
 ΤΜΦΩΝΙΑ  ΜΙΘΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 

Η  παξνύζα πκθσλία γίλεηαη ζήκεξα ηελ……………………..2018, ζηελ Λεσθόξν 

Βύξσλνο 7, 1465 Λεπθσζία, κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (ζην 

εμήο αλαθεξόκελεο σο «η Κςβέπνηζη») εθπξνζσπνύκελεο θαη ελεξγνύζεο δηα ηνπ  

Γηεπζπληή ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ από ηε µηα πιεπξά θαη ηνπ/ηεο θ.  

XXX αξ. ηαπηόηεηαο  XXX (ζην εμήο αλαθεξόκελνπ σο «ο ύμβοςλορ,») από ηελ άιιε 

πιεπξά. 

 

Η Κςβέπνηζη θαη ν ύμβοςλορ γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ζα θαινύληαη 

ρσξηζηά σο «ην Μέξνο» θαη από θνηλνύ σο «ηα Μέξε» ή σο «ηα πκβαιιόκελα Μέξε». 

 

ΔΠΔΙΓΗ ε Κπβέξλεζε ελδηαθέξεηαη λα κηζζώζεη λνκηθέο ππεξεζίεο γηα ζθνπνύο 

παξνρήο λνκηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ζην εμήο 

αλαθεξόκελνη σο «νη ύκβνπινη ») ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, 

Καη  

ΔΠΔΙΓΗ, θαηόπηλ δηεμαγσγήο ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ, ππ’ αξηζκό ΤΚΑ 2/2018, κε 

αληηθείκελν ηελ κίζζσζε λνκηθώλ ππεξεζηώλ ηεζζάξσλ (4) δηθεγόξσλ νη νπνίνη ζα 

πξνζθέξνπλ λνκηθέο ππεξεζίεο ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, επηιέγεθε ν/ε 

θ……… σο ύκβνπινο.  

Καη  

ΔΠΔΙΓΗ ν/ε ύκβνπινο ζπκθσλεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ/ηεο ζηελ Κπβέξλεζε 

σο πξνβιέπεηαη ζηε παξνύζα πκθσλία,  

 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΩΝΗΑ ΤΜΦΩΝΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ 

 
1.1. Έλαληη ηεο θαζνξηδόκελεο ζηνλ όξν 6 ηεο παξνύζαο πκθσλίαο (ζην εμήο «ε 

πκθσλία») απνδεκίσζεο, πνπ είλαη πιεξσηέα από ηελ Κπβέξλεζε ζηνλ/ελ 

ύκβνπιν , ν ύκβνπινο , αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο θαη εληόο ηεο πκβαηηθήο Πεξηόδνπ σο 
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απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ όξν 2.1 ηεο πκθσλίαο, ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηνλ όξν 1.2 θαησηέξσ. 

 
1.2    Ο ύκβνπινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη  ζηελ Κπβέξλεζε θαη 

εηδηθόηεξα ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ όιεο θαη/ή νπνηεζδήπνηε από ηηο 

αθόινπζεο ππεξεζίεο απαηηεζνύλ από  ηελ Κπβέξλεζε (ζην εμήο αλαθεξόκελεο ζην 

εμήο σο «οι Τπηπεζίερ»): 

 

(α) Μειέηε θαη πξνπαξαζθεπή ππνζέζεσλ γηα ζθνπνύο ρεηξηζκνύ αηηήζεσλ 

πιενλαζκνύ πνπ θαηαρσξνύληαη ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ 

ελαληίνλ ηνπ Σακείνπ Πιενλάδνληνο Πξνζσπηθνύ θαη αθνξνύλ ηα Σκήκαηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ πνπ ζπλεδξηάδεη ζηε Λεπθσζία θαη Λάξλαθα, 

 

  (β)  Δθπξνζώπεζε ηνπ Γηεπζπληή Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ζηα 

Γηθαζηήξηα Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ Λεπθσζίαο θαη Λάξλαθαο γηα ρεηξηζκό αηηήζεσλ 

πιενλαζκνύ ελαληίνλ ηνπ Σακείνπ Πιενλάδνληνο Πξνζσπηθνύ, θαηόπηλ 

εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 
(γ) Μειέηε θαη πξνπαξαζθεπή ππνζέζεσλ γηα ζθνπνύο ρεηξηζκνύ πνηληθώλ θαη/ή 

αζηηθώλ ππνζέζεσλ ελώπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνύ Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνύ θαη Λεπθσζίαο, 

 

(δ) Δθπξνζώπεζε ηνπ Γηεπζπληή Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ζην 

Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην Λεκεζνύ θαη Λεπθσζίαο γηα ρεηξηζκό πνηληθώλ θαη/ή αζηηθώλ 

ππνζέζεσλ θαηόπηλ εμνπζηνδόηεζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνύ 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, 

 

(ε) Πξνζθνξά νπνησλδήπνηε άιισλ ππεξεζηώλ ηπρόλ δεηεζνύλ από ηνλ Γηεπζπληή 

Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ή/θαη από δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξόζσπν ηνπ θαη νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεζηώλ πνπ 

εθαξκόδεη ε Κπβέξλεζε. 

 
 

1.3 Με ηελ παξνύζα πκθσλία, δελ δεκηνπξγείηαη νπνηαδήπνηε ππαιιειηθή ή 

δεκνζηνϋπαιιειηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ πκβνύινπ.  
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1.4  Σα Μέξε ζπκθσλνύλ όηη ε παξνύζα πκθσλία δελ ζπληζηά νύηε δεκηνπξγεί 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγνδόηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ κεηαμύ ησλ Μεξώλ, ηα νπνία 

δελ ζα έρνπλ νπνηαδήπνηε δηθαηώκαηα ή ππνρξεώζεηο πέξαλ απηώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα πκθσλία. 

 

2. ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ 

 
2.1 Ο ρξόλνο δηάξθεηαο ηεο πκθσλίαο ζα είλαη δώδεκα (12) μήνερ, ήηνη από ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κέρξη ηελ ΥΥΥ (εθεμήο «η ςμβαηική Πεπίοδορ»).  

 
2.2 Η πκβαηηθή Πεξίνδνο δύλαηαη λα παξαηαζεί γηα πεξίνδν δώδεθα (12) κελώλ, 

θαηόπηλ γξαπηήο πκθσλίαο ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξώλ θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ηεο Κπβέξλεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξόνδν ησλ παξερνκέλσλ 

Τπεξεζηώλ από ηνλ/ηελ ύκβνπιν .  

 

2.3. Κπβέξλεζε, θνηλνπνηεί  ζηνλ ύκβνπιν, γξαπηώο (δύν) 2 κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο 

παξνύζαο πκθσλίαο, ηελ πξόζεζε ηεο γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ δηαξθείαο ηεο 

παξνύζαο πκθσλίαο , θαζνξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηε λέα πξνηηζέκελε εκεξνκελία ιήμεο 

απηήο θαη ην πνζό ηεο ακνηβήο πνπ ζα είλαη πιεξσηέν θάζε κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ παξάηαζεο, θαη ην νπνίν ζα ηζνύηαη κε ην πιεξσηέν πνζό δόζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ όξν 6 ηεο παξνύζαο πκθσλίαο. 

 

2.4. Ο ύκβνπινο νθείιεη λα απαληήζεη γξαπηώο ζηελ Κπβέξλεζε θαηά πόζνλ 

απνδέρεηαη ηελ παξάηαζε ηεο πκθσλίαο. Με ηελ απνδνρή ηνπ ύκβνπινπ, ε παξνύζα 

πκθσλία ζα αλαλεσζεί γηα δώδεθα (12) κήλεο, γηα ηε ζπλέρηζε θαη/ή ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πκβνύινπ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ όξν 2.3 ηεο 

παξνύζαο πκθσλίαο θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα 

πκθσλία, πιελ ηνπ παξόληνο όξνπ πεξί δπλαηόηεηαο πεξαηηέξσ  αλαλέσζεο ηεο 

πκθσλίαο.  
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3. ΔΚΥΩΡΖΖ 

 

3.1  Απαγνξεύεηαη ζην ύκβνπιν  λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη θαζ΄νηνλδήπνηε 

ηξόπν ηελ παξνύζα πκθσλία ή κέξνο απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή 

ππνρξέσζε ή ζπκθέξνλ ηνπ πνπ απνξξέεη από ηελ απηή.  

 

4. ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 
4.1 Η Κπβέξλεζε ππνρξενύηαη όπσο:  

 

Ι.   παξέρεη ζηνλ  ύκβνπιν, ρώξν εξγαζίαο κε ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό, θαζώο θαη 

άιιεο ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο, γηα ζθνπνύο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ηεο 

αλαηεζείζαο ζ’ απηόλ εξγαζίαο.  

 

ΙΙ. παξέρεη ζηνλ ύκβνπιν πξόζβαζε ζε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, πιηθό, 

έγγξαθα θαη ζρέδηα πνπ εύινγα απαηηνύληαη γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ, 

δπλάκεη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο: 

 

Ννείηαη όηη ε Κπβέξλεζε δηθαηνύηαη λα αξλεζεί πξόζβαζε ηνπ πκβνύινπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη/ή πιεξνθνξίεο, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, νη ελ ιόγσ 

πιεξνθνξίεο δελ είλαη ζρεηηθέο θαη/ή αλαγθαίεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

πκθσλίαο θαη/ή είλαη εκπηζηεπηηθήο θαη/ή δηαβαζκηζκέλεο θύζεο θαη/ή απόξξεηεο. 

 

 5. ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  ΤΜΒΟΤΛΟΤ  

 
5.1. Ο ύκβνπινο ππνρξενύηαη όπσο παξέρεη ζηελ Κπβέξλεζε  ηηο ππεξεζίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ όξν 1.2 ηεο παξνύζαο πκθσλίαο. 

 

5.2.  Ο ύκβνπινο, ππνρξενύηαη όπσο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε απνθιεηζηηθή 

βάζε. 

 

5.3. Ο ύκβνπινο ππνρξενύηαη όπσο παξέρεη νπνηαδήπνηε από ηηο ζπκθσλεζείζεο 

Τπεξεζίεο ηνπ δεηνύληαη από ην Γηεπζπληή ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ θαη λα δηεθπεξαηώλεη απηέο εληόο ησλ εύινγσλ ρξνληθώλ πιαηζίσλ, 
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πνπ θαζνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηνλ Γηεπζπληή ησλ Τπεξεζηώλ 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη/ή από δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ηνπ 

Γηεπζπληή ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.   

 

5.4   Ο ύκβνπινο, ππνρξενύηαη όπσο παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ επηκειώο, απνδνηηθά, 

κε πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ελ 

ηζρύ δενληνινγία θαη πξαθηηθή ηνπ δηθεγνξηθνύ επαγγέικαηνο. 

 

5.5 Ο ύκβνπινο επζύλεηαη έλαληη ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο 

παξνύζαο πκθσλίαο. 

 

5.6. 5.6.1 Ο  ύκβνπινο δεζκεύεηαη λα κελ πιεξνθνξεί, γλσζηνπνηεί, θνηλνπνηεί, 

κεηαδίδεη θαη/ή θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαδίδεη άκεζα ή έκκεζα νπνηεδήπνηε 

πξνο νπνηνδήπνηε πξόζσπν (εμαηξέζεη πξνζώπνπ δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

από ηελ Κπβέξλεζε) νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη γεληθά νηηδήπνηε έξρεηαη ζε 

γλώζε ηνπ ζπλεπεία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ δπλάκεη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο. 

Πεξαηηέξσ, δεζκεύεηαη λα ηεξεί κπζηηθή θάζε ηέηνηα πιεξνθνξία θαη γεληθά 

νηηδήπνηε έξρεηαη ζε γλώζε ηνπ ζπλεπεία ησλ ελ ιόγσ Τπεξεζηώλ. 

 
5.6.2 Η δπλάκεη ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθόηεηαο ηνπ 

πκβνύινπ, ηζρύεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξνύζαο πκθσλίαο.   

 

5.6.3. ε πεξίπησζε αζέηεζεο από ηνλ ύκβνπιν ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, ε  

Κπβέξλεζε έρεη ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη ηε πκθσλία, θαηά ηα νξηδόκελα ζην 

όξν 7 απηήο θαη/ή λα δηεθδηθήζεη απνδεκηώζεηο γηα όιεο ηηο δεκηέο πνπ ηπρόλ έρεη 

ππνζηεί εμαηηίαο ηεο όπνηαο απνθάιπςεο. 

 

5.7. ε πεξίπησζε πξόθιεζεο νπνηαζδήπνηε απώιεηαο ή δεκηάο πνπ πξνθύπηεη από 

ακειή άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πκβνύινπ ή/θαη από παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε 

νδεγίαο, ε Κπβέξλεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη απνδεκηώζεηο κε θάζε λόκηκν 

ηξόπν ρσξίο επεξεαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηεο. 

 

5.8 Ο ύκβνπινο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ ζα 

ηνπ παξέρεη ε Κπβέξλεζε ή όπνπ αιινύ ηνπ ππνδεηρζεί από ηελ Κπβέξλεζε θαη γηα 
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ζθνπνύο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ηεο αλαηεζείζαο ζ’ απηόλ εξγαζίαο ν ύκβνπινο 

ζα ζπλεξγάδεηαη θαη/ή ζα παξεπξίζθεηαη ζην ρώξν ησλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππεξεζηώλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ. 

 

6. ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ  

 

 6.1 Η Κπβέξλεζε αλαιακβάλεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ ύκβνπιν,  εηήζηα απνδεκίσζε 

ύςνπο  Δίκοζι Έξι Υιλιάδων Γιακόζιων Σπιάνηα Δπηά Δςπώ (€26.237,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη 

ζε δώδεθα (12) κεληαίεο δόζεηο, ζε αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη κε 

βάζε ηελ παξνύζα πκθσλία.  

 

6.2. Ο ύκβνπινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη θόξν εηζνδήκαηνο θαη θόξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζώο θαη ηελ εθ ηνπ Νόκνπ αλαγθαία ζπλεηζθνξά ζηα Σακεία 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Ακπληηθήο Θσξάθηζεο θαη/ή νπνηαδήπνηε άιιε εθ ηνπ 

Νόκνπ εθάζηνηε αλαγθαία ζπλεηζθνξά κε ηελ πξνζθόκηζε Φνξνινγηθνύ Σηκνινγίνπ. 

 

6.3 Η αλαπξνζαξκνγή ακνηβώλ γηα ην ζύλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

απαγνξεύεηαη. 

 

7. ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ – ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 
7.1 Δπηθπιαηηνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο Κπβέξλεζεο λα ηεξκαηίζεη θαη/ε θαηαγγείιεη 

ηελ παξνύζα πκθσλία ιόγσ παξαβάζεσλ ηεο από ην/ηε ύκβνπιν, ε Κπβέξλεζε 

δηθαηνύηαη θαη’ απόιπηε θξίζε ηεο κε γξαπηή εηδνπνίεζε ελόο κελόο, λα ηεξκαηίζεη ηελ 

παξνύζα πκθσλία. 

  

7.2 Με ηε ιήςε γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηεξκαηηζκό ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, ν 

ύκβνπινο ζα πάξεη άκεζα κέηξα, γηα ζθνπνύο κείσζεο ησλ ηπρόλ  ζπλεπαγόκελσλ 

δαπαλώλ ζην ειάρηζην. 

 

7.3 Με ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, θακηά πιεξσκή νθείιεηαη ζηνλ 

ύκβνπιν, εθηόο γηα Τπεξεζίεο ηνπ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά πξηλ ηελ 
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εκεξνκελία ηεξκαηηζκνύ  ηεο παξνύζαο  πκθσλίαο θαη γηα Τπεξεζίεο ηνπ πνπ 

ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νκαιό ηεξκαηηζκό ηεο παξνύζαο πκθσλίαο: 

 

Ννείηαη όηη, θαη ρσξίο επεξεαζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο Κπβέξλεζεο λα ηεξκαηίζεη θαη/ή 

λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα πκθσλία, ε Κπβέξλεζε δύλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ 

θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνύ ακνηβήο ηνπ/ηεο πκβνύινπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ύκβνπινο δελ έρεη εθηειέζεη ηθαλνπνηεηηθά ή έρεη θαζπζηεξήζεη λα εθηειέζεη 

νπνηαδήπνηε δπλάκεη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο εξγαζία θαη/ή ππνρξέσζε ηνπ/ηεο.  ε 

ηέηνηα πεξίπησζε ε Κπβέξλεζε απνζηέιιεη έγγξαθε εηδνπνίεζε, κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, πξνο ηνλ ύκβνπιν, κε ηελ νπνία ηνλ/ηελ θαιεί όπσο πξνβεί άκεζα ζηελ 

πξέπνπζα εθηέιεζε ηεο δπλάκεη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο εξγαζίαο θαη/ή ππνρξέσζε 

ηνπ:  

 
Ννείηαη όηη ε ηειεπηαία δόζε δελ ζα θαηαβιεζεί από ηελ Κπβέξλεζε ζηνλ ύκβνπιν 

παξά κόλν ύζηεξα από ζρεηηθή πηζηνπνίεζε από ην Γηεπζπληή Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ, όηη δηεθπεξαηώζεθε ηθαλνπνηεηηθά ε αλαιεθζείζα από ηνλ ύκβνπιν 

εξγαζία. 

 

7.5 ε πεξίπησζε πξόσξνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο παξνύζαο πκθσλίαο από ηελ 

Κπβέξλεζε δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ησλ όξσλ 7.1 θαη 7.2 αλσηέξσ, ε ζπλνιηθή 

απνδεκίσζε ηνπ πκβνύινπ αλαπξνζαξκόδεηαη θαηά ηέηνην ηξόπν, έηζη ώζηε λα 

αθαηξεζεί από απηή πνζνζηό αληίζηνηρν κε ην πνζνζηό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 

ηελ εκέξαο πξνώξνπ ιήμεσο ηεο πκθσλίαο κέρξη ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ζα έιεγε 

θαλνληθά, εάλ δελ εηεξκαηίδεην ζύκθσλα κε ηνλ όξν 7.1, αλσηέξσ,  ζην ζύλνιν ηνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο πκθσλίαο, σο ηνύην πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ όξν 7.1 απηήο:  

 

Ννείηαη όηη  ν όξνο 7.5 αλσηέξσ, δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηθαηώκαηα 

απνδεκηώζεσλ εάλ ν ηεξκαηηζκόο θαη/ή θαηαγγειία ηεο παξνύζαο πκθσλίαο επήιζε 

ζπλεπεία παξαβάζεσο απηήο. 
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8.  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 
 

8.1 Η παξνύζα πκθσλία δηέπεηαη θαη εξκελεύεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε θαη ζύκθσλα 

κε ηνπο Νόκνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

Κππξηαθώλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

 9. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ   

 

9.1. Σξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηεο παξνύζαο πκθσλίαο κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εθόζνλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ πκβαιιόκελσλ Μεξώλ, ζηελ παξνπζία 

ησλ Μεξώλ, ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα πκθσλία σο αλαπόζπαζην 

κέξνο απηήο. 

 

10. ΑΛΛΟΗ ΟΡΟΗ 

 

10.1 Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο είλαη νπζηώδεηο. 

 

10.2. Η παξνύζα πκθσλία απνηειεί νιόθιεξε ηε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ Μεξώλ. Σόζν 

ν ύκβνπινο όζν θαη ε Κπβέξλεζε δελ ππόθεηληαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο όξνπο 

θαη/ή ππνρξεώζεηο θαη/ή δηθαηώκαηα θαη/ή σθειήκαηα δπλάκεη νπνησλδήπνηε Νόκσλ 

θαη/ή Καλνληζκώλ θαη/ή άιισο πσο, εθηόο από απηά πνπ θαζνξίδνληαη θαη/ή απνξξένπλ 

από ηελ παξνύζα πκθσλία. 

 

 

πληαρζείζα ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζε ηξία πξσηόηππα όπνπ δύν πξσηόηππα 

πξννξίδνληαη γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη έλα πξσηόηππν γηα ηνλ ύκβνπιν.   

 

Ζ παπούζα ςμθωνία ςπεγπάθη ζηιρ…… 2018, από ηον κ. ………………….δια και 

εκ μέποςρ ηηρ Κςβέπνηζηρ και από ηο ύμβοςλο…………, ζηην παποςζία ηων πιο 

κάηω πποζώπων πος ςπογπάθοςν ωρ μάπηςπερ ηων ςπογπαθών. 

 

«ραξηόζεκα» 
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Δκ μέποςρ και για λογαπιαζμό ηηρ Κςβέπνηζηρ : 

 

 

 

 

Τπνγξαθή: 

............................................ 

 

Σίηινο:  

................................................... 

 

Όλνκα: 

.................................................. 

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Τπνγξαθή: 

............................................. 

 

    Όλνκα:  

.................................................. 

 

2. Τπνγξαθή: 

............................................. 

 

    Όλνκα:   

................................................. 

 

Όλνκα πκβνύινπ …………………………. 

ύκβνπινο 

 

 

 

 

Τπνγξαθή: 

............................................. 

 

Σίηινο:   

.................................................. 

 

Όλνκα:  

.................................................. 

 

Μάξηπξεο:  

 

1. Τπνγξαθή: 

............................................. 

 

    Όλνκα:  

.................................................. 

 

2. Τπνγξαθή: 

............................................. 

 

    Όλνκα:   ................................................ 

 


