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ΠΡΟΣ : ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Πίνακας Αποδεκτών Τηλ. 2821026774
Φ.600.1/262/ 94653
Σ. 1530

ΚΟΙΝ.: Χανιά,2 Σεπ 21

ΘΕΜΑ: Προμήθειες - Συμβάσεις

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»
β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών»
γ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα

Υλοποίησης Προμηθειών»
δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20

«Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων»
ε. Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του

Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις
Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για
την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία»

στ. ΥΣ με αριθμό 393/2021/ΠΒΚ/Α΄ΚΕ
ζ. Commitment Υπ΄αριθμ 614/21 ΠΕΑ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.

β. Τους ειδικούς όρους του (στ) σχετικού.

γ. Το (ζ) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της
υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» και το σχέδιο σύμβασης του
Παραρτήματος «Β».

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών
ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία
θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β)
σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

3. Διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί από 24 Σεπ 21 έως 17 Οκτ
21.
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4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών
ορίζεται η 8 Σεπ 21 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν
την προσφορά 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

5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους
οικονομική προσφορά σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α» καθώς
και την τυχόν συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων που θα
απασχοληθούν.

6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

7. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί από τη διαδικασία
οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στο (δ) σχετικό:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. 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.

8. Το Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα,
παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του.

9. Χειρίστης θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Υπλγος (ΥΠ)
Μπαλαδάκης Κωνσταντίνος, τηλ. 2821026781.

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Μπαλαδάκης Κών/νος
Τμχης Συμβάσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄ΚΥΠ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
2 Σεπ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/262/94653/Σ.1530

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………

………………………………………………
ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………………………………………

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Ή ΚΟΣΤΟΣ
(ΣΕ ΕΥΡΩ,

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1 Αριθμός εργαζομένων ημερησίως (ανά
24ωρο)

Ατομα/ημέρα

2 Ώρες εργασίας εργαζομένου ημερησίως
Ωρες/ημέρα

3
Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου
(βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας
που υπάγεται)

Ευρώ/ώρα

4

Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
για το σύνολο των εργαζομένων που θα
απασχοληθούν (από 24 Σεπ 21 έως 17 Οκτ
21)

Ευρώ

5

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων (από 24 Σεπ 21 έως 17 Οκτ
21)

Ευρώ

6 Εργολαβικό Κέρδος (από 24 Σεπ 21 έως 17
Οκτ 21)

Ευρώ

7 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών (από
24 Σεπ 21 έως 17 Οκτ 21)

Ευρώ

8 Ημερήσιο Κόστος παροχής των Υπηρεσίες
φύλαξης Στρδου Περβολίτσας

Ευρώ/ημέρα

9 Συνολικό Κόστος παροχής των
Υπηρεσίες φύλαξης Στρδου Περβολίτσας

ευρώ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Ή ΚΟΣΤΟΣ
(ΣΕ ΕΥΡΩ,

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
(Άθροιση κόστους γραμμών 4 έως 7

Συλλογική/ες Σύμβαση/εις Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγεται το
απασχολούμενο προσωπικό του Οικ. Φορέα
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………….……………….(περιγραφή).

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

………………………...

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Μπαλαδάκης Κών/νος
Τμχης Συμβάσεων



./.

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
2 Σεπ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/262 /94653 /Σ.1530

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……./2021

Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, στην περιο-
χή Περιβολίτσα Ακρωτηρίου Χανίων.

Σήμερα ημέρα ……………………. μηνός ………………….. του έτους 2021 και
ώρα …………., στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό
Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια του νόμιμου εκπροσώπου του,
………………………………  .

2. Η εταιρία ……………. με ΑΦΜ ……………. δια του νόμιμου εκπροσώ-
που της ……………., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.1/……../…………/Σ……./……….. 21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης του
Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρία ……………. με ΑΦΜ
……………. που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗ-
ΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης
εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, στην περιοχή Περιβολίτσα Ακρωτηρίου Χανίων σύμφω-
να με τους όρους της παρούσας. Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την οι-
κονομική προσφορά του αναδόχου.

2. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα ποσό των ……………. ευρώ
(……………. €), χωρίς ΦΠΑ, και το επιμέρους κόστος της παρεχόμενης υπηρεσί-
ας ανά 24ωρο ανέρχεται στα ……………………….ευρώ (…….€) χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια σύμβασης

1. Διάρκεια της παρούσας σύμβασης, από Παρ 24 Σεπ 21 έως Κυρ 17
Οκτ 21.

2 Οι ακριβείς ημερομηνίες φύλαξης θα κοινοποιηθούν στον ανάδοχο μία
εβδομάδα νωρίτερα, δίχως να δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση εφόσον δεν
παρασχεθούν για το σύνολο του χρονικό διαστήματος της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 3
Περιγραφή υπηρεσιών

1. Η φύλαξη του χώρου να είναι 24ωρη και να πραγματοποιείται από ένα
άτομο της εταιρίας φύλαξης, μόνο κατά τις ημέρες που θα απαιτηθεί.

2. Ο φύλακας να είναι ελληνικής ιθαγένειας και να φέρει στολή με τα δια-
κριτικά της εταιρίας φύλαξης.

3. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (2 ώρες), να ελέγχει εξωτερικά όλα τα
κτήρια (φώτα σβηστά, πόρτες κλειδωμένες, ενδείξεις παραβίασης) και να αναφέρει
σε περίπτωση προβλήματος στο Γραφείο Ασφαλείας, στον ΕΑΣ και στην ΕΛΑΣ-
ΠΥ Χανίων (εάν απαιτείται).

4. Να πραγματοποιεί έλεγχο εισερχομένου - εξερχομένου προσωπικού
στην πύλη του Στρδου και να μην επιτρέπει την είσοδο σε προσωπικό που δεν
φέρει δελτίο εισόδου του ΠΒΚ ή δε συνοδεύεται από προσωπικό του ΠΒΚ.

5. Να συμπληρώνει το βιβλίο εισερχομένου – εξερχομένου προσωπικού,
καθώς και το βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων οχημάτων.

6. Η πύλη να παραμένει πάντα κλειδωμένη και να ανοίγει μόνο κατόπιν
πραγματοποίησης του παραπάνω ελέγχου.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης ή υποψίας για οποιαδήποτε κατάσταση
που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του χώρου είτε από πρόσωπα είτε από βλάβες
- φυσικά φαινόμενα, να ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Ασφαλείας από τις 07:00
έως τις 15:00 (εργάσιμες ημέρες) ή ο ΕΑΣ ΠΒΚ για τις υπόλοιπες ώρες.

8. Καθημερινά να αναφέρει στον εκάστοτε ΕΑΣ ΠΒΚ στις 07:00,15:00 και
20:00.

ΑΡΘΡΟ  4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για ατυχήματα που θα
προκληθούν σε προσωπικό δικό του, της Υπηρεσίας ή τρίτο, εάν διαπιστωθεί υ-
παιτιότητά του λόγω λανθασμένου χειρισμού, που είχε ως αποτέλεσμα, θάνατο,
τραυματισμό, πρόκληση υλικών ζημιών και έχει την ευθύνη της πλήρους αποκα-
τάστασης των παραπάνω, χωρίς καμία απαίτηση από το Π.Β.Κ.

2. O Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει στο προσωπικό του όλα τα
μέσα εργασίας καθώς και τη μεταφορά αυτού από και προς τους χώρους εργασίας
του Π.Β.Κ.
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3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ΠΒΚ για την εν γένει καλή και
ομοιόμορφη εμφάνιση του υπαγομένου σε αυτόν προσωπικού και την άψογη συ-
μπεριφορά του σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τον κανονισμό λειτουργίας του
ΠΒΚ.

4. Το ΠΒΚ δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση και την άμεση απο-
πομπή των απείθαρχων ή ακατάλληλων ιδιωτών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για
τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της εργα-
σίας του.

5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που υπάγεται σε αυτόν δεν έχει κανένα
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ κατά
οποιονδήποτε τρόπο για προσωπικό του όφελος πέραν της παρούσης συμβάσε-
ως

6. Το προσωπικό με ευθύνη του Αναδόχου να είναι κατάλληλα εκπαιδευ-
μένο.

7. Το δικαίωμα της επίβλεψης και καλής εκτέλεσης που έχουν τα αρμόδια
όργανα του ΠΒΚ επί των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον Ανάδοχο, ουδόλως
απαλλάσσει αυτόν της πλήρους ευθύνης του ως προς την ποσοτική και ποιοτική
εκτέλεση των εργασιών.

8. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου που θα εμπλέκεται στην εκτέλεση της
σύμβασης να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο καθώς επίσης να κατέχει τις απαιτούμε-
νες από το Νόμο άδειες εργασίας.

9. Ο ανάδοχός τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διε-
θνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απα-
ριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρ-
χές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότη-
τάς τους.

ΑΡΘΡΟ 5
Περιορισμοί Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται δημοσίως ή με οποι-
ονδήποτε άλλο τρόπο ως οποιασδήποτε φύσεως υπάλληλος του ΠΒΚ χρησι-
μοποιώντας το όνομα ΠΒΚ.
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2. Κατά τις συναλλαγές του με τρίτους να εμφανίζεται με τη δική του επω-
νυμία.

3. Ο Ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν και για αυτόν κατά καμία έν-
νοια δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου, του
ΠΒΚ ή άλλης Δημόσιας Αρχής η οποία θα βρίσκεται σε κάποια σχέση με την λει-
τουργία του ΠΒΚ.

4. Αν κατά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών η επιτροπή δια-
πιστώσει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) καθώς
και του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης, τα δικαιώματα του Αναδόχου που α-
πορρέουν από την παρούσα δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από την
Αναθέτουσα Αρχή οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστι-
κές τους εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 6
Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσιών

1. Ο έλεγχος και η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών να πραγμα-
τοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης των Όρων της Σύμ-
βασης.  Η Επιτροπή να συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο μετά το πέρας των περιό-
δων της φύλαξης, το οποίο να κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στη συνέχεια να
υποβάλλεται με μέριμνα του Προέδρου στο Τμήμα Συμβάσεων του Δ΄ ΚΟΥ. Οποι-
οδήποτε αίτημα του Αναδόχου προς το ΠΒΚ να υποβάλλεται στην παραπάνω επι-
τροπή, η οποία και να γνωματεύει επ’ αυτού.

ΑΡΘΡΟ  7
Κυρώσεις – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρεκκλίνει από τα αναγραφόμενα
στους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρο-
νται στα άρθρα 203, 217 και 218 του Ν. 4412/2016.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισή-
γηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης
μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του ανα-
δόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δι-
καιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υπο-
βληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κη-
ρύσσεται έκπτωτος.

3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτι-
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ολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται
ως εξής:

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υ-
περβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, ε-
πιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-
σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκ-
πρόθεσμα,

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 αναθέ-
τουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυ-
τής με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί τους λοιπούς όρους της
σύμβασης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης των
Όρων της Σύμβασης η οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ΠΒΚ δύναται να
επιβάλει πρόστιμο, αφού έχει προηγηθεί αντίστοιχη έγγραφη σύσταση όπως πα-
ρακάτω:

α. Για την πρώτη παράβαση 100,00€.

β. Για την δεύτερη παράβαση 200,00€.

γ. Για την τρίτη παράβαση 300,00€.

4. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης,
ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου
που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προ-
στίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρί-
ζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για
δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά
στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του ερ-
γολάβου έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ  8
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

για πληρωμή προμηθευτή
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1. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την ολοκλή-
ρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Κεντρική Υπηρεσία Χρηματικού του
Δ΄ΚΟΥ/ΠΒΚ με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων
από Φορείς κεντρικής Κυβέρνησης).

γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμέ-
νων απαιτήσεων από το δημόσιο).

δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ λο-
γαριασμού τηε εταιρίας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων.

στ. COMMITMENT  (με μέριμνα του ΠΒΚ).

ζ. Πρωτόκολλο ελέγχου και παραλαβής (εκδίδεται από το ΠΒΚ).

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.
4056/3029/17-6-87 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και
επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για την παροχή υπηρεσιών.

3. Κατά την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το ΠΒΚ στον Ανά-
δοχο η προβλεπόμενη βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 9
Τροποποίηση Σύμβασης

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μετα-
γενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ  10
Ανωτέρα βία

1. 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.

AΡΘΡΟ 11
Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Το ΠΒΚ και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με
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τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή αυτής ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επι-
τευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών
από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσί-
ας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στα Χανιά.

ΑΡΘΡΟ  12
Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε
τρίτο.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ισχύουσας κοινοτικής – ελληνικής νομο-
θεσίας

3. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πά-
σης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που τυχόν ληφθούν και δεν ευθύνεται
ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, ποιότητα και τον χρόνο παρά-
δοσης των εργασιών.

4. Η παρούσα σύμβαση:

α. Κατισχύει σε κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο
συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά
και από τους δύο συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την
ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά
το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ/ΔΠΣ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο
ανάδοχος.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΠΒΚ Για τον Προμηθευτή

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Κών/νος Μπαλαδάκης
Τμχης Συμβάσεων
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