιστοποιητικά των λεωφορείων και οδηγών που θα
χρησιμοποιηθούν στην Σύμβαση και αναγράφονται στο Έντυπο 5.
4.
Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν
πλήρως τον Ανάδοχο.
10

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.
Οι πληρωμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνονται σε ευρώ έναντι
τιμολογίων.

11

ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

1.
Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης μιας διαδρομής της
Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης
2.

Η ρήτρα, για κάθε καθυστέρηση εκτέλεσης μιας διαδρομής, ανέρχεται σε
ποσοστό 10% του κόστους της.

12

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1.
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να
αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε
όρους της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
2.
Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο συνεχιστούν σε τρείς
διαφορετικές περιπτώσεις από την ημερομηνίας της προειδοποίησης, τότε η
Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί, να τερματίσει την σύμβαση. 3.
Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση
προς τον Ανάδοχο δέκα (10) ημερών.
4.
Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμία πληρωμή δεν οφείλεται στον
Ανάδοχο, εκτός για υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία
τερματισμού της Σύμβασης και για υπηρεσίες που συντρέχουν για τον ομαλό
τερματισμό ης Σύμβασης.
5.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες
που παρουσιάζονται μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης σύμφωνα με το νόμο που
διέπει την Σύμβαση
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6.
Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση
που δυνατό να προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι
τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
13

ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με τους
Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στην δικαιοδοσία των Κυπριακών
Δικαστηρίων.
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