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: α. Φ.810/1/70141/Σ.50/14 Ιαν 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΡ
β. Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Πεδίου
Βολής Κρήτης υπ΄αριθμ. 7/2020 « Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης –
Επισκευής των Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ»
1. Έχοντας λάβει υπόψη :

α. Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των ΕΔ».
β. Τη Φ.800/133/134893/Σ.3323/ΥΕΘΑ
μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας.
γ. Τις διατάξεις του
Προμηθειών & Υπηρεσιών».

(ΦΕΚ

Β΄2300/07)

περί

Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20
«Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».
ε. Το (α) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της
υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.
στ. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων του Πεδίου Βολής Κρήτης και καθότι
η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία του (β) σχετικού βρίσκεται σε εξέλιξη (στην
τελική φάση προσυμβατικού ελέγχου της από το ελεγκτικό συνέδριο).
προσκαλούμε
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων του Πεδίου Βολής Κρήτης (CPV
50700000-2) για το μήνα Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του
Παραρτήματος «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη παροχή
υπηρεσιών είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα
πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε μέχρι την 24
Νοε 20 και ώρα 10:00 τα παρακάτω:

./.
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α. Προσφορά σύμφωνη με την Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α».
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους του Παραρτήματος
«Α» της παρούσης.
γ.

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις
μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.
στ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, συναφές με το αντικείμενο της
παρούσας πρόσκλησης.
ζ. Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Αρμόδια Αρχή που να
αποδεικνύει ότι διαθέτουν προσωπικό με ειδικότητες που να μπορούν να
παρέχουν τις εργασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 8 του παρόντος
Παραρτήματος.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη
διεύθυνση:
Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr
4. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/
procurement-announcements.
5. Χειριστής Θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Ανχης (ΕΜ) Κλουβιδάκης
Ιωάννης, τηλ. 2821026774.
Υπτγος Κλεάνθης Καρατσίν
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Ειδικοί Όροι Παροχής
Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ

Υπηρεσιών

Συντήρησης

–

Επισκευής

των
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«Β» Σχέδιο Σύμβασης

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
TΜHΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χανιά,19 Νοε 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.1/575/75897/Σ.2189

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1.
Αντικείμενο Διαγωνισμού
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει, κατόπιν εντολής του ΠΒΚ, εργασίες συντήρησης
και επισκευής των Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού αυτών, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές Στρατωνισμού – Βάσης – Χώρου
Εκτόξευσης – Δραπάνου – Σταυρού – Λέσχης Αξιωματικών – Ακτής Μαραθίου –
Βιολογικού Καθαρισμού (Παζινός), εξαιρουμένων των ραντάρ Βασιλικού Ηρακλείου και
Θήρας.
2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υπηρεσιών καλείται να δώσει προσφορά ανά
ημερομίσθιο εργασίας (απόλυτη τιμή σε €), ανά ειδικότητα και άνευ υλικών,
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους φόρτωσης - μεταφοράς – εκφόρτωσης των
υλικών/μικροϋλικών τα οποία θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο χώρο των Αποθηκών
Υλικού του ΠΒΚ), σταθερό σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και
ενός (1) Διπλωματούχου Μηχανικού «Β» για επίβλεψη και συντονισμό των καθημερινών
εργασιών και του προσωπικού του Αναδόχου, ο οποίος είναι άμεσα υπόλογος στο τμήμα
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού.
3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να δώσει προσφορά για το σύνολο των
ειδικοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στην οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση μη
δοθείσας προσφοράς σε κάποια από τις ειδικότητες αυτή λογίζεται ότι παρέχεται δωρεάν.
4. Στη παραπάνω τιμή του ημερομισθίου, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα ότι συμπεριλαμβάνονται πέραν της αμοιβής του εργαζομένου και όλες οι
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, τα δώρα του προσωπικού, το κόστος
πρόσληψης και μεταφοράς του προσωπικού, το κόστος φόρτωσης - μεταφοράς –
εκφόρτωσης των υλικών/μικροϋλικών τα οποία θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο χώρο
των Αποθηκών Υλικού του ΠΒΚ, το κόστος των απαιτούμενων υγειονομικών εξετάσεων
και γενικά οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 2.
Δικαιολογητικά Ειδικών Όρων – Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα - οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
α. το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση της
σύμβασης να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένη εμπειρία στην ειδικότητα με
την οποία θα συμμετέχει στην υλοποίηση της σύμβασης.
./.
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β. ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένο, κατά το
στάδιο σύναψης της παρούσας Σύμβασης, Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας, του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει σε
ισχύ καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, η
παρούσα απαίτηση ισχύει για κάθε έναν εταίρο ανάλογα με το πεδίο ειδικότητας/
τεχνογνωσίας που προσφέρει.
ΑΡΘΡΟ 3
Τρόποι Απόδειξης των Κριτηρίων
1.
Για
προσκομίζουν:

την

απόδειξη

της

τεχνικής

ικανότητας

οι

οικονομικοί

φορείς

α. για το τεχνικό προσωπικό, υποβάλλοντας κατάσταση προσωπικού
θεωρημένη από την Αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύει ότι διαθέτουν προσωπικό με
ειδικότητες που να μπορούν να παρέχουν τις εργασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 8
του παρόντος Παραρτήματος. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
β. να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 6 του παρόντος Παραρτήματος.
2.
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σε ισχύ, Πιστοποιητικό Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας, του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.
ΑΡΘΡΟ 4
Κρίση Προσφορών
1.
Κριτήριο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι η
μικρότερη συνολική τιμή για τις δέκα (10) κατηγορίες εργασιών , η οποία υπολογίζεται ως
το άθροισμα των γινομένων των επιμέρους προσφερόμενων τιμών για κάθε κατηγορία
εργασίας ξεχωριστά, πολλαπλασιαζόμενων επί των αντιστοίχων ενδεικτικών
ημερομισθίων όπως αυτά απεικονίζονται παρακάτω :
Ενδεικτικά Ημερομίσθια
Μηνός Δεκεμβρίου
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
Οικοδομικές
Μεταλλουργικές – Αλουμινίου
Χρώσεις
Υδραυλικές
Ηλεκτρολογικές
Γενικών εργασιών

./.

75
22
80
35
50
30
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Ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματισμού

10

8
9
10

Μονάδων Κεντρικής Θέρμανσης
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
Διπλωματούχος Μηχανικός

4
4
22
332

ΣΥΝΟΛΟ:

2.
Το κόστος υπερωριών που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 8.
Παράδειγμα Συνολικής Προσφερόμενης τιμής Διαγωνιζόμενου = (75Χ53) + (22Χ59) +
(80Χ50) + (35Χ36) + (50Χ50) +(30Χ60) + (10Χ35) + (4Χ45) +(4Χ35) + (22Χ54) =
16.691,00 ευρώ.
4.
Επίσης οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται στην προσφορά τους να
συνεκτιμήσουν:
α.

Την υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων σε εργάσιμες μέρες

β.

Τις επιβαρύνσεις της παρ. 4 Άρθρου 1 του παρόντος.

ή αργίες.

ΑΡΘΡΟ 5
Ανάθεση – Εκτέλεση Εργασίας
1. Ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, θα λαμβάνει εντολές εργασίας από το
Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του Π.Β.Κ., στις οποίες θα
αναγράφονται οι εργασίες που υποχρεούται να φέρει σε πέρας. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος
θα επεμβαίνει μόνον κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως του ΠΒΚ. Επιπλέον θα έρχεται σε
καθημερινή επικοινωνία, είτε ο Ανάδοχος είτε ο εξουσιοδοτημένος Διπλωματούχος
Μηχανικός «Β», με το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού για τυχόν
επικαιροποίηση απαιτήσεων ή/και τροποποίηση των εβδομαδιαίων ή/και των ημερήσιων
εργασιών που ανατίθενται (ως Έντυπα «Ε1» και «Ε2» αντίστοιχα), ανάλογα με τις τυχόν
απρογραμμάτιστες ανελαστικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
2. Οι εργασίες που θα ανατίθενται στον Ανάδοχο θα υπογράφονται και θα
σχολιάζονται εγγράφως από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, με
αντικειμενικό σκοπό την αποδοχή της δυνατότητας εκτέλεσης ή μη των εργασιών, καθώς
και την κατ’ αρχήν αποδοχή της προμέτρησης και του ενδεικτικού κόστους των εργασιών.
3. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτέλεσης θα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως οι
λόγοι από τον Ανάδοχο. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ανατιθέμενης εργασίας θα
καθορίζεται από το ΠΒΚ, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και θα αναγράφεται στο έγγραφο
εντολής ανάθεσης της εργασίας. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ανατεθείσας εργασίας είναι
δεσμευτικός για τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να
διεκπεραιώσει την ανατεθείσα εργασία, το Π.Β.Κ. έχει το δικαίωμα να αναθέσει την
εργασία σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή η εντολή εργασίας, θα θεωρείται, αυτομάτως,
άκυρη και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Επίσης, το ΠΒΚ θα εκτελεί τις υπόψη εργασίες με
τρίτους και θα χρεώνει τη δαπάνη επέμβασης στον Ανάδοχο με ποσό ίσο με το τριπλάσιο

./.
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της τιμής μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου για την αντίστοιχη τεχνική ενέργεια.
(Εντολή Εργασίας ως έντυπο «Ε1»)
4. Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών και την αρτιότερη οργάνωση της
συντήρησης και του προσωπικού του Αναδόχου, απαιτείται η καθημερινή παρουσία στο
αρμόδιο τμήμα του ΠΒΚ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, του Διπλωματούχου Μηχανικού «Β»
του Αναδόχου.
5. Ο προγραμματισμός του αριθμού των τεχνιτών ή/και βοηθών ή/και εργατών,
καθώς και των λοιπών ειδικοτήτων που απαιτούνται, θα καθορίζονται από τον Ανάδοχο
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ σύμφωνα με
τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. Για τον σωστό προγραμματισμό εκτέλεσης
της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος, (μέσω του αρμοδίου Διπλωματούχου Μηχανικού
«Β»), κάθε Δευτέρα θα ενημερώνεται για το πλάνο εργασιών συντήρησης της επόμενης
εβδομάδας, έτσι ώστε μέχρι την Τετάρτη της αυτής εβδομάδας, να εκτελεί ακριβή
προμέτρηση των προγραμματιζόμενων εργασιών της επομένης εβδομάδας. Ακολούθως
θα εκτελεί προκοστολόγηση των υπόψη εργασιών, μέσω εκτίμησης των απαιτούμενων
εργατοωρών, στηριζόμενος πρώτον στους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης –
δεύτερον στη μέση παραγωγικότητα ανά είδος εργασίας που καθορίζονται στα Τιμολόγια
του Ελληνικού Κράτους και τρίτον σε τυχόν άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες που τυχόν έχουν
διαπιστωθεί ότι συντρέχουν για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και προκύπτουν
αιτιολογημένα από την αυτοψία του Διπλωματούχου Μηχανικού «Β», (κατά την
προμέτρηση), και εκτιμάται ότι θα διαφοροποιήσουν τη μέση παραγωγικότητα της υπόψη
εργασίας. Ακολούθως, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει κάθε Πέμπτη στο Τμ. Συντήρησης
Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού το αντίστοιχο έντυπο προγραμματισμού των
εργασιών της επόμενης εβδομάδας, με βάση τα ανωτέρω και τις αντίστοιχες εντολές
εκτέλεσης
εργασιών
που
έχει
ήδη
λάβει
και
αφού
ελεγχθούν
οι
προμετρήσεις/προκοστολογήσεις των εργασιών και εγκριθούν από το ΠΒΚ, (είτε ως
υποβλήθηκαν, είτε ως διορθώθηκαν με βάση τα ισχύοντα), θα το παραλαμβάνει
εγκεκριμένο την επομένη ημέρα. Τονίζεται ότι ο τελικός καθορισμός των προς εκτέλεση
εργασιών, (βάσει και των προσκομισθέντων προμετρήσεων), καθώς και το
προεκτιμούμενο κόστος εργατοωρών, (ήτοι και ημερομισθίων), για την εκτέλεση αυτών θα
ελέγχεται και θα οριστικοποιείται από το Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ
Εξοπλισμού. Κατά την υλοποίηση των εργασιών ή/και την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή
αυτών και προκειμένου να γίνει ακολούθως η οικονομική τους τακτοποίηση από το ΠΒΚ,
δύναται, αν το επιβάλλουν αντικειμενικοί λόγοι, να υπάρξει απόκλιση μεταξύ των αρχικά
εκτιμωμένων εργατοωρών και των τελικά εκτελεσθέντων, υπό τον ανελαστικό όρο ότι
αυτές θα δικαιολογούνται αναλυτικά/γραπτώς από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από τα
αρμόδια όργανα του ΠΒΚ. (Προγραμματισμός ως έντυπο «Ε2»).
6. Με το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας και περί μία ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου,
ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποχρεώνεται να αναφέρει στο Τμήμα
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του Π.Β.Κ. την εξέλιξη των εργασιών και
να παραλαμβάνει τις εργασίες της επομένης ημέρας, αριθμό εργαζομένων ανά ειδικότητα
και χώρο εργασίας, με τις όποιες τροποποιήσεις. (Ημερήσιο Πρόγραμμα ως έντυπο «Ε2»).
7. Τροποποιήσεις στην εβδομαδιαία κατάσταση των ειδικοτήτων των τεχνιτών που
έχουν προγραμματισθεί, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της
εβδομάδος, σε περίπτωση που το επιβάλουν υπηρεσιακές ανάγκες και μετά από εντολή
του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού.

./.

Α-5
8. Για έκτακτες ανάγκες που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης,
τόσο σε εργάσιμες όσο και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
έχει τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον προσωπικού του εντός δύο ωρών από τη στιγμή
ειδοποιήσεως του από τα αρμόδια όργανα του Π.Β.Κ. Σαν χρόνος εργασίας θα λογίζεται ο
χρόνος διεκπεραίωσης της εργασίας συν μία (1) ώρα ως χρόνος μετακίνησης του
προσωπικού, με ελάχιστη κοστολόγηση τις τρεις (3) ώρες, συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου μετακίνησης. Επισημαίνεται ότι το κόστος της εργατοώρας θα είναι το ένα όγδοο
(1/8) της τιμής του προσφερόμενου ημερομισθίου, τόσο για υπερωριακή απασχόληση όσο
και για έκτακτες (εκτός ωραρίου) κλήσεις. Η ελάχιστη κοστολόγηση των τριών (3) ωρών
ισχύει μόνο για τις έκτακτες κλίσεις.
9. Ο Ανάδοχος και ο Διπλωματούχος Μηχανικός «Β» δεν δικαιούνται να
επικαλεστούν, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αδυναμία εντοπισμού του όταν
καλούνται από το ΠΒΚ και υποχρεούνται να απαντούν σε 24ωρη βάση σε τηλεφωνικές
κλήσεις, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή σε τηλεομοιότυπα (FAX), ή σε μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αναφορά βλαβών. Τα εν λόγω στοιχεία εντοπισμού θα
δηλωθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
10. Αρμόδια όργανα ανάθεσης εργασιών προς τον Ανάδοχο είναι ο Τμηματάρχης
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του ΠΒΚ (ή ο νόμιμος αντικαταστάτης
αυτού).
11. Με τη λήψη της εντολής εργασίας, ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, θα
πρέπει να επισκέπτεται το χώρο, να έρχεται σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο
Παρακολούθησης Εργασιών του ΠΒΚ και να προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση της
βλάβης. Εάν η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί περισσότερο χρόνο ή υλικά μη
διαθέσιμα στις Αποθήκες Υλικού του ΠΒΚ, τότε ο Ανάδοχος ενημερώνει σχετικά τον
Υπεύθυνο Παρακολούθησης Εργασιών ή το Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ
Εξοπλισμού, οφείλει δε (ο Ανάδοχος), στην περίπτωση αυτή να λάβει όλα τα μέτρα για τον
περιορισμό επέκτασης της βλάβης και την ασφάλιση του χώρου ώστε να μη συντρέχει
κίνδυνος για το προσωπικό του και/ή το προσωπικό του Π.Β.Κ. και/ή τυχόν τρίτους.
12. Ο Ανάδοχος οφείλει, όταν του ζητηθεί από το ΠΒΚ, να προσκομίσει θεωρημένα
δελτία ταυτότητας και θεωρημένες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος του προσωπικού του
για τις εργασίες που αυτό προορίζεται να εκτελέσει, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες
πριν την απασχόληση του συγκεκριμένου εργαζομένου στο ΠΒΚ.
13. Ο Ανάδοχος οφείλει, όταν ζητηθεί από το ΠΒΚ, και με ολιγοήμερη προθεσμία, να
προσκομίσει γραπτά αποδεικτικά στοιχεία για τις αμοιβές που κατέβαλε στο προσωπικό
του που απασχολήθηκε στο ΠΒΚ, καθώς και για αντίστοιχες εισφορές. Επιπλέον οφείλει
να προσκομίσει θεωρημένη από το ΙΚΑ, κατάσταση του εργατικού προσωπικού που
απασχολεί σε μόνιμη βάση, ή είναι απασχολούμενοι επαγγελματικής στέγης. Για το λοιπό
προσωπικό απαιτείται η δήλωσή του στο ΙΚΑ και η εξόφληση των ασφαλιστικών
εισφορών, ως προϋπόθεση για την εξόφληση του εκάστοτε τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου.
14. Οι εργασίες επιτηρούνται και επιβεβαιώνονται από το Τμήμα Συντήρησης
Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του Π.Β.Κ. ή τον μερικό συντηρητή του κτιρίου, ως
προς την ορθή, πλήρη και εντός του καθορισμένου χρόνου εκτέλεση αυτών, ανεξάρτητα
από την επίβλεψη εκ μέρους του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη σε
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ελλιπής ή λανθασμένη εκτέλεση για εργασία που έχει
./.
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αναλάβει και οφείλει να την αποκαταστήσει με δική του μέριμνα και αποκλειστική του
δαπάνη.
15. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την οποιαδήποτε τεχνική
υποστήριξη με ταυτόχρονη παρουσία του ανάλογου τεχνικού προσωπικού του μετά από
αίτηση, γραπτή ή προφορική, των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια
εορτών και εκδηλώσεων κατά τις οποίες υφίστανται βεβαρημένες απαιτήσεις.
16. Ο Ανάδοχος δύναται να ενημερωθεί από τα σχέδια των κτιρίων, υπόγειων
δικτύων, υπαίθριων χώρων αναλόγως της εργασίας που έχει αναλάβει, προς βοήθεια του,
χωρίς όμως αυτό να τον απαλλάσσει από την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση προκλήσεως
φθοράς ή ατυχήματος αν το αντίστοιχο σχέδιο είναι ελλιπές ή λάθος ενημερωμένο.
17. Η ώρα προαιρετικού διαλείμματος του προσωπικού του Αναδόχου καθορίζεται
από 11:00 έως 11:30 και μόνον αυτή, εκτός αν διαφορετική ώρα συμφωνηθεί με την
Υπηρεσία.
18. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση, την ευταξία και την
καθαριότητα των χώρων που εργάστηκε, την συγκέντρωση και επιστροφή των παλαιών
υλικών (αχρήστων και μη) σε χώρο κατάλληλο που θα καθορίζεται από το Τμ. Συντήρησης
Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του ΠΒΚ. Επιπλέον με το πέρας μίας εργασίας οφείλει
να επιστρέψει τα εύχρηστα υλικά που περίσσεψαν στην αποθήκη υλικών και να συντάξει
υπόμνημα δικαιολόγησης των τοποθετημένων υλικών ανά εργασία και ανά κωδικό
εγκατάστασης, με σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση των υλικών συντήρησης και την
εύρυθμη ενημέρωση των μητρώων των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
19. Τα υλικά θα χορηγούνται από το Π.Β.Κ., κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου. Θα
παραδίδονται στον χώρο των Αποθηκών Υλικού του ΠΒΚ και θα φορτώνονται –
μεταφέρονται στον τόπο των εργασιών – εκφορτώνονται με μέριμνα και αποκλειστική
δαπάνη του Αναδόχου. (Κατάσταση Υλικών ως πίνακας στο έντυπο «Ε1»).
20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει λίστα αναγκαίων υλικών,
κοστολογημένα με ενδεικτικές τιμές εμπορίου, προς τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για
διεκπεραίωση κάθε εργασίας που του έχει ανατεθεί, και αφού πρώτα έχει ελέγξει για την
ύπαρξη τους ή μη στη Διαχείριση του ΠΒΚ. (Κατάσταση Υλικών ως έντυπο «Ε3»). Ο ίδιος
ή και το τεχνικό προσωπικό του οφείλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, (τουλάχιστον
ανά 15 ημέρες), να επισκέπτονται τις αποθήκες της Διαχείρισης του Π.Β.Κ. και να
γνωρίζουν τα υπάρχοντα αποθέματα υλικών που υπάρχουν εντός αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6
Μέσα Εργασίας – Μηχανήματα
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει στο προσωπικό του, με δικά του έξοδα,
όλα τα μέσα εργασίας όπως όργανα μετρήσεων και εντοπισμού υπογείων Δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), εργαλεία (γεννήτριες έως 5 kW, ηλεκτρικά
κομπρεσέρ έως 10 kgr, μπετονιέρα μέχρι ¼ ρυμουλκούμενη, καρότσια μεταφοράς,
τροχούς, ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα, εργαλεία χειρός,
σκαλωσιές μέχρι 5 μ ύψους, μεταλλότυποι και ξυλεία καλουπώματος, κλπ) και οχήματα
μεταφοράς προσωπικού του. Μετά από αίτηση του αναδόχου, η Υπηρεσία θα χορηγεί
μικροποσότητες καυσίμου για την λειτουργία των ανωτέρω μηχανημάτων, για την
διεκπεραίωση συγκεκριμένης εργασίας εντός των εγκαταστάσεων του Π.Β.Κ.
./.
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2. Κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου προς τα αρμόδια όργανα και μετά από έγκριση
του Π.Β.Κ. μπορούν να χορηγηθούν προς αυτόν με ταυτόχρονη (διαχειριστική) χρέωση,
μέσα εργασίας και μηχανήματα της Υπηρεσίας μετά χειριστού, προς διεκπεραίωση
εργασίας που αφορά το Π.Β.Κ.
3. Στην περίπτωση που για την διεκπεραίωση της εργασίας που έχει αναλάβει ο
Ανάδοχος απαιτείται η χρήση ιδίων ειδικών Μηχανημάτων (περονοφόρα, ανυψωτικά,
χωματουργικών εργασιών κλπ.) αυτός θα είναι υποχρεωμένος να ζητήσει έγκριση για τη
χρήση τους από το Π.Β.Κ. υποβάλλοντας και σχετική προσφορά με το εκτιμώμενο κόστος.
Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση με τα
μηχανήματα που έχει στη διάθεση του ή δύναται να μισθώσει, όπου θα αναφέρεται το
είδος και το ποσό της αντίστοιχης κοστολόγησης. Τα μηχανήματα θα πληρούν τα κριτήρια
(πιστοποιήσεις, διπλώματα χειριστών, κλπ.) που προβλέπει η νομοθεσία για τον ασφαλή
χειρισμό τους. Σε περίπτωση που η οικονομική του προσφορά κριθεί μη συμφέρουσα
προς την Υπηρεσία, το Π.Β.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει άλλη λύση.
ΑΡΘΡΟ 7
Ατυχήματα
1.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για εργατικά ατυχήματα που θα
προκληθούν σε προσωπικό, δικό του, της υπηρεσίας ή τρίτο, εάν διαπιστωθεί υπαιτιότητά
του λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας ή κακοτεχνίας ή λανθασμένου χειρισμού,
που είχε ως αποτέλεσμα, θάνατο, τραυματισμό, πρόκληση υλικών ζημιών και έχει την
ευθύνη της πλήρους αποκατάστασης των παραπάνω, χωρίς καμία απαίτηση από τη
Στρατιωτική Υπηρεσία.
2.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την τήρηση κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών των μέτρων ασφαλείας προσωπικού που προβλέπονται από τα
ΠΔ 788/80, ΠΔ 1073/81, Ν 1396/93, Υ.Α. 13646/84, Ν 1430/84, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 16440/93
και ΠΔ 305/96 και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη. Με την έναρξη των
εργασιών ο Ανάδοχος θα καταθέσει στοιχεία για τον ΦΑΥ.
3.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε όλο το προσωπικό του, τα προβλεπόμενα
από το νόμο μέσα ατομικής προστασίας.
ΑΡΘΡΟ 8
Πρόσληψη Προσωπικού
1. Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα θα προβεί σε ενέργειες για το καθορισμό και τη
σύναψη σχέσεως εργασίας με το προσωπικό που κατά την κρίση του απαιτείται για την
εκτέλεση εργασιών συντήρησης – επισκευής, που ενδεικτικά απαιτούν ανά έτος
ημερομίσθια εργασίας ανά ειδικότητα όπως παρακάτω (τα ημερομίσθια μπορούν να
αυξομειωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας)
α. Οικοδομικές (αποκατάσταση φθορών σε δάπεδα κτιρίων εσωτερικά,
αποκατάσταση φθορών σε δάπεδα περιμετρικά των κτιρίων, αποκατάσταση φθορών σε
επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακάκια, επιχρίσματα συντήρηση αποκατάσταση
φθορών, συντήρηση σε μονώσεις εξωτερικές δώματος κτιρίων, συντήρηση στον φέροντα
οργανισμό κτιρίων, κ.λ.π.) 75 ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
./.
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β. Μεταλλουργικές – Αλουμινίου(συντήρηση θυρών, παραθύρων, ρολών,
περίφραξης, πασάλων, συρματοπλέγματος, μεταλλικών κουφωμάτων, σιδηρών
κιγκλιδωμάτων και αλουμινίου, τοποθέτηση υαλοπινάκων, μικροκατασκευές κ.λ.π.) 22
ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
γ. Χρώσεις (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων, χρώσεις υλικών
περίφραξης, χρώσεις μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών, χρώσεις οροφών κτιρίων και
μονώσεων κλπ.) 80 ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
δ. Υδραυλικές (έλεγχος και συντήρηση στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις,
συντήρηση ηλιακών θερμοσυσσωρευτών, έλεγχος και συντήρηση σε υδραυλικές
εγκαταστάσεις, έλεγχος λειτουργίας αντλιοστασίου, αποκατάσταση διαρροών υδραυλικών
δικτύων, συντήρηση – αντικατάσταση ειδών υγιεινής και δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης κ.λ.π.) 35 ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
ε. Ηλεκτρολογικές (έλεγχος και συντήρηση ηλεκτροδότησης διχτύων φωτισμού και
κίνησης, έλεγχος – συντήρηση φωτισμού και κίνησης πινάκων κτιρίων, έλεγχος και
συντήρηση
περιμετρικού
φωτισμού,
έλεγχος
–
συντήρηση
και
επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών, συντήρηση αλεξικέραυνων και μέτριση γειώσεων,
αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης και επισκευή βλαβών καλωδίων σε
υπόγεια δίκτυα. 50 ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
στ. Γενικών εργασιών (έλεγχος στάθμης νερού δεξαμενών, καθαρισμός δεξαμενών,
καθαρισμός αποχετεύσεων και υδρορροών, απομάκρυνση στερεών κατάλοιπων
βιολογικού, καθαρισμός οχετών όμβριων υδάτων κ.λ.π. ) 30 ημερομίσθια εντός της
σύμβασης.
ζ. Ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματισμού (συντήρηση κλιματιστικών μονάδων,
συντήρηση ψυκτικών συσκευών, συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων και θαλάμων
ψυγείων κλπ.) 10 ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
η. Μονάδων Κεντρικής Θέρμανσης (Έλεγχος – επισκευή και συντήρηση
λεβητοστασίων ζεστού νερού και ατμού) 4 ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
θ. Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Έλεγχος –επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών
και ηλεκτρολογικών μερών ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους) 4 ημερομίσθια εντός της
σύμβασης.
ι. Διπλωματούχος Μηχανικός «Β» (Συντονισμός – Έλεγχος – Επίβλεψη προσωπικού.
Υποβολή προτάσεων – παρατηρήσεων για θέματα συντήρησης εγκαταστάσεων ). 22
ημερομίσθια εντός της σύμβασης.
2. Για τις περιπτώσεις όπου το ΠΒΚ διαθέτει προσωπικό των παραπάνω
ειδικοτήτων, ο Ανάδοχος θα αξιοποιείται επικουρικά.
3. Δια του Διπλωματούχου Μηχανικού «Β» που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, θα
πραγματοποιείται σχολιασμός της δυνατότητας εκτέλεσης των εργασιών που έχουν
ανατεθεί – προμέτρηση & προκοστολόγηση εργασιών και θα προτείνονται λύσεις σε
θέματα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
4. Για λόγους ασφαλείας κάθε νέο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται από τον
Ανάδοχο θα πρέπει να εγκρίνεται από το Π.Β.Κ. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται
./.
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με ότι προβλέπεται από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές σε σχέση με θέματα Ασφάλειας. Με
την έναρξη της σύμβασης ή όποτε κληθεί κατά την κρίση του ΠΒΚ ο Ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού στην οποία θα αναγράφονται ο
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, Αριθμός ΙΚΑ, η ειδικότητα, και θα
επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των δελτίων ταυτοτήτων ή διαβατηρίων και οι άδειες
ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
5. Με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου θα λαμβάνονται όλα τα
μέτρα που αφορούν την επιλογή, πρόσληψη, μεταφορά, πληρωμή, ασφάλεια, υγεία,
περίθαλψη και καταβολή των εισφορών στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία των
εργαζομένων, που υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων περί εργατών και εργασίας
Νόμων και διαταγμάτων του Ελληνικού Κράτους και αποφάσεων ή διατάξεων των
Τοπικών Αρχών.
6. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί στους ασφαλιστικούς φορείς,
καταστάσεις με το προσωπικό του Αναδόχου που απασχολήθηκε σε αυτόν κατά τους
προηγούμενους μήνες.
ΑΡΘΡΟ 9
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παρόχου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένο, κατά το στάδιο σύναψης της
παρούσας Σύμβασης, Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008 ή
μεταγενέστερο, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης
της Σύμβασης. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, η παρούσα απαίτηση ισχύει για κάθε έναν
εταίρο ανάλογα με το πεδίο ειδικότητας/ τεχνογνωσίας που προσφέρει.

ΑΡΘΡΟ 10
Προσωπικό Αναδόχου
1. Το προσωπικό με ευθύνη του Αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα
γνωρίζει άριστα τη δομή και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και θα έχει στη διάθεση του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus,
γραπτές οδηγίες κλπ ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.
2. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες
εργασίας, οι οποίες και θα υποβληθούν στο Π.Β.Κ. πριν την απασχόληση του. Επίσης όλα
τα μέλη του προσωπικού του Αναδόχου υπόκεινται στην έγκριση του επιβλέποντα
Μηχανικού «Β» του Αναδόχου και του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ
Εξοπλισμού.
3. Προσωπικό που δεν φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας θα αποπέμπεται
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική
ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 13.
4. Οι Τεχνικοί του Αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά κινητά τηλέφωνα που θα
χορηγηθούν από τον Ανάδοχο.
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5. Το Π.Β.Κ. δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση και την άμεση αποπομπή
των απείθαρχων, ακατάλληλων, μη αποδοτικών (σύμφωνα με ΦΕΚ 418Β/5-42002/Κανονισμός Ημερομισθίων) ή μη τιμίων ιδιωτών. Ο Ανάδοχος οφείλει να
απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως το παραπάνω προσωπικό και να μην
επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με την παρούσα
σύμβαση χωρίς την συγκατάθεση του Π.Β.Κ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις από
δόλο ή αμέλεια πράξεις του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
6. Το δικαίωμα της επίβλεψης και καλής εκτέλεσης των εργασιών που έχουν
ανατεθεί στον Ανάδοχο και που έχουν τα αρμόδια όργανα του Π.Β.Κ. ουδόλως
απαλλάσσει τον Ανάδοχο της πλήρους ευθύνης του ως προς την ποσοτική και ποιοτική
εκτέλεση των εργασιών.
7. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο.
8. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν προέρχεται από χέρα
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια παραμονής και
εργασίας στη χώρα.
ΑΡΘΡΟ 11
Εμφάνιση – Συμπεριφορά Προσωπικού
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Π.Β.Κ. για την εν γένει καλή και
ομοιόμορφη εμφάνιση του υπαγομένου σ’ αυτόν προσωπικού. Επίσης η ενδυμασία –
εξοπλισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας
των εργαζομένων. Το προσωπικό θα ντύνεται με μέριμνα και με έξοδα του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ανηρτημένη κατάσταση του προσωπικού,
θεωρημένη από το Γραφείο εργασίας Χανίων Κρήτης και να υποβάλλει αντίγραφο αυτής
στο Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού. Ως προς την υγιεινή κατάσταση
του προσωπικού υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις
και να έχει συνεχώς ανηρτημένη κατάσταση περιοδικής υγειονομικής εξέτασης του
προσωπικού. Τα έξοδα της υγειονομικής εξέτασης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
3. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση του μέτρα προς αποφυγή
κακής συμπεριφοράς του προσωπικού του ή συμπεριφοράς η οποία είναι αντίθετη με τα
χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
4. Εντός των στρατιωτικών χώρων ισχύει ο Κ.Ο.Κ. καθώς και τυχόν επιπλέον
περιορισμοί ασφαλείας που εκδίδονται από την Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 12
Κοστολόγηση – Ποιοτική & Ποσοτική Παραλαβή Εργασιών
1. Κοστολογούνται μόνο οι εργασίες που διεκπεραιώθηκαν (τμηματικά ή συνολικά).
2. Οι εργασίες θα κοστολογούνται βάση της τιμής που έχει δώσει ο Ανάδοχος στην
προσφορά του επί των ημερομισθίων που απαιτήθηκαν προς διεκπεραίωση τους. Η
χρονική διάρκεια του ημερομίσθιου θα λογίζεται με βάση το ισχύον ωράριο εργασίας της
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Υπηρεσίας. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, για τον Ανάδοχο, δεν θα ισχύουν οι ημιαργίες (μειωμένο
ωράριο) που πιθανά να έχει το ΠΒΚ.
3. Οι εργασίες που δεν μπορούν να κοστολογηθούν με τον παραπάνω τρόπο, (και
μόνον), θα κοστολογούνται με κοινή συναίνεση μεταξύ ΠΒΚ και Αναδόχου, (είτε
βασιζόμενες στην προκοστολόγηση της μέσης παραγωγικότητας της εργασίας, είτε σε
σχέση με τις τρέχουσες τιμές εμπορίου). Η πρακτική αυτή θα εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση
και σε περίπτωση μη συμφωνίας, το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την υπόψη
εργασία σε τρίτους μετά από έρευνα αγοράς.
4. Οι εργασίες που θα εκτελούνται εκτός ωραρίου θα κοστολογούνται με βάση το
άρθρο 6 παράγραφος 8 της παρούσης.
5. Η ημερήσια παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από έλεγχο που θα
πραγματοποιεί το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού, ως προς την
ποσότητα και την κατ’ αρχήν ποιοτική εκτέλεση – περάτωση των εργασιών που έχουν
ανατεθεί στον Ανάδοχο και θα καταγράφονται σε σχετικό ημερήσιο δελτίο της Υπηρεσίας.
6. Με βάση την προαναφερόμενη παραλαβή των εργασιών, στις αρχές έκαστου
μηνός θα συντάσσεται Μηνιαίο πρακτικό με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλεται
στο Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού, στο οποίο θα φαίνονται τα
ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μηνός,
σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία, με ταυτόχρονη κοστολόγηση τους σύμφωνα με την
προσφορά του Αναδόχου. Εν συνεχεία το πρακτικό με μέριμνα του Τμήματος Συντήρησης
Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού θα διαβιβάζεται στα αρμόδια οικονομικά όργανα του
ΠΒΚ για την πληρωμή του Αναδόχου. (Μηνιαίο Πρακτικό ως έντυπο «Ε4»).
7. Την ανωτέρω ημερήσια παραλαβή των εργασιών της Σύμβασης, θα ακολουθεί εν
ευθέτω χρόνο και αναλόγως της φύσεως των εργασιών, η Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική
Παραλαβή των Εργασιών. Η υπόψη Οριστική Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα
γίνεται από Επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του ΠΒΚ. Η Επιτροπή θα ελέγχει
ποσοτικά και ποιοτικά τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και θα αξιολογεί αν οι υπηρεσίες
είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις και αποδίδουν καλώς/ποιοτικώς και θα συντάσσει το
αντίστοιχο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής αυτών. Κατά την
υπόψη διαδικασία παραλαβής θα καλείται εγκαίρως να παραστεί και ο Ανάδοχος αν το
επιθυμεί.
8. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της Σύμβασης, στο Πρωτόκολλο θα αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπίστωσε και θα γνωμοδοτεί σε αυτό αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι εργασίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες της Υπηρεσίας.
9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του ΠΒΚ, θα εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και
Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, με παράλληλη οριστική επιβολή
περικοπής στο οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου, (ανάλογη των διαπιστωθεισών
παρεκκλίσεων), η οποία και θα παρακρατείται από το ΠΒΚ μέσω του αμέσως επόμενου
μηνιαίου λογαριασμού του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13
Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου
./.
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1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αναζητηθεί αλλά δεν
βρεθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ημέρας εργάσιμης ή μη, για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε βλάβης αρμοδιότητάς του, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει
εξωτερικό συνεργείο προς κάλυψη των αναγκών της, χρεώνοντας τον ανάδοχο με ποινική
ρήτρα ίση με το ύψος αποζημίωσης του εξωτερικού συνεργείου που ειδοποιήθηκε.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ολιγωρία στην επισκευή –αποκατάσταση βλάβης
και η βλάβη αυτή επιφέρει επιπλέον φθορά στις εγκαταστάσεις του Π.Β.Κ. λόγω
καθυστέρησης αποκατάστασης της, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με
το μέγεθος της επιπλέον φθοράς που επήλθε από την καθυστέρηση αποκατάστασης της
βλάβης. Επίσης ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με το μέγεθος φθοράς
που προκάλεσε ο ίδιος εκούσια ή από αμέλεια.
3. Σε περίπτωση μη τήρησης μέτρων ασφαλείας ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με
πρόστιμο 500 Ευρώ για κάθε μεμονωμένη παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής και
συνέχισης της ίδιας αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς άνω των τριών περιπτώσεων τότε
δύναται να διπλασιαστεί ή να κηρυχθεί έκπτωτος.
4. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.
5.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται
να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
7. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
8. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος παράτασης
ολοκλήρωσης εργασιών στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι καθυστέρησης. Το αίτημα
θα υποβάλλεται πριν την προκαθορισμένη περάτωση της εργασίας στο Τμήμα
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού.
./.
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9. Μετά την τρίτη παράβαση ή μετά από σώρευση περισσότερων διαφορετικών
παρεκκλίσεων για τις οποίες είτε έχει γίνει σύσταση ή έχει επιβληθεί πρόστιμο κατά τα
ανωτέρω, θα επάγεται κατά την κρίση του ΠΒΚ έκπτωση του Αναδόχου. Στην περίπτωση
αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτή.
β.
Ανάθεση των υπηρεσιών, είτε στον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος
στο διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς
τιμής.
γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο ή
μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
10. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση
παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε
αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 14
Περιορισμοί Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται ή διαφημίζεται με οποιοδήποτε
τρόπο και σαν οποιασδήποτε φύσεως υπάλληλος ή εταίρος του ΠΒΚ χρησιμοποιώντας το
όνομα «ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» συντετμημένο ή ολογράφως ή με χρήση των
εμβλημάτων αυτού, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
2. Κατά τις συναλλαγές του με τρίτους θα εμφανίζεται με την δική του επωνυμία.
3. Ο Ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν κατά καμία έννοια βασιζόμενη στην
παρούσα σύμβαση δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου,
του ΠΒΚ ή άλλης Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που υπάγεται σ’ αυτόν δεν έχει κανένα δικαίωμα
να χρησιμοποιήσει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Π.Β.Κ. κατά οποιονδήποτε
τρόπο για προσωπικό του όφελος πέραν της παρούσης συμβάσεως, με εξαίρεση τη
χρήση των κυλικείων κατά τη διάρκεια της εργασίας στο ΠΒΚ.
ΑΡΘΡΟ 15
./.

Α-14
Λύση – Τροποποίηση της Σύμβασης – Εξαιρέσεις
1. Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί κατόπιν γραπτής
αμοιβαίας συμφωνίας των δύο μερών.
2. Εργασίες που αποτελούν ενιαίο σύνολο και δύναται εκ του Νόμου να εκληφθούν
ως «Έργο», εξαιρούνται από την παρούσα σύμβαση και το ΠΒΚ θα τις υλοποιεί κατόπιν
διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δύναται να
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλοντας οικονομική προσφορά εφόσον του
ζητηθεί.
3. Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύψει ανάμεσα στα δύο μέρη και δεν μπορεί
να επιλυθεί, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Υποδιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»
«2»

Υπόδειγμα Εντύπων «Ε1,Ε2,Ε3,Ε4»
Υπόδειγμα Προσφοράς Διαγωνιζόμενου

./.

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Δ3)
Χανιά,19 Νοε 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/575/75897/Σ.2189
ΕΝΤΥΠΟ «Ε1»
Ε Ν Τ Ο Λ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υπ’Αριθμ..

/20

ΘΕΜΑ : Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΠΒΚ
1. Σε εκτέλεση των όρων της υπ. Αρίθμ.

Σύμβασης σας ανατίθεται η εκτέλεση της εργασίας:

1.

2. Παρακαλούμε για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών το συντομότερο δυνατό και εντός …..….. ημερών από τη λήψη των απαιτούμενων υλικών. Επιβλέπων Αξκός θα είναι:
3. Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να προσκομίσετε το παρόν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμ. Υποδομής.
Γ.Σ.Ε.

Τ.Ε.Η-Μ.Ε.

Γ΄ΚΥΠ
Υλικά που χορηγήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας Εντολής Εργασίας.

Α/Α

Ημ/νια

Περιγραφή Υλικών

Μον.Μ
ετρ.

Ποσότητα

Παρατ.

Υλικά που Επεστράφησαν (Εύχρηστα ή Αχρηστα)
Α/Α

Ημ/νια

Περιγραφή

Μον.Μ
ετρ.

Ποσότητα

./.

Παρατ.

Α-1-2

Κατάσταση Εργαζομένων Συνολικά Ανά Ειδικότητα
Α/Α

Ειδικότ.

Αριθμός Ημερ/σθίων .

Περιγραφή Εργασίας

Παρατηρ.

Σύνολο

Υπογραφές – Σχόλια
Επιβλέπων Αναδόχου

Διαχειριστής

Ανάδοχος Συντήρησης

Επιβλέπων Αξκός

./.

Α-1-3

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΥΠ /ΤΜ. ΣΥΝΤ. ΕΓΚ.
Χανιά, / /

ΕΝΤΥΠΟ <<Ε2>>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α

ΟΝ/ΜΟ
ΕΡΓΑΖ/ΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ. - ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

Γ.Σ.Ε.

ΤΜ. ΣΥΝ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αντίγραφο του παρόντος θα παραδίδεται ενυπόγραφα στο ανάδοχο στις 14:30 της προηγουμένης. Οι επιβλέποντες θα υπογράφουν μετά την υλοποίηση, σημειώνοντας τυχόν παρατηρήσεις

./.

Α-1-4
ΕΝΤΥΠΟ «Ε3»
Ανάδοχος Συντήρησης ΠΒΚ
Χανιά, / /

ΠΡΟΣ: ΠΒΚ/ΚΥΠ/ΤΜ. ΣΥΝΤ. ΕΓΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ …………ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

Περιγραφή Υλικού

Ανάδοχος Συντήρησης

Μ.Μ.

Ποσ/τα

Τιμή
Μονάδος
(€)

Μερικός Διαχειριστής

./.

Διαθέσιμο Στη
Διαχ. ΠΒΚ
(ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

Τμ. Συντ. Εγκ.

Α-1-5
ΕΝΤΥΠΟ «Ε4»
Ανάδοχος Συντήρησης
Χανιά, …/.…/….

ΠΡΟΣ:ΠΒΚ/ΚΥΠ/ΤΜ. ΣΥΝΤ. ΕΓΚ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ
………..
Βεβαιώνεται ότι για τον Μήνα ………., εκτελέστηκαν εργασίες αρμοδιότητας
αναδόχου συντήρησης εγκαταστάσεων ΠΒΚ, όπως οι παρακάτω πίνακες:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/Α

ΟΝ/ΜΟ
ΕΡΓ/ΜΕΝΟΥ

ΠΑΤΡΟΝΥ
ΑΜΚΑ
ΜΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΙΔΙΚ/Τ
Α

ΚΟΣΤΟΣ
ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ
Υ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΥΠΕΡΩΡΙ
Α

ΗΛ. ΧΤ.

ΚΗ

ΗΜ

ΥΠ

ΣΥΝΟΛΑ

Α/Α

ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ
Μ1
Ω

Σ1

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΩΡΑ
ΚΩ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Ω*ΚΩ
Σ2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σ1+Σ2

Ανάδοχος Συντήρησης

Τμ. Συντ. Εγκ

Λγος(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
./.

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ
ΠΟΣΟ
(€)
ΚΗ*(ΗΜ
+ΥΠ/8)

Α-2-1
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Δ3)
Χανιά, 19 Νοε 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/575/75897/Σ.2189
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

Ειδικότητες

Προσφερόμενες
τιμές σε €
ανα ειδικότητα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Οικοδομικές
Μεταλλουργικές – Αλουμινίου
Χρώσεις
Υδραυλικές
Ηλεκτρολογικές
Γενικών εργασιών
Ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματισμού
Μονάδων Κεντρικής Θέρμανσης
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
Διπλωματούχος Μηχανικός «Β»
Χανιά, …………. 2020
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Λγος(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ

./.

Β-1
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
TΜHΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χανιά,19 Νοε 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
ΔΓΗ Φ.600.1/575/75897/Σ.2189

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……/2020
1. Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης- επισκευής των εγκαταστάσεων του
ΠΒΚ καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτών, για το σύνολο της
υποδομής του ΠΒΚ, δηλαδή στα Χανιά στις περιοχές του Στρατωνισμού – Βάσης – Χώρου
Εκτόξευσης – Δραπάνου – Σταυρού – Λέσχης Αξιωματικών – Ακτής Μαραθίου –
Βιολογικού Καθαρισμού.
Σήμερα, ημέρα ………… μηνός …………… και ώρα ………, στις εγκαταστάσεις του
Πεδίου Βολής Κρήτης στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
2.
Το Πεδίο Βολής Κρήτης δια του νόμιμου εκπροσώπου του, Λγό (Ο) Αλεξάνδρα
Παππά, Δντρια Δ ΚΟΥ.
3.
………………………………(επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου), διά του
νομίμου εκπροσώπου της ………………………….(στοιχεία εκπροσώπου),
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά-Π/Υ Σύμβασης-Συμβατικό Κόστος
1. Η
παρούσα
Σύμβαση
υπογράφεται
σε
εκτέλεση
της
600.1/……………………………………………………………/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
απόφασης
του
Δκτή
του
ΠΕΔΙΟΥ
ΒΟΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ,
ανάμεσα
στον-ην
«………………………………………………………….», που θα καλείται στο εξής
«Ανάδοχος», με ΑΦΜ…………………… και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, στο εξής
«ΠΒΚ» και αντικείμενο της αποτελεί η επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ καθώς και
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτών, για το σύνολο της υποδομής του ΠΒΚ,
δηλαδή στα Χανιά στις περιοχές του Στρατωνισμού – Βάσης – Χώρου Εκτόξευσης –
Δραπάνου – Σταυρού – Λέσχης Αξιωματικών – Ακτής Μαραθίου – Βιολογικού
Καθαρισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη
συμφωνία με την Διακήρυξη 7/2020.
2.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………….. ευρώ
(…………….,00 €), χωρίς Φ.Π.Α., για ένα (1) μήνα από 1 έως 31 Δεκ 2020, χωρίς
δυνατότητας παράτασης.
3.
Το κόστος της παροχής των υπηρεσιών ημερομισθίου ανά ειδικότητα ορίζεται
όπως παρακάτω:
α.

Οικοδομικές

€

β.

Μεταλλουργικές – Αλουμινίου

€

./.

Β-2
γ.

Χρώσεις

€

δ.

Υδραυλικές

€

ε.

Ηλεκτρολογικές

€

στ.

Γενικών εργασιών

€

ζ.

Ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματισμού

€

η.

Μονάδων κεντρικής θέρμανσης

€

θ.

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

€

ι.

Διπλωματούχος Μηχανικός «Β»

€

4.
Οι συμβατικές τιμές θα ισχύσουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Τυχόν
αναπροσαρμογή των τιμών δεν είναι δυνατή.
5. Για έκτακτες ανάγκες που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης,
τόσο σε εργάσιμες όσο και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
έχει τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον προσωπικού του εντός δύο ωρών από τη στιγμή
ειδοποιήσεως του από τα αρμόδια όργανα του Π.Β.Κ.. Σαν χρόνος εργασίας θα λογίζεται ο
χρόνος διεκπεραίωσης της εργασίας συν μία (1) ώρα ως χρόνος μετακίνησης του
προσωπικού, με ελάχιστη κοστολόγηση τις τρεις (3) ώρες, συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου μετακίνησης. Επισημαίνεται ότι το κόστος της εργατοώρας θα είναι το ένα όγδοο
(1/8) της τιμής του προσφερόμενου ημερομισθίου, τόσο για υπερωριακή απασχόληση όσο
και για έκτακτες (εκτός ωραρίου) κλήσεις. Η ελάχιστη κοστολόγηση των τριών (3) ωρών
ισχύει μόνο για τις έκτακτες κλήσεις.
6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, πλην των ουσιωδών αυτής όρων, κατά τη
διάρκειά της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
7. Στη παραπάνω τιμή του ημερομισθίου, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα ότι συμπεριλαμβάνονται πέραν της αμοιβής του εργαζομένου και όλες οι
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, τα δώρα του προσωπικού, το κόστος
πρόσληψης και μεταφοράς του προσωπικού, το κόστος φόρτωσης - μεταφοράς –
εκφόρτωσης των υλικών/μικροϋλικών τα οποία θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο χώρο
των Αποθηκών Υλικού του ΠΒΚ, το κόστος των απαιτούμενων υγειονομικών εξετάσεων
και γενικά οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται ή προβλέπεται από την εργατική
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο Σύμβασης
1.
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησηςεπισκευής των εγκαταστάσεων του Πεδίου Βολής Κρήτης καθώς και του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτών, για το σύνολο της υποδομής του ΠΒΚ, δηλαδή
./.

Β-3
στα Χανιά στις περιοχές του Στρατωνισμού – Βάσης – Χώρου Εκτόξευσης – Δραπάνου –
Σταυρού – Λέσχης Αξιωματικών – Ακτής Μαραθίου – Βιολογικού Καθαρισμού, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 3
Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από 1 έως 31 Δεκ 2020 χωρίς
δυνατότητα παράτασής της.
ΑΡΘΡΟ 4
Περιγραφή Υπηρεσιών
1.
Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα θα προβεί σε ενέργειες για το καθορισμό και
τη σύναψη σχέσεως εργασίας με το προσωπικό που κατά την κρίση του απαιτείται για την
εκτέλεση εργασιών συντήρησης – επισκευής, όπως περιγράφονται παρακάτω:
α. Οικοδομικές (αποκατάσταση φθορών σε δάπεδα κτιρίων εσωτερικά,
αποκατάσταση φθορών σε δάπεδα περιμετρικά των κτιρίων, αποκατάσταση φθορών σε
επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακάκια, επιχρίσματα συντήρηση αποκατάσταση
φθορών, συντήρηση σε μονώσεις εξωτερικές δώματος κτιρίων, συντήρηση στον φέροντα
οργανισμό κτιρίων, κ.λ.π.)
β. Μεταλλουργικές – Αλουμινίου(συντήρηση θυρών, παραθύρων, ρολών,
περίφραξης, πασάλων, συρματοπλέγματος, μεταλλικών κουφωμάτων, σιδηρών
κιγκλιδωμάτων και αλουμινίου, τοποθέτηση υαλοπινάκων, μικροκατασκευές κ.λ.π.)
γ. Χρώσεις (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων, χρώσεις υλικών
περίφραξης, χρώσεις μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών, χρώσεις οροφών κτιρίων και
μονώσεων κλπ.)
δ. Υδραυλικές (έλεγχος και συντήρηση στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις,
συντήρηση ηλιακών θερμοσυσσωρευτών, έλεγχος και συντήρηση σε υδραυλικές
εγκαταστάσεις, έλεγχος λειτουργίας αντλιοστασίου, αποκατάσταση διαρροών υδραυλικών
δικτύων, συντήρηση – αντικατάσταση ειδών υγιεινής και δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης κ.λ.π.)
ε. Ηλεκτρολογικές (έλεγχος και συντήρηση ηλεκτροδότησης διχτύων
φωτισμού και κίνησης, έλεγχος – συντήρηση φωτισμού και κίνησης πινάκων κτιρίων,
έλεγχος και συντήρηση περιμετρικού φωτισμού, έλεγχος – συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών, συντήρηση αλεξικέραυνων και μέτρηση γειώσεων,
αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης και επισκευή βλαβών καλωδίων σε
υπόγεια δίκτυα.
στ. Γενικών εργασιών (έλεγχος στάθμης νερού δεξαμενών, καθαρισμός
δεξαμενών, καθαρισμός αποχετεύσεων και υδρορροών, απομάκρυνση στερεών
κατάλοιπων βιολογικού, καθαρισμός οχετών όμβριων υδάτων κ.λ.π. )
ζ. Ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματισμού (συντήρηση κλιματιστικών
μονάδων, συντήρηση ψυκτικών συσκευών, συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων και
θαλάμων ψυγείων κλπ.)
./.

Β-4
η. Μονάδων Κεντρικής Θέρμανσης (Έλεγχος – επισκευή και συντήρηση
λεβητοστασίων ζεστού νερού και ατμού)
θ. Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Έλεγχος –επισκευή και συντήρηση
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μερών ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους)
ι. Διπλωματούχος Μηχανικός «Β» (Συντονισμός – Έλεγχος – Επίβλεψη
προσωπικού. Υποβολή προτάσεων – παρατηρήσεων για θέματα συντήρησης
εγκαταστάσεων ).
2. Για τις περιπτώσεις όπου το ΠΒΚ διαθέτει προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων,
ο Ανάδοχος θα αξιοποιείται επικουρικά.
3. Δια του Διπλωματούχου Μηχανικού «Β» που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, θα
πραγματοποιείται έλεγχος-αξιολόγηση της δυνατότητας εκτέλεσης των εργασιών που
έχουν ανατεθεί – προμέτρηση & προκοστολόγηση εργασιών και θα προτείνονται λύσεις σε
θέματα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
ΑΡΘΡΟ 5
Ανάθεση-Εκτέλεση
1. Ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, θα λαμβάνει εντολές εργασίας από το
Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του Π.Β.Κ., στις οποίες θα
αναγράφονται οι εργασίες που υποχρεούται να φέρει σε πέρας. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος
θα επεμβαίνει μόνον κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως του ΠΒΚ. Επιπλέον θα έρχεται σε
καθημερινή επικοινωνία, είτε ο Ανάδοχος είτε ο εξουσιοδοτημένος Διπλωματούχος
Μηχανικός «Β», με το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού για τυχόν
επικαιροποίηση απαιτήσεων ή/και τροποποίηση των εβδομαδιαίων ή/και των ημερήσιων
εργασιών που ανατίθενται (ως Έντυπα «Ε1» και «Ε2» αντίστοιχα), ανάλογα με τις τυχόν
απρογραμμάτιστες ανελαστικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
2. Οι εργασίες που θα ανατίθενται στον Ανάδοχο θα υπογράφονται και θα
σχολιάζονται εγγράφως από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, με
αντικειμενικό σκοπό την αποδοχή της δυνατότητας εκτέλεσης ή μη των εργασιών, καθώς
και την κατ’ αρχήν αποδοχή της προμέτρησης και του ενδεικτικού κόστους των εργασιών.
3. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτέλεσης θα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως οι
λόγοι από τον Ανάδοχο. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ανατιθέμενης εργασίας θα
καθορίζεται από το ΠΒΚ, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και θα αναγράφεται στο έγγραφο
εντολής ανάθεσης της εργασίας. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ανατεθείσας εργασίας είναι
δεσμευτικός για τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να
διεκπεραιώσει την ανατεθείσα εργασία, το Π.Β.Κ. έχει το δικαίωμα να αναθέσει την
εργασία σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή η εντολή εργασίας, θα θεωρείται, αυτομάτως,
άκυρη και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Επίσης, το ΠΒΚ θα εκτελεί τις υπόψη εργασίες με
τρίτους και θα χρεώνει τη δαπάνη επέμβασης στον Ανάδοχο με ποσό ίσο με το τριπλάσιο
της τιμής μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου για την αντίστοιχη τεχνική ενέργεια.
(Εντολή Εργασίας ως έντυπο «Ε1»)
4. Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών και την αρτιότερη οργάνωση της συντήρησης
και του προσωπικού του Αναδόχου, απαιτείται η καθημερινή παρουσία στο αρμόδιο τμήμα
του ΠΒΚ, κατά τις εργάσιμες ημέρες (έως 7.30), του Διπλωματούχου Μηχανικού ως Επί
Τόπου του Αναδόχου.
./.
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5. Ο προγραμματισμός του αριθμού των τεχνιτών ή/και βοηθών ή/και εργατών, καθώς
και των λοιπών ειδικοτήτων που απαιτούνται, θα καθορίζονται από τον Ανάδοχο ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ σύμφωνα με τους
κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. Για τον σωστό προγραμματισμό εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος, (μέσω του αρμοδίου Διπλωματούχου Μηχανικού ως
Επί Τόπου), κάθε Δευτέρα θα ενημερώνεται για το πλάνο εργασιών συντήρησης της
επόμενης εβδομάδας, έτσι ώστε μέχρι την Τετάρτη της αυτής εβδομάδας, να εκτελεί
ακριβή προμέτρηση των προγραμματιζόμενων εργασιών της επομένης εβδομάδας.
Ακολούθως θα εκτελεί προκοστολόγηση των υπόψη εργασιών, μέσω εκτίμησης των
απαιτούμενων εργατοωρών, στηριζόμενος πρώτον στους κανόνες της Τέχνης και της
Επιστήμης – δεύτερον στη μέση παραγωγικότητα ανά είδος εργασίας που καθορίζονται
στα Τιμολόγια του Ελληνικού Κράτους και τρίτον σε τυχόν άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες
που τυχόν έχουν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας
και προκύπτουν αιτιολογημένα από την αυτοψία του Διπλωματούχου Μηχανικού ως Επί
Τόπου, (κατά την προμέτρηση), και εκτιμάται ότι θα διαφοροποιήσουν τη μέση
παραγωγικότητα της υπόψη εργασίας. Ακολούθως, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει κάθε
Πέμπτη στο Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού το αντίστοιχο έντυπο
προγραμματισμού των εργασιών της επόμενης εβδομάδας, με βάση τα ανωτέρω και τις
αντίστοιχες εντολές εκτέλεσης εργασιών που έχει ήδη λάβει και αφού ελεγχθούν οι
προμετρήσεις/προκοστολογήσεις των εργασιών και εγκριθούν από το ΠΒΚ, (είτε ως
υποβλήθηκαν, είτε ως διορθώθηκαν με βάση τα ισχύοντα), θα το παραλαμβάνει
εγκεκριμένο την επομένη ημέρα. Τονίζεται ότι ο τελικός καθορισμός των προς εκτέλεση
εργασιών, (βάσει και των προσκομισθέντων προμετρήσεων), καθώς και το προεκτιμώμενο
κόστος εργατοωρών, (ήτοι και ημερομισθίων), για την εκτέλεση αυτών θα ελέγχεται και θα
οριστικοποιείται από το Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού. Κατά την
υλοποίηση των εργασιών ή/και την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή αυτών και προκειμένου
να γίνει ακολούθως η οικονομική τους τακτοποίηση από το ΠΒΚ, δύναται, αν το
επιβάλλουν αντικειμενικοί λόγοι, να υπάρξει απόκλιση μεταξύ των αρχικά εκτιμωμένων
εργατοωρών και των τελικά εκτελεσθέντων, υπό τον ανελαστικό όρο ότι αυτές θα
δικαιολογούνται αναλυτικά/γραπτώς από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από τα αρμόδια
όργανα του ΠΒΚ. (Προγραμματισμός ως έντυπο «Ε2»).
6. Με το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας και περί μία ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου,
ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποχρεώνεται να αναφέρει στο Τμήμα
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του Π.Β.Κ. την εξέλιξη των εργασιών και
να παραλαμβάνει τις εργασίες της επομένης ημέρας, αριθμό εργαζομένων ανά ειδικότητα
και χώρο εργασίας, με τις όποιες τροποποιήσεις. (Ημερήσιο Πρόγραμμα ως έντυπο «Ε2»).
7. Τροποποιήσεις στην εβδομαδιαία κατάσταση των ειδικοτήτων των τεχνιτών που
έχουν προγραμματισθεί, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της
εβδομάδος, σε περίπτωση που το επιβάλουν υπηρεσιακές ανάγκες και μετά από εντολή
του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού.
8. Για έκτακτες ανάγκες που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης,
τόσο σε εργάσιμες όσο και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
έχει τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον προσωπικού του εντός δύο ωρών από τη στιγμή
ειδοποιήσεως του από τα αρμόδια όργανα του Π.Β.Κ.. Σαν χρόνος εργασίας θα λογίζεται ο
χρόνος διεκπεραίωσης της εργασίας συν μία (1) ώρα ως χρόνος μετακίνησης του
προσωπικού, με ελάχιστη κοστολόγηση τις τρεις (3) ώρες, συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου μετακίνησης. Επισημαίνεται ότι το κόστος της εργατοώρας θα είναι το ένα όγδοο
(1/8) της τιμής του προσφερόμενου ημερομισθίου, τόσο για υπερωριακή απασχόληση όσο
./.
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και για έκτακτες (εκτός ωραρίου) κλήσεις. Η ελάχιστη κοστολόγηση των τριών (3) ωρών
ισχύει μόνο για τις έκτακτες κλίσεις.
10. Αρμόδια όργανα ανάθεσης εργασιών προς τον Ανάδοχο είναι ο Τμηματάρχης
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του ΠΒΚ (ή ο νόμιμος αντικαταστάτης
αυτού).
11. Με τη λήψη της εντολής εργασίας, ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, θα
πρέπει να επισκέπτεται το χώρο, να έρχεται σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο
Παρακολούθησης Εργασιών του ΠΒΚ και να προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση της
βλάβης. Εάν η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί περισσότερο χρόνο ή υλικά μη
διαθέσιμα στις Αποθήκες Υλικού του ΠΒΚ, τότε ο Ανάδοχος ενημερώνει σχετικά τον
Υπεύθυνο Παρακολούθησης Εργασιών ή το Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ
Εξοπλισμού, οφείλει δε (ο Ανάδοχος), στην περίπτωση αυτή να λάβει όλα τα μέτρα για τον
περιορισμό επέκτασης της βλάβης και την ασφάλιση του χώρου ώστε να μη συντρέχει
κίνδυνος για το προσωπικό του και/ή το προσωπικό του Π.Β.Κ. και/ή τυχόν τρίτους.
12.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει θεωρημένα δελτία ταυτότητας και
θεωρημένες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος του προσωπικού του, καθώς και απόδειξη
προϋπηρεσίας ενός (1) έτους για τις εργασίες που αυτό προορίζεται να εκτελέσει,
τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την απασχόληση του συγκεκριμένου εργαζομένου
στο ΠΒΚ.
13. Ο Ανάδοχος οφείλει, όταν ζητηθεί από το ΠΒΚ, και με ολιγοήμερη προθεσμία, να
προσκομίσει γραπτά αποδεικτικά στοιχεία για τις αμοιβές που κατέβαλε στο προσωπικό
του που απασχολήθηκε στο ΠΒΚ, καθώς και για αντίστοιχες εισφορές. Επιπλέον οφείλει
να προσκομίσει θεωρημένη από το ΙΚΑ, κατάσταση του εργατικού προσωπικού που
απασχολεί σε μόνιμη βάση, ή είναι απασχολούμενοι επαγγελματικής στέγης. Για το λοιπό
προσωπικό απαιτείται η δήλωσή του στο ΙΚΑ και η εξόφληση των ασφαλιστικών
εισφορών, ως προϋπόθεση για την εξόφληση του εκάστοτε τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου.
14. Οι εργασίες επιτηρούνται και επιβεβαιώνονται από το Τμήμα Συντήρησης
Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του Π.Β.Κ. ή τον μερικό συντηρητή του κτιρίου, ως
προς την ορθή, πλήρη και εντός του καθορισμένου χρόνου εκτέλεση αυτών, ανεξάρτητα
από την επίβλεψη εκ μέρους του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη σε
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ελλιπής ή λανθασμένη εκτέλεση για εργασία που έχει
αναλάβει και οφείλει να την αποκαταστήσει με δική του μέριμνα και αποκλειστική του
δαπάνη.
15. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την οποιαδήποτε τεχνική
υποστήριξη με ταυτόχρονη παρουσία του ανάλογου τεχνικού προσωπικού του μετά από
αίτηση, γραπτή ή προφορική, των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια
εορτών και εκδηλώσεων κατά τις οποίες υφίστανται βεβαρημένες απαιτήσεις.
16. Ο Ανάδοχος δύναται να ενημερωθεί από τα σχέδια των κτιρίων, υπόγειων
δικτύων, υπαίθριων χώρων αναλόγως της εργασίας που έχει αναλάβει, προς βοήθεια του,
χωρίς όμως αυτό να τον απαλλάσσει από την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση προκλήσεως
φθοράς ή ατυχήματος αν το αντίστοιχο σχέδιο είναι ελλιπές ή λάθος ενημερωμένο.
18. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση, την ευταξία και την
καθαριότητα των χώρων που εργάστηκε, την συγκέντρωση και επιστροφή των παλαιών
./.
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υλικών (αχρήστων και μη) σε χώρο κατάλληλο που θα καθορίζεται από το Τμ. Συντήρησης
Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού του ΠΒΚ. Επιπλέον με το πέρας μίας εργασίας οφείλει
να επιστρέψει τα εύχρηστα υλικά που περίσσεψαν στην αποθήκη υλικών (θα φορτώνονται
– μεταφέρονται – εκφορτώνονται με μέριμνα και αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχου), και
να συντάξει υπόμνημα δικαιολόγησης των τοποθετημένων υλικών ανά εργασία και ανά
κωδικό εγκατάστασης, με σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση των υλικών συντήρησης και την
εύρυθμη ενημέρωση των μητρώων των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
19. Τα υλικά θα χορηγούνται από το Π.Β.Κ στον Ανάδοχο με βάση την εντολή
εργασίας που εκδίδεται. Θα παραδίδονται στον χώρο των Αποθηκών Υλικού του ΠΒΚ και
θα φορτώνονται – μεταφέρονται στον τόπο των εργασιών – εκφορτώνονται με μέριμνα και
αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχου. (Κατάσταση Υλικών ως πίνακας στο έντυπο «Ε1»).
20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει λίστα αναγκαίων υλικών,
κοστολογημένα με ενδεικτικές τιμές εμπορίου, προς τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για
διεκπεραίωση κάθε εργασίας που του έχει ανατεθεί, και αφού πρώτα έχει ελέγξει για την
ύπαρξη τους ή μη στη Διαχείριση του ΠΒΚ. (Κατάσταση Υλικών ως έντυπο «Ε3»). Ο ίδιος
οφείλει, σε συνεργασία με τις διαχειρίσεις υλικού του ΠΒΚ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
(τουλάχιστον ανά 15 ημέρες), να επισκέπτονται τις αποθήκες της Διαχείρισης του Π.Β.Κ.
και να γνωρίζουν τα υπάρχοντα αποθέματα υλικών που υπάρχουν εντός αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6
Μέσα Εργασίας – Μηχανήματα
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει στο προσωπικό του, με δικά του
έξοδα, όλα τα μέσα εργασίας όπως όργανα μετρήσεων και εντοπισμού υπογείων Δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), εργαλεία (γεννήτριες έως 5 kW, ηλεκτρικά
κομπρεσέρ έως 10 kgr, μπετονιέρα μέχρι ¼ ρυμουλκούμενη, καρότσια μεταφοράς,
τροχούς, ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα, εργαλεία χειρός,
σκαλωσιές μέχρι 5 μ ύψους, μεταλλότυποι και ξυλεία καλουπώματος, κλπ) και οχήματα
μεταφοράς προσωπικού του.
2. Κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου προς τα αρμόδια όργανα και μετά από
έγκριση του Π.Β.Κ. μπορούν να χορηγηθούν προς αυτόν με ταυτόχρονη (διαχειριστική)
χρέωση, μέσα εργασίας και μηχανήματα της Υπηρεσίας μετά χειριστού, προς
διεκπεραίωση εργασίας που αφορά το Π.Β.Κ.
3. Στην περίπτωση που για την διεκπεραίωση της εργασίας που έχει αναλάβει ο
Ανάδοχος απαιτείται η χρήση ιδίων ειδικών Μηχανημάτων (περονοφόρα, ανυψωτικά,
χωματουργικών εργασιών κλπ.) αυτός θα είναι υποχρεωμένος να ζητήσει έγκριση για τη
χρήση τους από το Π.Β.Κ. υποβάλλοντας και σχετική προσφορά με το εκτιμώμενο κόστος.
Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση με τα
μηχανήματα που έχει στη διάθεση του ή δύναται να μισθώσει, όπου θα αναφέρεται το
είδος και το ποσό της αντίστοιχης κοστολόγησης. Τα μηχανήματα θα πληρούν τα κριτήρια
(πιστοποιήσεις, διπλώματα χειριστών, κλπ.) που προβλέπει η νομοθεσία για τον ασφαλή
χειρισμό τους. Σε περίπτωση που η οικονομική του προσφορά κριθεί μη συμφέρουσα
προς την Υπηρεσία, το Π.Β.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει άλλη λύση.
ΑΡΘΡΟ 7
Ωράριο εργασίας

./.
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1. Δευτέρα ως Παρασκευή από 07:00 έως 15:00Ω. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, για
τον Ανάδοχο, δεν θα ισχύουν οι ημιαργίες (μειωμένο ωράριο) που πιθανά να έχει το ΠΒΚ.
2.
Η ώρα προαιρετικού διαλείμματος του προσωπικού του Αναδόχου
καθορίζεται από 11:00 έως 11:30 και μόνον αυτή, εκτός αν διαφορετική ώρα συμφωνηθεί
με την Υπηρεσία
3. Για έκτακτες ανάγκες που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης, τόσο σε εργάσιμες όσο και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να έχει τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον προσωπικού του εντός δύο ωρών
από τη στιγμή ειδοποιήσεως του από τα αρμόδια όργανα του Π.Β.Κ.. Σαν χρόνος εργασίας
θα λογίζεται ο χρόνος διεκπεραίωσης της εργασίας συν μία (1) ώρα ως χρόνος
μετακίνησης του προσωπικού, με ελάχιστη κοστολόγηση τις τρεις (3) ώρες,
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μετακίνησης. Επισημαίνεται ότι το κόστος της
εργατοώρας θα είναι το ένα όγδοο (1/8) της τιμής του προσφερόμενου ημερομισθίου, τόσο
για υπερωριακή απασχόληση όσο και για έκτακτες (εκτός ωραρίου) κλήσεις. Η ελάχιστη
κοστολόγηση των τριών (3) ωρών ισχύει μόνο για τις έκτακτες κλίσεις.
4. Ο Ανάδοχος και ο Διπλωματούχος Μηχανικός ως Επί Τόπου δεν δικαιούνται να
επικαλεστούν, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αδυναμία εντοπισμού τους όταν
καλούνται από το ΠΒΚ και υποχρεούνται να απαντούν σε 24ωρη βάση σε τηλεφωνικές
κλήσεις, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή σε τηλεομοιότυπα (FAX), ή σε μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αναφορά βλαβών. Τα εν λόγω στοιχεία εντοπισμού θα
δηλωθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
5.
Ο εντοπισμός του Αναδόχου και του Διπλωματούχου Μηχανικού Επί Τόπου
μπορεί να γίνεται στα παρακάτω στοιχεία εντοπισμού:
α. κινητό τηλέφωνο:
β. σταθερό τηλέφωνο:
γ. τηλεομοιότυπα (fax):
δ. δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΑΡΘΡΟ 8
Παρεχόμενες Ευκολίες
1.
Οι ευκολίες που παρέχονται στον Ανάδοχο χωρίς αυτός να έχει καμία
οικονομική επιβάρυνση είναι, μετά από αίτηση του αναδόχο, μέσα εργασίας και
μηχανήματα της Υπηρεσίας μετά χειριστού, προς διεκπεραίωση εργασίας που αφορά το
ΠΒΚ, με ταυτόχρονη διαχειριστική χρέωση, μετά από έγκριση του ΠΒΚ.
2. Το προσωπικό του αναδόχου που απασχολείται για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης- επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ δύναται να χρησιμοποιεί τα οχήματα
του ΠΒΚ που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια μεταφοράς προσωπικού του,
όποτε και εάν αυτό είναι εφικτό, μετά από έγκριση του ΠΒΚ.
ΑΡΘΡΟ 9
Περιορισμοί Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται ή διαφημίζεται με οποιοδήποτε
τρόπο και σαν οποιασδήποτε φύσεως υπάλληλος ή εταίρος του ΠΒΚ χρησιμοποιώντας το
./.
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όνομα «ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» συντετμημένο ή ολογράφως ή με χρήση των
εμβλημάτων αυτού, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
2. Κατά τις συναλλαγές του με τρίτους θα εμφανίζεται με την δική του επωνυμία.
3. Ο Ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν κατά καμία έννοια βασιζόμενη στην
παρούσα σύμβαση δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου,
του ΠΒΚ ή άλλης Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που υπάγεται σ’ αυτόν δεν έχει κανένα δικαίωμα να
χρησιμοποιήσει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Π.Β.Κ. κατά οποιονδήποτε τρόπο
για προσωπικό του όφελος πέραν της παρούσης συμβάσεως, με εξαίρεση τη χρήση των
κυλικείων κατά τη διάρκεια της εργασίας στο ΠΒΚ.
ΑΡΘΡΟ 10
Πρόσληψη προσωπικού
1.
Για τις περιπτώσεις όπου το ΠΒΚ διαθέτει προσωπικό των παραπάνω
ειδικοτήτων, ο Ανάδοχος θα αξιοποιείται επικουρικά.
2.
Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί στους ασφαλιστικούς φορείς,
καταστάσεις με το προσωπικό του Αναδόχου που απασχολήθηκε σε αυτόν κατά τους
προηγούμενους μήνες.
3.
Το οργανόγραμμα που θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή
της Σύμβασης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που θα
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης θα αναφέρουν λεπτομερώς τα παρακάτω:
α. Την περιγραφή των ρόλων και θέσεων εργασίας με τα απαιτούμενα
προσόντα.
β. Το προσωπικό της ομάδας σε αριθμούς και απαιτούμενες ειδικότητες που
θα καλύψει τους προαναφερθέντες ρόλους/θέσεις εργασίας
γ. Τα στοιχεία του Υπευθύνου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
4. Το Π.Β.Κ. δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση και την άμεση αποπομπή
των απείθαρχων, ακατάλληλων, μη αποδοτικών (σύμφωνα με ΦΕΚ 418Β/5-42002/Κανονισμός Ημερομισθίων) ιδιωτών. Ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει από το
εργοτάξιο αμέσως το παραπάνω προσωπικό και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε
οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με την παρούσα σύμβαση χωρίς την
συγκατάθεση του Π.Β.Κ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις
του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
5. Για λόγους ασφαλείας κάθε νέο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται από τον
Ανάδοχο θα πρέπει να εγκρίνεται από το Π.Β.Κ. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται
με ότι προβλέπεται από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές σε σχέση με θέματα Ασφάλειας. Με
την έναρξη της σύμβασης ή όποτε κληθεί κατά την κρίση του ΠΒΚ ο Ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού στην οποία θα αναγράφονται ο
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, Αριθμός ΙΚΑ, η ειδικότητα, και θα
επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των δελτίων ταυτοτήτων ή διαβατηρίων και η άδειες
ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
6. Το προτεινόμενο για εργασία προσωπικό του ανάδοχου τελεί υπό την έγκριση του
ΠΒΚ. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα μέλος
./.
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια παραμονής και εργασίας
στη χώρα.
7. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες
εργασίας, οι οποίες και θα υποβληθούν στο Π.Β.Κ. πριν την για πρώτη φορά απασχόληση
του υπόψη προσωπικού στο ΠΒΚ. Επίσης όλα τα μέλη του προσωπικού του Αναδόχου
υπόκεινται, κατ' αρχήν στην έγκριση του επιβλέποντα Μηχανικού ως Επί Τόπου του
Αναδόχου και τελικά του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού.
8. Προσωπικό που δεν φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας θα αποπέμπεται
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική
ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 14.
9. Οι Τεχνικοί του Αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά κινητά τηλέφωνα που θα
χορηγηθούν από τον Ανάδοχο.
10.

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο

11. Το προσωπικό με ευθύνη του Αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα
γνωρίζει άριστα τη δομή και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και θα έχει στη διάθεση του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus,
γραπτές οδηγίες κλπ ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.
10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει ιδία, να συμμορφώνεται με την πολιτική Υγιεινής και
Ασφάλειας της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και με τους εκάστοτε νόμους, διατάξεις και
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους για την Υγεία και
Ασφάλεια Εργασίας.
11. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται ώστε
να εξασφαλίζονται το προσωπικό του και οι τρίτοι, που παρευρίσκονται στους χώρους
εργασίας του, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους
ακεραιότητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους. Θα είναι υπεύθυνος για
οποιοδήποτε ατύχημα, ζημιά ή απώλεια σε τρίτους λόγω αμελείας ή δόλου αυτού ή των
εργαζομένων του και θα πρέπει να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προκάλεσε στην
Αναθέτουσα Αρχή ή σε τρίτους λόγω των πιο πάνω αναφερομένων αιτιών.
12. Ο Υπεύθυνος του Αναδόχου για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(Τεχνικός Ασφαλείας και αν απαιτείται και Γιατρός Εργασίας), ασχολείται με όλες τις
απαραίτητες υποθέσεις Υγιεινής και Ασφάλειας που σχετίζονται με τις εργασίες και
συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του ΠΒΚ, ακολουθώντας τις υποδείξεις τους για την
επίλυση των όποιων προβλημάτων που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.
13. Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί και να τοποθετήσει τις κατάλληλες ενδείξεις
που θα υποδεικνύουν και θα απαγορεύουν προσέγγιση σε επικίνδυνες περιοχές του
χώρου εργασίας του, τόσο για τους εργαζόμενους του, όσο και για οποιοδήποτε πρόσωπο
βρίσκεται κοντά στους χώρους αυτούς.
14. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές
διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών που αφορούν τη δήλωση αυτού στις σχετικές
Αρχές και θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή.
./.
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15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος
ή οι τυχόν εγκεκριμένοι υπεργολάβοι (συντήρησης, καθαριότητας κλπ) σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το υπαλληλικό προσωπικό
του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπόκειται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας οι
υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και λοιποί συνεργάτες του Αναδόχου. Η
υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων και αστικής ευθύνης εργοδότου. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική
ευθύνη του Αναδόχου έναντι τρίτων και των εργαζομένων που θα απασχοληθούν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11
Εμφάνιση και συμπεριφορά προσωπικού
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Π.Β.Κ. για την εν γένει καλή και
ομοιόμορφη εμφάνιση του υπαγομένου σ’ αυτόν προσωπικού. Επίσης η ενδυμασία –
εξοπλισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας
των εργαζομένων. Το προσωπικό θα ντύνεται με μέριμνα και με έξοδα του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση του μέτρα προς αποφυγή
μη ευπρεπών ή αντίθετων προς τους κανονισμούς λειτουργίας, τα χρηστά ήθη και τη
δημόσια τάξη συμπεριφορών εκ μέρους του προσωπικού του.
3. Το ΠΒΚ δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση και την άμεση αποπομπή μελών
του προσωπικού που δεν συμπεριφέρονται κατά τα ανωτέρω ή κρίνονται γενικά
ακατάλληλοι για τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν, ύστερα από σχετική πρόταση της
Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση
συμμόρφωση προς τις σχετικές υποδείξεις του ΠΒΚ.
4. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ανηρτημένη κατάσταση του προσωπικού,
θεωρημένη από το Γραφείο εργασίας Χανίων Κρήτης και να υποβάλλει αντίγραφο αυτής
στο Τμ. Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού. Ως προς την υγιεινή κατάσταση
του προσωπικού υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις
και να έχει συνεχώς ανηρτημένη κατάσταση περιοδικής υγειονομικής εξέτασης του
προσωπικού. Τα έξοδα της υγειονομικής εξέτασης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5. Εντός των στρατιωτικών χώρων ισχύει ο Κ.Ο.Κ.,ο οποίος και θα πρέπει να
τηρείται, καθώς και τυχόν επιπλέον περιορισμοί ασφαλείας που εκδίδονται από την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 12
Πρόσθετες Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με οποιαδήποτε υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής ή/και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, και να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις της
κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας.
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τα προγράμματα, οδηγίες και
κανονισμούς της Αναθέτουσας Αρχής για την ανακύκλωση, την προστασία του
περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων.
ΑΡΘΡΟ 13
Κοστολόγηση – Ποιοτική & Ποσοτική Παραλαβή Εργασιών
1. Κοστολογούνται μόνο οι εργασίες που διεκπεραιώθηκαν (τμηματικά ή συνολικά).
2. Οι εργασίες θα κοστολογούνται βάση της τιμής που έχει δώσει ο Ανάδοχος στην
προσφορά του επί των ημερομισθίων που απαιτήθηκαν προς διεκπεραίωση τους. Η
χρονική διάρκεια του ημερομισθίου θα λογίζεται με βάση το ισχύον ωράριο εργασίας της
Υπηρεσίας. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, για τον Ανάδοχο, δεν θα ισχύουν οι ημιαργίες (μειωμένο
ωράριο) που πιθανά να έχει το ΠΒΚ.
3. Οι εργασίες που δεν μπορούν να κοστολογηθούν με τον παραπάνω τρόπο, (και
μόνον), θα κοστολογούνται με κοινή συναίνεση μεταξύ ΠΒΚ και Αναδόχου, (είτε
βασιζόμενες στην προκοστολόγηση της μέσης παραγωγικότητας της εργασίας, είτε σε
σχέση με τις τρέχουσες τιμές εμπορίου). Η πρακτική αυτή θα εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση
και σε περίπτωση μη συμφωνίας, το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την υπόψη
εργασία σε τρίτους μετά από έρευνα αγοράς.
4. Οι εργασίες που θα εκτελούνται εκτός ωραρίου θα κοστολογούνται με βάση το
άρθρο 1 παράγραφος 5 της παρούσης.
5. Η ημερήσια παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από έλεγχο που θα
πραγματοποιεί το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού, ως προς την
ποσότητα και την κατ’ αρχήν ποιοτική εκτέλεση – περάτωση των εργασιών που έχουν
ανατεθεί στον Ανάδοχο και θα καταγράφονται σε σχετικό ημερήσιο δελτίο της Υπηρεσίας.
6. Με βάση την προαναφερόμενη παραλαβή των εργασιών, στις αρχές έκαστου
μηνός θα συντάσσεται Μηνιαίο πρακτικό με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλεται
στο Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού, στο οποίο θα φαίνονται τα
ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μηνός,
σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία, με ταυτόχρονη κοστολόγηση τους σύμφωνα με την
προσφορά του Αναδόχου. Εν συνεχεία το πρακτικό με μέριμνα του Τμήματος Συντήρησης
Εγκαταστάσεων & Η-Μ Εξοπλισμού θα διαβιβάζεται στα αρμόδια οικονομικά όργανα του
ΠΒΚ. (Μηνιαίο Πρακτικό ως έντυπο «Ε4»). Το πρακτικό μαζί με το τιμολόγιο θα πρέπει να
παραλαμβάνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, η οποία θα συντάσσει
το πρωτόκολλο και μετά θα δίνεται για πληρωμή.
7. Την ανωτέρω ημερήσια παραλαβή των εργασιών της Σύμβασης, θα ακολουθεί εν
ευθέτω χρόνο και αναλόγως της φύσεως των εργασιών, η Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική
Παραλαβή των Εργασιών. Η υπόψη Οριστική Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα
γίνεται από Επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του ΠΒΚ. Η Επιτροπή θα ελέγχει
ποσοτικά και ποιοτικά τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και θα αξιολογεί αν οι υπηρεσίες
είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις και αποδίδουν καλώς/ποιοτικώς και θα συντάσσει το
αντίστοιχο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής αυτών. Κατά την
υπόψη διαδικασία παραλαβής θα καλείται εγκαίρως να παραστεί και ο Ανάδοχος αν το
επιθυμεί.
./.
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8. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της Σύμβασης, στο Πρωτόκολλο θα αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπίστωσε και θα γνωμοδοτεί σε αυτό αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι εργασίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες της Υπηρεσίας.
9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του ΠΒΚ, θα εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και
Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, με παράλληλη οριστική επιβολή
περικοπής στο οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου, (ανάλογη των διαπιστωθεισών
παρεκκλίσεων), η οποία και θα παρακρατείται από το ΠΒΚ μέσω του αμέσως επόμενου
μηνιαίου λογαριασμού του Αναδόχου.
10. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Σύμβασης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων από πλευράς Υπηρεσίας και της
εγκρίσεως όλων των Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, τα
οποία θα καλύπτουν καθολικά όλες τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 14
Πληρωμή - Δικαιολογητικά
1.
Ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο κάθε μήνα το οποίο θα υποβάλλεται στο
αρμόδιο τμήμα του ΠΒΚ για έγκριση το πρώτο 20ήμερο του επομένου μήνα, βάσει του
αριθμού των ημερομισθίων.
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, θα γίνονται ανά μήνα από την Κεντρική Διαχείριση
Χρηματικού του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ Δαπανών του ΚΟΥ/ΠΒΚ, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
της λήψεως του αντίστοιχου τιμολογίου με τα παρακάτω παραστατικά:
α.
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
β.
Κατάσταση ανάλυσης Τιμολογίων
γ.
Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από Φορείς
Κεντρικής Κυβέρνησης).
δ.
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ και όποιου άλλου φορέα έχει
δηλώσει ότι υποχρεούται να υποβάλλει εισφορές.
ε.
Μηνιαία Α.Π.Δ του απασχολούμενου προσωπικού, στο ΠΒΚ, του Αναδόχου.
στ. COMMITMENT (Αφορά την Υπηρεσία).
ζ.
Νόμιμο παραστατικό, στο οποίο να αναγράφονται ο αριθμός IBAN λογαριασμού
του Αναδόχου.
η.
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Εργασιών
προηγούμενου μήνα (Αφορά την Υπηρεσία).
Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς το ΠΒΚ που θα εκδίδει ο Ανάδοχος
απαλλάσσονται από κάθε είδος φόρου, σύμφωνα με την Π.4056/3029/ΠΟΛ 186/17-6-87
Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Δνση Φορολογίας/ Υπηρεσία Φ.Π.Α. και
επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για την παροχή υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 15
Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου
1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αναζητηθεί αλλά δεν
βρεθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ημέρας εργάσιμης ή μη, για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε βλάβης αρμοδιότητάς του, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει
./.
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εξωτερικό συνεργείο προς κάλυψη των αναγκών της, χρεώνοντας τον ανάδοχο με ποινική
ρήτρα ίση με το ύψος αποζημίωσης του εξωτερικού συνεργείου που ειδοποιήθηκε.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ολιγωρία στην επισκευή –αποκατάσταση βλάβης
και η βλάβη αυτή επιφέρει επιπλέον φθορά στις εγκαταστάσεις του Π.Β.Κ. λόγω
καθυστέρησης αποκατάστασης της, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με
το μέγεθος της επιπλέον φθοράς που επήλθε από την καθυστέρηση αποκατάστασης της
βλάβης. Επίσης ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με το μέγεθος φθοράς
που προκάλεσε ο ίδιος εκούσια ή από αμέλεια.
3. Σε περίπτωση μη τήρησης μέτρων ασφαλείας ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με
πρόστιμο 1000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής και
συνέχισης της ίδιας αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς άνω των τριών περιπτώσεων τότε
δύναται να διπλασιαστεί ή να κηρυχθεί έκπτωτος.
4. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.
5.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης
και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το
σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
7. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
8. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος παράτασης
ολοκλήρωσης εργασιών, που ανατίθενται από το αρμόδιο τμήμα Γ΄ ΚΥΠ, στο οποίο θα
αναφέρονται και οι λόγοι καθυστέρησης. Το αίτημα θα υποβάλλεται πριν την
προκαθορισμένη περάτωση της εργασίας στο Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Η-Μ
Εξοπλισμού.
9. Μετά την τρίτη παράβαση ή μετά από σώρευση περισσότερων διαφορετικών
παρεκκλίσεων για τις οποίες είτε έχει γίνει σύσταση ή έχει επιβληθεί πρόστιμο κατά τα
ανωτέρω, θα επάγεται κατά την κρίση του ΠΒΚ έκπτωση του Αναδόχου. Στην περίπτωση
αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτή.
./.
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β.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
κατά περίπτωση.
γ.
Ανάθεση των υπηρεσιών, είτε στον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος
στο διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς
τιμής.
δ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο ή
μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
2286/95.
Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
10. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση
παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε
αυτήν.
Άρθρο 16
Υπεργολαβία
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί
εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον
αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, o νέος υπεργολάβος θα πρέπει να ικανοποιεί τα
αντίστοιχα κριτήρια.
3.
Το ΠΒΚ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
./.
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υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παρόχου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένο, κατά το χρόνο υπογραφής
της παρούσας Σύμβασης, Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO
9001/2015 ή μεταγενέστερο, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της Σύμβασης. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, η παρούσα απαίτηση ισχύει για
κάθε έναν εταίρο ανάλογα με το πεδίο ειδικότητας/ τεχνογνωσίας που προσφέρει.
ΑΡΘΡΟ 18
Εξαιρέσεις από την επιβολή Κυρώσεων – Ανώτερη Βία
1.
Οι προαναφερθείσες κυρώσεις για παραβάσεις επί των συμβατικών όρων, δεν
επιβάλλονται αν διαπιστωθεί:
α. Υπαιτιότητα του ΠΒΚ.
β. Συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του Αστικού Δικαίου,
συνέπεια των οποίων ο Ανάδοχος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου
οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Ανάδοχου.
Η απόδειξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
2.
Ο ανάδοχος που 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 στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής
δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
4. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/16, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
5. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 19
Ατυχήματα
./.

Β-17

1.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για εργατικά ατυχήματα που θα
προκληθούν σε προσωπικό δικό του, της υπηρεσίας ή τρίτο, εάν διαπιστωθεί υπαιτιότητά
του λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας ή κακοτεχνίας ή λανθασμένου χειρισμού,
που είχε ως αποτέλεσμα, θάνατο, τραυματισμό, πρόκληση υλικών ζημιών και έχει την
ευθύνη της πλήρους αποκατάστασης των παραπάνω, χωρίς καμία απαίτηση από τη
Στρατιωτική Υπηρεσία.
2.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την τήρηση κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών των μέτρων ασφαλείας προσωπικού που προβλέπονται από τα
ΠΔ 788/80, ΠΔ 1073/81, Ν 1396/93, Υ.Α. 13646/84, Ν 1430/84, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 16440/93
και ΠΔ 305/96 και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη. Με την έναρξη των
εργασιών ο Ανάδοχος θα καταθέσει στοιχεία για τον ΦΑΥ.
3.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε όλο το προσωπικό του, τα προβλεπόμενα
από το νόμο μέσα ατομικής προστασίας.
ΑΡΘΡΟ 20
Εγγυοδοσία - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
Δεν απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 21
Πτώχευση - Θάνατος Αναδόχου
1.

Αν

ο

ανάδοχος

πτωχεύσει,

η

σύμβαση

διαλύεται

αυτοδίκαια.

2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας
εφαρμόζονται
οι
διατάξεις
της
παρούσας
παραγράφου.
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται
διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το
σύνολο του έργου από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι του κυρίου του
έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που
απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα
από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του έργου από τα λοιπά μέλη.
Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι
του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η
παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή
περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα
από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα
εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, ο κύριος του έργου μπορεί κατά την κρίση του να
διαλύσει
τη
σύμβαση,
αζημίως
γι’
αυτόν.
3. Αν ο ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η
σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η
αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή
αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου.

./.
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4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν
στην κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που
μετείχαν σε αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία
θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το
σύνολο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στον κύριο
του έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που
προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου
μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη
της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των
λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.
ΑΡΘΡΟ 22
Εκχώρηση Σύμβασης
Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν εξ’ αυτής
περιλαμβανομένης της πιστώσεως για τα χρήματα οφειλόμενα σε αυτήν σύμφωνα με τους
όρους της, σε οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΠΒΚ.
ΑΡΘΡΟ 23
Εχεμύθεια
1.
Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα
της εκτέλεσης του έργου που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του
αναδόχου. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω
πληροφορίες για σκοπό άλλο, από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του
υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε
οποιονδήποτε άλλο, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή
έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής
σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να
γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (μη
κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.
AΡΘΡΟ 24
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο
της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο Χανίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του
ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
./.
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ΑΡΘΡΟ 25
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 26
Τελικές Διατάξεις
Η παρούσα σύμβαση :
1.
Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο
συσχετίζεται (Διακήρυξη, Προσφορά, Διαταγή Κατακύρωσης).
2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, λαμβάνονται υπόψη ο
Ν.4412/16 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»],ο Ν.3863/2010, η Διακήρυξη/Δημοσίευση, η
Κατακύρωση, η Σύμβαση, εφαρμοζόμενων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του
Αστικού Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισης των άρθρων - Παραρτημάτων από
τα οποία αποτελούνται.
3.
Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στον χρόνο παράδοσης των εργασιών.
4.
Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωση
της υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε
από το ΠΒΚ/Δνση Προμ. & Συμβάσεων και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το ΠΒΚ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Υποδιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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