
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδειγμα Τπεφθυνησ Δήλωςησ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΓΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

     1. Ζ παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγσληζκό παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ πνπ δηεμάγεη ην 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.27/2018 δηαθήξπμε. 

 2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ 
αξηζκ.23/2018 ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη 
αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγσληζκνύο κε 
ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 



 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε 
ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ 
ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ, γηα ηελ 
νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηνπ. 

 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζσ (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο 
ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 
66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

        Xαληά, ..............….2018 

 

          Ο                        

      δειώλ 

   
  
  
  
                    
(ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα Εγγυητικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   
………………      

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

              ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   1.200,00 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των χιλίων διακοςίων ευρϊ (1.200,00€) υπζρ του …………. 
Δ\νςθ …………………………………….  για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν 
30 Οκτ 18 για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ – επιςκευισ των εγκαταςτάςεων του 
ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 27/2018 διακιρυξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ 
καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ,  μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 
Υπθρεςίασ  ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 01 Μαρ 2019 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   
………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο 
οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  του ……………………………………….. Δ\νςθ 
…………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό ……/2018 
ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 
των εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 27/2018) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ 
ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν 
επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά 
ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Α/Α Ειδικότθτεσ Ρροςφερόμενεσ 
τιμζσ ςε € 

 ανά ειδικότθτα  

1 Οικοδομικζσ 
 

2 Ξυλουργικζσ  
 

3 Μεταλλουργικζσ – Αλουμινίου 
 

4 Χρϊςεισ 
 

5 Υδραυλικζσ 
 

6 Θλεκτρολογικζσ 
 

7 Γενικϊν εργαςιϊν  
 

8 Ψυκτικϊν μθχανθμάτων και κλιματιςμοφ  
 

9 Μονάδων Κεντρικισ Θζρμανςθσ 
 

10 Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν  
 

 

11 

Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ κάτοχοσ άδειασ για 
εργαςίεσ ςτουσ υποςτακμοφσ μζςθσ τάςθσ «Α» 

 

12 Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ «Β» 
 

          

        Χανιά,            2018 

                                                                                                                         -Ο- 

               ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – χζδιο φμβαςησ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

 Για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ- επιςκευισ των εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ. 

  

 Σιμερα, θμζρα ………… μθνόσ …………… και ϊρα ………, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρεδίου 
Βολισ Κριτθσ ςτον Ραηινό  Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

   

 1.  Το Ρεδίο Βολισ Κριτθσ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, 
…………………………………………………………. 

   

 2.  ………………………………(επωνυμία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου), διά του 
νομίμου εκπροςϊπου τθσ ………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 

 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

 

ΑΘΟ  1 

Γενικά-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ 

 

 1. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ Φ.600.1/…./………/ 
/Σ……./………18/ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτθ του Ρεδίου Βολισ Κριτθσ, ανάμεςα 
ςτον-θν …………………………….. (Επωνυμία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου), που κα καλείται 
ςτο εξισ «Ανάδοχοσ», και ςτο Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΡΒΚ». 

 

 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των …………….. ευρϊ 
(…………….,00 €), χωρίσ Φ.Ρ.Α., για 3 μινεσ, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ.. 
 
 3. Το κόςτοσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν θμερομιςκίου ανά ειδικότθτα ορίηεται 
όπωσ παρακάτω: 
 

  α.  Οικοδομικζσ   € 
  

   

  β.  Ξυλουργικζσ    €  

 

  γ.  Μεταλλουργικζσ – Αλουμινίου   € 

 



  δ.  Χρϊςεισ   € 
  

   

  ε.  Υδραυλικζσ   € 
  

        

  ςτ.  Θλεκτρολογικζσ   € 
  

    

  η.  Γενικϊν εργαςιϊν   €  

    

  θ.  Ψυκτικϊν μθχανθμάτων και κλιματιςμοφ   € 
  

           

  κ.  Μονάδων κεντρικισ κζρμανςθσ    € 

 

  ι.  Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν   € 

 

  ια.    Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ κάτοχοσ άδειασ για  

   εργαςίεσ ςτουσ υποςτακμοφσ μζςθσ τάςθσ «Α» € 

 

  ιβ. Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ «Β»   € 

  

 
 4. Οι ςυμβατικζσ τιμζσ κα ιςχφςουν για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

5. Για ζκτακτεσ ανάγκεσ που τυχόν παρουςιαςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, 
τόςο ςε εργάςιμεσ όςο και μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει 
τθ δυνατότθτα διάκεςθσ επιπλζον προςωπικοφ του εντόσ δφο ωρϊν από τθ ςτιγμι 
ειδοποιιςεωσ του από τα αρμόδια όργανα του Ρ.Β.Κ.. Σαν χρόνοσ εργαςίασ κα λογίηεται ο 
χρόνοσ διεκπεραίωςθσ τθσ εργαςίασ ςυν μία (1) ϊρα ωσ χρόνοσ μετακίνθςθσ του 
προςωπικοφ, με ελάχιςτθ κοςτολόγθςθ τισ τρεισ (3) ϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
χρόνου μετακίνθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι το κόςτοσ τθσ εργατοϊρασ κα είναι το ζνα όγδοο 
(1/8) τθσ τιμισ του προςφερόμενου θμερομιςκίου, τόςο για υπερωριακι απαςχόλθςθ όςο 
και για ζκτακτεσ (εκτόσ ωραρίου) κλιςεισ. Θ ελάχιςτθ κοςτολόγθςθ των τριϊν (3) ωρϊν 
ιςχφει μόνο για τισ ζκτακτεσ κλίςεισ.  

 
6.  Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται, πλθν των ουςιωδϊν αυτισ όρων, κατά τθ 

διάρκειά τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνιςουν προσ 
τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 



 7.      Στθ παραπάνω τιμι του θμερομιςκίου, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα ότι ςυμπεριλαμβάνονται πζραν τθσ αμοιβισ του εργαηομζνου και όλεσ οι 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ και εργαηομζνου, τα δϊρα του προςωπικοφ, το κόςτοσ 
πρόςλθψθσ και μεταφοράσ του προςωπικοφ, το κόςτοσ φόρτωςθσ - μεταφοράσ – 
εκφόρτωςθσ των υλικϊν/μικροχλικϊν τα οποία κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο ςτο χϊρο 
των Αποκθκϊν Υλικοφ του ΡΒΚ, το κόςτοσ των απαιτοφμενων υγειονομικϊν εξετάςεων και 
γενικά οποιαδιποτε άλλθ δαπάνθ απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ  2 
Αντικείμενο φμβαςησ 

 1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ- 
επιςκευισ των εγκαταςτάςεων του Ρεδίου Βολισ Κριτθσ κακϊσ και του 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αυτϊν, οι οποίεσ βρίςκονται ςτισ περιοχζσ 
Στρατωνιςμοφ – Βάςθσ – Χϊρου Εκτόξευςθσ – Δραπάνου – Σταυροφ – Λζςχθσ Αξιωματικϊν 
– Ακτισ Μαρακίου – Βιολογικοφ Κακαριςμοφ (Ραηινόσ), εξαιρουμζνων των ραντάρ 
Βαςιλικοφ Θρακλείου και Θιρασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 
περιγράφονται ςτθν παροφςα και οι οποίεσ βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν 
Διακιρυξθ 1/2018.   

ΑΡΘΡΟ  3 
Διάρκεια ςφμβαςησ 

 1.      Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για τρεισ (3) μινεσ δθλαδι από 
…………….. 2018 ζωσ …………. 2019, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ. 

 2. Θ διάρκεια των προκακοριηόμενων εργαςιϊν μποροφν να παρατείνονται 
μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτϊν, φςτερα 
από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τουσ, 
ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 
αναδόχου. Αν λιξει θ διάρκεια των προκακοριηόμενων εργαςιϊν, χωρίσ να υποβλθκεί 
εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ 
να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά 
τθ λιξθ τθσ διάρκειασ αυτϊν, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 
και το άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 
Περιγραφή Τπηρεςιϊν 

 

1. Ο Ανάδοχοσ με δικά του ζξοδα κα προβεί ςε ενζργειεσ για το κακοριςμό και 
τθ ςφναψθ ςχζςεωσ εργαςίασ με το προςωπικό που κατά τθν κρίςθ του απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω: 

 
α. Οικοδομικζσ (αποκατάςταςθ φκορϊν ςε δάπεδα κτιρίων εςωτερικά, 

αποκατάςταςθ φκορϊν ςε δάπεδα περιμετρικά των κτιρίων, αποκατάςταςθ φκορϊν ςε 
επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακάκια, επιχρίςματα ςυντιρθςθ αποκατάςταςθ φκορϊν, 
ςυντιρθςθ ςε μονϊςεισ εξωτερικζσ δϊματοσ κτιρίων, ςυντιρθςθ ςτον φζροντα οργανιςμό 
κτιρίων, κ.λ.π.)  

β. Ξυλουργικζσ (ςυντιρθςθ – επιςκευι κυρϊν, παρακφρων, κλειδαριϊν, 
επίπλων και κουφωμάτων κ.λ.π.) 



γ. Μεταλλουργικζσ – Αλουμινίου(ςυντιρθςθ κυρϊν, παρακφρων, ρολϊν, 
περίφραξθσ, παςάλων, ςυρματοπλζγματοσ, μεταλλικϊν κουφωμάτων, ςιδθρϊν 
κιγκλιδωμάτων και αλουμινίου, τοποκζτθςθ υαλοπινάκων, μικροκαταςκευζσ κ.λ.π.)  

δ. Χρϊςεισ (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν κτιρίων, χρϊςεισ 
υλικϊν περίφραξθσ, χρϊςεισ μεταλλικϊν και ξφλινων επιφανειϊν, χρϊςεισ οροφϊν κτιρίων 
και μονϊςεων κλπ.)  

ε. Υδραυλικζσ (ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ ςτισ κερμοχδραυλικζσ 
εγκαταςτάςεισ, ςυντιρθςθ θλιακϊν κερμοςυςςωρευτϊν, ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ ςε 
υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, ζλεγχοσ λειτουργίασ αντλιοςταςίου, αποκατάςταςθ διαρροϊν 
υδραυλικϊν δικτφων, ςυντιρθςθ – αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ και δικτφων φδρευςθσ 
και αποχζτευςθσ κ.λ.π.)   

 

ςτ. Θλεκτρολογικζσ (ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ θλεκτροδότθςθσ διχτφων 
φωτιςμοφ και κίνθςθσ, ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ φωτιςμοφ και κίνθςθσ πινάκων κτιρίων, 
ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ περιμετρικοφ φωτιςμοφ, ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ και επιςκευι 
θλεκτρομθχανολογικϊν ςυςκευϊν,  ςυντιρθςθ αλεξικζραυνων και μζτρθςθ γειϊςεων, 
αντικατάςταςθ θλεκτρικϊν πινάκων χαμθλισ τάςθσ και επιςκευι βλαβϊν καλωδίων ςε 
υπόγεια δίκτυα.  

η. Γενικϊν εργαςιϊν (ζλεγχοσ ςτάκμθσ νεροφ δεξαμενϊν, κακαριςμόσ 
δεξαμενϊν, κακαριςμόσ αποχετεφςεων και υδρορροϊν, απομάκρυνςθ ςτερεϊν 
κατάλοιπων βιολογικοφ, κακαριςμόσ οχετϊν όμβριων υδάτων κ.λ.π. ) 

θ. Ψυκτικϊν μθχανθμάτων και κλιματιςμοφ (ςυντιρθςθ κλιματιςτικϊν 
μονάδων, ςυντιρθςθ ψυκτικϊν ςυςκευϊν, ςυντιρθςθ ψυκτικϊν μθχανθμάτων και 
καλάμων ψυγείων κλπ.)  

κ. Μονάδων Κεντρικισ Θζρμανςθσ (Ζλεγχοσ – επιςκευι και ςυντιρθςθ 
λεβθτοςταςίων ηεςτοφ νεροφ και ατμοφ)  

ι. Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν (Ζλεγχοσ –επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν μερϊν θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ)  

ια. Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ «Α» κάτοχοσ άδειασ για εργαςίεσ ςτουσ 
υποςτακμοφσ μζςθσ τάςθσ, όπωσ ζλεγχο – ςυντιρθςθ – κακαριςμό και επιςκευι βλαβϊν, 
με πενταετι εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ εργαςίεσ.  

ιβ. Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ «Β» (Συντονιςμόσ – Ζλεγχοσ – Επίβλεψθ 
προςωπικοφ. Υποβολι προτάςεων – παρατθριςεων για κζματα ςυντιρθςθσ 
εγκαταςτάςεων ).  

      2. Για τισ περιπτϊςεισ όπου το ΡΒΚ διακζτει προςωπικό των παραπάνω ειδικοτιτων, ο 
Ανάδοχοσ κα αξιοποιείται επικουρικά. 

      3.  Δια του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ «Β» που κα διακζτει ο Ανάδοχοσ, κα 
πραγματοποιείται ςχολιαςμόσ τθσ δυνατότθτασ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν που ζχουν 
ανατεκεί – προμζτρθςθ & προκοςτολόγθςθ εργαςιϊν και κα προτείνονται λφςεισ ςε 
κζματα ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν. 

ΑΡΘΡΟ  5 
                                        Ανάθεςη-Εκτζλεςη Εργαςίασ 
 
1. Ο Ανάδοχοσ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα λαμβάνει εντολζσ εργαςίασ από το 

Τμιμα Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ του Ρ.Β.Κ., ςτισ οποίεσ κα 
αναγράφονται οι εργαςίεσ που υποχρεοφται να φζρει ςε πζρασ. Τονίηεται ότι ο Ανάδοχοσ 



κα επεμβαίνει μόνον κατόπιν ςχετικισ ειδοποιιςεωσ του ΡΒΚ. Επιπλζον κα ζρχεται ςε 
κακθμερινι επικοινωνία, είτε ο Ανάδοχοσ είτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ Διπλωματοφχοσ 
Μθχανικόσ «Β», με το Τμιμα Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ για τυχόν 
επικαιροποίθςθ απαιτιςεων ι/και τροποποίθςθ των εβδομαδιαίων ι/και των θμεριςιων 
εργαςιϊν που ανατίκενται (ωσ Ζντυπα «Ε1» και «Ε2» αντίςτοιχα), ανάλογα με τισ τυχόν 
απρογραμμάτιςτεσ ανελαςτικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
 

2. Οι εργαςίεσ που κα ανατίκενται ςτον Ανάδοχο κα υπογράφονται και κα 
ςχολιάηονται εγγράφωσ από το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του Αναδόχου, με 
αντικειμενικό ςκοπό τθν αποδοχι τθσ δυνατότθτασ εκτζλεςθσ ι μθ των εργαςιϊν, κακϊσ 
και τθν κατ’ αρχιν αποδοχι τθσ προμζτρθςθσ και του ενδεικτικοφ κόςτουσ των εργαςιϊν.  

 

3. Σε περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ εκτζλεςθσ κα πρζπει να αναφζρονται εγγράφωσ 
οι λόγοι από τον Ανάδοχο. Ο χρόνοσ διεκπεραίωςθσ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ κα 
κακορίηεται από το ΡΒΚ, ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο και κα αναγράφεται ςτο ζγγραφο 
εντολισ ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ. Ο χρόνοσ διεκπεραίωςθσ τθσ ανατεκείςασ εργαςίασ είναι 
δεςμευτικόσ για τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν είναι ςε κζςθ να 
διεκπεραιϊςει τθν ανατεκείςα εργαςία, το Ρ.Β.Κ. ζχει το δικαίωμα να ανακζςει τθν 
εργαςία ςε τρίτουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εντολι εργαςίασ, κα κεωρείται, αυτομάτωσ, 
άκυρθ και χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ. Επίςθσ, το ΡΒΚ κα εκτελεί τισ υπόψθ εργαςίεσ με τρίτουσ 
και κα χρεϊνει τθ δαπάνθ επζμβαςθσ ςτον Ανάδοχο με ποςό ίςο με το τριπλάςιο τθσ τιμισ 
μονάδασ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου για τθν αντίςτοιχθ τεχνικι ενζργεια. (Εντολι 
Εργαςίασ ωσ ζντυπο «Ε1») 
 

4. Για τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν αρτιότερθ οργάνωςθ τθσ 
ςυντιρθςθσ και του προςωπικοφ του Αναδόχου, απαιτείται θ κακθμερινι παρουςία ςτο 
αρμόδιο τμιμα του ΡΒΚ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ του 
Αναδόχου.  
 

5. Ο προγραμματιςμόσ του αρικμοφ των τεχνιτϊν ι/και βοθκϊν ι/και εργατϊν, 
κακϊσ και των λοιπϊν ειδικοτιτων που απαιτοφνται, κα κακορίηονται από τον Ανάδοχο 
ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ ςφμφωνα με 
τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ. Για τον ςωςτό προγραμματιςμό εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ, (μζςω του αρμοδίου Διπλωματοφχου Μθχανικοφ «Β»), 
κάκε Δευτζρα κα ενθμερϊνεται για το πλάνο εργαςιϊν ςυντιρθςθσ τθσ επόμενθσ 
εβδομάδασ, ζτςι ϊςτε μζχρι τθν Τετάρτθ τθσ αυτισ εβδομάδασ, να εκτελεί ακριβι 
προμζτρθςθ των προγραμματιηόμενων εργαςιϊν τθσ επομζνθσ εβδομάδασ. Ακολοφκωσ κα 
εκτελεί προκοςτολόγθςθ των υπόψθ εργαςιϊν, μζςω εκτίμθςθσ των απαιτοφμενων 
εργατοωρϊν, ςτθριηόμενοσ πρϊτον ςτουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ – δεφτερον 
ςτθ μζςθ παραγωγικότθτα ανά είδοσ εργαςίασ που κακορίηονται ςτα Τιμολόγια του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ και τρίτον ςε τυχόν άλλεσ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ που τυχόν ζχουν 
διαπιςτωκεί ότι ςυντρζχουν για τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ και προκφπτουν 
αιτιολογθμζνα από τθν αυτοψία του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ «Β», (κατά τθν 
προμζτρθςθ), και εκτιμάται ότι κα διαφοροποιιςουν τθ μζςθ παραγωγικότθτα τθσ υπόψθ 
εργαςίασ. Ακολοφκωσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει κάκε Ρζμπτθ ςτο Τμ. Συντιρθςθσ 
Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ το αντίςτοιχο ζντυπο προγραμματιςμοφ των εργαςιϊν 
τθσ επόμενθσ εβδομάδασ, με βάςθ τα ανωτζρω και τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν που ζχει ιδθ λάβει και αφοφ ελεγχκοφν οι προμετριςεισ/προκοςτολογιςεισ των 
εργαςιϊν και εγκρικοφν από το ΡΒΚ, (είτε ωσ υποβλικθκαν, είτε ωσ διορκϊκθκαν με βάςθ 
τα ιςχφοντα), κα το παραλαμβάνει εγκεκριμζνο τθν επομζνθ θμζρα. Τονίηεται ότι ο τελικόσ 
κακοριςμόσ των προσ εκτζλεςθ εργαςιϊν, (βάςει και των προςκομιςκζντων 



προμετριςεων), κακϊσ και το προεκτιμϊμενο κόςτοσ εργατοωρϊν, (ιτοι και 
θμερομιςκίων), για τθν εκτζλεςθ αυτϊν κα ελζγχεται και κα οριςτικοποιείται από το Τμ. 
Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ. Κατά τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν ι/και 
τθν ποιοτικι & ποςοτικι παραλαβι αυτϊν και προκειμζνου να να γίνει ακολοφκωσ θ 
οικονομικι τουσ τακτοποίθςθ από το ΡΒΚ, δφναται, αν το επιβάλλουν αντικειμενικοί λόγοι, 
να υπάρξει απόκλιςθ μεταξφ των αρχικά εκτιμωμζνων εργατοωρϊν και των τελικά 
εκτελεςκζντων, υπό τον ανελαςτικό όρο ότι αυτζσ κα δικαιολογοφνται αναλυτικά/γραπτϊσ 
από τον Ανάδοχο και κα εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα του ΡΒΚ. (Ρρογραμματιςμόσ 
ωσ ζντυπο «Ε2»). 
 

6. Με το πζρασ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ και περί μία ϊρα πριν τθ λιξθ του 
ωραρίου, ο Ανάδοχοσ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, υποχρεϊνεται να αναφζρει ςτο Τμιμα 
Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ του Ρ.Β.Κ. τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν και να 
παραλαμβάνει τισ εργαςίεσ τθσ επομζνθσ θμζρασ, αρικμό εργαηομζνων ανά ειδικότθτα και 
χϊρο εργαςίασ, με τισ όποιεσ τροποποιιςεισ. (Θμεριςιο Ρρόγραμμα ωσ ζντυπο «Ε2»). 

 
7. Τροποποιιςεισ ςτθν εβδομαδιαία κατάςταςθ των ειδικοτιτων των τεχνιτϊν που 

ζχουν προγραμματιςκεί, είναι δυνατόν να πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ 
εβδομάδοσ, ςε περίπτωςθ που το επιβάλουν υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και μετά από εντολι 
του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ. 

 
8. Αρμόδια όργανα ανάκεςθσ εργαςιϊν προσ τον Ανάδοχο είναι ο Τμθματάρχθσ 

Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ του ΡΒΚ (ι ο νόμιμοσ αντικαταςτάτθσ 
αυτοφ). 

 
9. Με τθ λιψθ τθσ εντολισ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα 

πρζπει να επιςκζπτεται το χϊρο, να ζρχεται ςε επικοινωνία με τον Υπεφκυνο 
Ραρακολοφκθςθσ Εργαςιϊν του ΡΒΚ και να προβαίνει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ 
βλάβθσ. Εάν θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ απαιτεί περιςςότερο χρόνο ι υλικά μθ διακζςιμα 
ςτισ Αποκικεσ Υλικοφ του ΡΒΚ, τότε ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει ςχετικά τον Υπεφκυνο 
Ραρακολοφκθςθσ Εργαςιϊν ι το Τμ. Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ, 
οφείλει δε (ο Ανάδοχοσ), ςτθν περίπτωςθ αυτι να λάβει όλα τα μζτρα για τον περιοριςμό 
επζκταςθσ τθσ βλάβθσ και τθν αςφάλιςθ του χϊρου ϊςτε να μθ ςυντρζχει κίνδυνοσ για το 
προςωπικό του και/ι το προςωπικό του Ρ.Β.Κ. και/ι τυχόν τρίτουσ. 
 

10. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, όταν του ηθτθκεί από το ΡΒΚ, να προςκομίςει κεωρθμζνα 
δελτία ταυτότθτασ και κεωρθμζνεσ άδειεσ εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ του προςωπικοφ του 
για τισ εργαςίεσ που αυτό προορίηεται να εκτελζςει, τουλάχιςτον δφο εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν τθν απαςχόλθςθ του ςυγκεκριμζνου εργαηομζνου ςτο ΡΒΚ. 
 

11. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, όταν ηθτθκεί από το ΡΒΚ, και με ολιγοιμερθ προκεςμία, να 
προςκομίςει γραπτά αποδεικτικά ςτοιχεία για τισ αμοιβζσ που κατζβαλε ςτο προςωπικό 
του που απαςχολικθκε ςτο ΡΒΚ, κακϊσ και για αντίςτοιχεσ ειςφορζσ. Επιπλζον οφείλει να 
προςκομίςει κεωρθμζνθ από το ΙΚΑ, κατάςταςθ του εργατικοφ προςωπικοφ που απαςχολεί 
ςε μόνιμθ βάςθ, ι είναι απαςχολοφμενοι επαγγελματικισ ςτζγθσ. Για το λοιπό προςωπικό 
απαιτείται θ διλωςι του ςτο ΙΚΑ και θ εξόφλθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ωσ 
προχπόκεςθ για τθν εξόφλθςθ του εκάςτοτε τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν του 
Αναδόχου. 
 



12. Οι εργαςίεσ επιτθροφνται και επιβεβαιϊνονται από το Τμιμα Συντιρθςθσ 
Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ του Ρ.Β.Κ. ι τον μερικό ςυντθρθτι του κτιρίου, ωσ προσ 
τθν ορκι, πλιρθ και εντόσ του κακοριςμζνου χρόνου εκτζλεςθ αυτϊν, ανεξάρτθτα από τθν 
επίβλεψθ εκ μζρουσ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ ςε περίπτωςθ 
που κα διαπιςτωκεί ελλιπισ ι λανκαςμζνθ εκτζλεςθ για εργαςία που ζχει αναλάβει και 
οφείλει να τθν αποκαταςτιςει με δικι του μζριμνα και αποκλειςτικι του δαπάνθ.  

 
13. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει τθν οποιαδιποτε τεχνικι 

υποςτιριξθ με ταυτόχρονθ παρουςία του ανάλογου τεχνικοφ προςωπικοφ του μετά από 
αίτθςθ, γραπτι ι προφορικι, των αρμοδίων οργάνων τθσ Υπθρεςίασ, κατά τθ διάρκεια 
εορτϊν και εκδθλϊςεων κατά τισ οποίεσ υφίςτανται βεβαρθμζνεσ απαιτιςεισ. 

 

14. Ο Ανάδοχοσ δφναται να ενθμερωκεί από τα ςχζδια των κτιρίων, υπόγειων 
δικτφων, υπαίκριων χϊρων αναλόγωσ τθσ εργαςίασ που ζχει αναλάβει, προσ βοικεια του, 
χωρίσ όμωσ αυτό να τον απαλλάςςει από τθν πλιρθ ευκφνθ ςε περίπτωςθ προκλιςεωσ 
φκοράσ ι ατυχιματοσ αν το αντίςτοιχο ςχζδιο είναι ελλιπζσ ι λάκοσ ενθμερωμζνο. 
 

15. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ, τθν ευταξία και τθν 
κακαριότθτα των χϊρων που εργάςτθκε,  τθν ςυγκζντρωςθ και επιςτροφι των παλαιϊν 
υλικϊν (αχριςτων και μθ) ςε χϊρο κατάλλθλο που κα κακορίηεται από το Τμ. Συντιρθςθσ 
Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ του ΡΒΚ. Επιπλζον με το πζρασ μίασ εργαςίασ οφείλει 
να επιςτρζψει τα εφχρθςτα υλικά που περίςςεψαν ςτθν αποκικθ υλικϊν και να ςυντάξει 
υπόμνθμα δικαιολόγθςθσ των τοποκετθμζνων υλικϊν ανά εργαςία και ανά κωδικό 
εγκατάςταςθσ, με ςκοπό τθ λογιςτικι τακτοποίθςθ των υλικϊν ςυντιρθςθσ και τθν 
εφρυκμθ ενθμζρωςθ των μθτρϊων των εγκαταςτάςεων τθσ Υπθρεςίασ.  
 

16. Τα υλικά κα χορθγοφνται από το Ρ.Β.Κ., κατόπιν αιτιςεωσ του Αναδόχου. Θα 
παραδίδονται ςτον χϊρο των Αποκθκϊν Υλικοφ του ΡΒΚ και κα φορτϊνονται – 
μεταφζρονται ςτον τόπο των εργαςιϊν – εκφορτϊνονται με μζριμνα και αποκλειςτικι 
δαπάνθ του Αναδόχου. (Κατάςταςθ Υλικϊν ωσ πίνακασ ςτο ζντυπο «Ε1»). 
 

17. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει λίςτα αναγκαίων υλικϊν, 
κοςτολογθμζνα με ενδεικτικζσ τιμζσ εμπορίου, προσ τα αρμόδια όργανα τθσ Υπθρεςίασ για 
διεκπεραίωςθ κάκε εργαςίασ που του ζχει ανατεκεί, και αφοφ πρϊτα ζχει ελζγξει για τθν 
φπαρξθ τουσ ι μθ ςτθ Διαχείριςθ του ΡΒΚ. (Κατάςταςθ Υλικϊν ωσ ζντυπο «Ε3»). Ο ίδιοσ ι 
και το τεχνικό προςωπικό του οφείλουν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, (τουλάχιςτον ανά 
15 θμζρεσ),  να επιςκζπτονται τισ αποκικεσ τθσ Διαχείριςθσ του Ρ.Β.Κ. και να γνωρίηουν τα 
υπάρχοντα αποκζματα υλικϊν που υπάρχουν εντόσ αυτϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
Μζςα Εργαςίασ – Μηχανήματα 

 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςτο προςωπικό του, με δικά του ζξοδα, 
όλα τα μζςα εργαςίασ όπωσ όργανα μετριςεων και εντοπιςμοφ υπογείων Δικτφων 
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.), εργαλεία (γεννιτριεσ ζωσ 5 kW, θλεκτρικά 
κομπρεςζρ ζωσ 10 kgr, μπετονιζρα μζχρι ¼ ρυμουλκοφμενθ, καρότςια μεταφοράσ, τροχοφσ, 
θλεκτρικά και επαναφορτιηόμενα δραπανοκατςάβιδα, εργαλεία χειρόσ, ςκαλωςιζσ μζχρι 5 
μ φψουσ, μεταλλότυποι και ξυλεία καλουπϊματοσ, κλπ) και οχιματα μεταφοράσ 
προςωπικοφ του. Μετά από αίτθςθ του αναδόχου, θ Υπθρεςία κα χορθγεί μικροποςότθτεσ 



καυςίμου για τθν λειτουργία των ανωτζρω μθχανθμάτων, για τθν διεκπεραίωςθ 
ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ εντόσ των εγκαταςτάςεων του Ρ.Β.Κ. 

 

2. Κατόπιν αιτιςεωσ του Αναδόχου προσ τα αρμόδια όργανα και μετά από ζγκριςθ 
του Ρ.Β.Κ. μποροφν να χορθγθκοφν προσ αυτόν με ταυτόχρονθ (διαχειριςτικι) χρζωςθ, 
μζςα εργαςίασ και μθχανιματα τθσ Υπθρεςίασ μετά χειριςτοφ, προσ διεκπεραίωςθ 
εργαςίασ που αφορά το Ρ.Β.Κ. 

 

3. Στθν περίπτωςθ που για τθν διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ που ζχει αναλάβει ο 
Ανάδοχοσ απαιτείται θ χριςθ ιδίων ειδικϊν Μθχανθμάτων (περονοφόρα, ανυψωτικά, 
χωματουργικϊν εργαςιϊν κλπ.) αυτόσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτιςει ζγκριςθ για τθ 
χριςθ τουσ από το Ρ.Β.Κ. υποβάλλοντασ και ςχετικι προςφορά με το εκτιμϊμενο κόςτοσ. 
Με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει κατάςταςθ με τα 
μθχανιματα που ζχει ςτθ διάκεςθ του ι δφναται να μιςκϊςει, όπου κα αναφζρεται το 
είδοσ και το ποςό τθσ αντίςτοιχθσ κοςτολόγθςθσ. Τα μθχανιματα κα πλθροφν τα κριτιρια 
(πιςτοποιιςεισ, διπλϊματα χειριςτϊν, κλπ.) που προβλζπει θ νομοκεςία για τον αςφαλι 
χειριςμό τουσ. Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι του προςφορά κρικεί μθ ςυμφζρουςα προσ 
τθν Υπθρεςία, το Ρ.Β.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να αναηθτιςει άλλθ λφςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ωράριο εργαςίασ 

 

1.     Δευτζρα ωσ Ραραςκευι από 07:00 ζωσ 15:00Ω. Τονίηεται ιδιαίτερα ότι, για 
τον Ανάδοχο, δεν κα ιςχφουν οι θμιαργίεσ (μειωμζνο ωράριο) που πικανά να ζχει το ΡΒΚ. 

 

2. Θ ϊρα προαιρετικοφ διαλείμματοσ του προςωπικοφ του Αναδόχου 
κακορίηεται από 11:00 ζωσ 11:30 και μόνον αυτι, εκτόσ αν διαφορετικι ϊρα ςυμφωνθκεί 
με τθν Υπθρεςία 

 

3. Για ζκτακτεσ ανάγκεσ που τυχόν παρουςιαςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
Σφμβαςθσ, τόςο ςε εργάςιμεσ όςο και μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει τθ δυνατότθτα διάκεςθσ επιπλζον προςωπικοφ του εντόσ δφο ωρϊν 
από τθ ςτιγμι ειδοποιιςεωσ του από τα αρμόδια όργανα του Ρ.Β.Κ. 
 

4. Ο Ανάδοχοσ και ο Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ «Β» δεν δικαιοφνται να 
επικαλεςτοφν, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, αδυναμία εντοπιςμοφ τουσ όταν 
καλοφνται από το ΡΒΚ και υποχρεοφνται να απαντοφν ςε 24ωρθ βάςθ ςε τθλεφωνικζσ 
κλιςεισ, ςτακερισ ι κινθτισ τθλεφωνίασ ι ςε τθλεομοιότυπα (FAX), ι ςε μθνφματα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν αναφορά βλαβϊν.  

 
5.     Ο εντοπιςμόσ του Αναδόχου και του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ «Β»  μπορεί 

να γίνεται ςτα παρακάτω ςτοιχεία εντοπιςμοφ: 
 

    α. κινθτό τθλζφωνο: 

    β. ςτακερό τθλζφωνο: 

    γ. τθλεομοιότυπα (fax): 

    δ. δνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 



ΑΡΘΡΟ  8 
Παρεχόμενεσ Ευκολίεσ 

 

 1.  Οι ευκολίεσ που παρζχονται ςτον Ανάδοχο χωρίσ αυτόσ να ζχει καμία 
οικονομικι επιβάρυνςθ είναι, μετά από αίτθςθ του αναδόχου: 

        α.  μικροποςότθτεσ καυςίμου για τθ λειτουργία μθχανθμάτων, για τθν 
διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ εντόσ των εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ,  

   

       β.   μζςα εργαςίασ και μθχανιματα τθσ Υπθρεςίασ μετά χειριςτοφ, προσ 
διεκπεραίωςθ εργαςίασ που αφορά το ΡΒΚ, με ταυτόχρονθ διαχειριςτικι χρζωςθ, μετά από 
ζγκριςθ του ΡΒΚ. 

 2. Το προςωπικό του αναδόχου που απαςχολείται για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ςυντιρθςθσ- επιςκευισ των εγκαταςτάςεων του ΡΒΚ δφναται να χρθςιμοποιεί τα οχιματα 
του ΡΒΚ που εκτελοφν προγραμματιςμζνα δρομολόγια μεταφοράσ προςωπικοφ του, όποτε 
και εάν αυτό είναι εφικτό, μετά από ζγκριςθ του ΡΒΚ. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Περιοριςμοί Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκπροςωπείται ι διαφθμίηεται με 
οποιοδιποτε τρόπο και ςαν οποιαςδιποτε φφςεωσ υπάλλθλοσ ι εταίροσ του ΡΒΚ 
χρθςιμοποιϊντασ το όνομα «ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ» ςυντετμθμζνο ι ολογράφωσ ι με 
χριςθ των εμβλθμάτων αυτοφ, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

 
2. Κατά τισ ςυναλλαγζσ του με τρίτουσ κα εμφανίηεται με τθν δικι του επωνυμία. 
 
3. Ο Ανάδοχοσ και οι εργαηόμενοι ςε αυτόν κατά καμία ζννοια βαςιηόμενθ ςτθν 

παροφςα ςφμβαςθ δεν είναι δυνατό να κεωρθκοφν υπάλλθλοι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, 
του ΡΒΚ ι άλλθσ Αρχισ. 

 
           4.   Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό που υπάγεται ς’ αυτόν δεν ζχει κανζνα δικαίωμα 
να χρθςιμοποιιςει τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του Ρ.Β.Κ. κατά οποιονδιποτε τρόπο 
για προςωπικό του όφελοσ πζραν τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ, με εξαίρεςθ τθ χριςθ των 
κυλικείων κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ςτο ΡΒΚ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 
    Πρόςληψη προςωπικοφ 

1. Για τισ περιπτϊςεισ όπου το ΡΒΚ διακζτει προςωπικό των παραπάνω 
ειδικοτιτων, ο Ανάδοχοσ κα αξιοποιείται επικουρικά. 

 
2. Το ΡΒΚ διατθρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ, 

καταςτάςεισ με το προςωπικό του Αναδόχου που απαςχολικθκε ςε αυτόν κατά τουσ 
προθγοφμενουσ μινεσ.  

 
          3.   Το οργανόγραμμα που κα κατατεκεί από τον Ανάδοχο κατά τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ κακϊσ και άλλα ςτοιχεία ςχετικά με το ανκρϊπινο δυναμικό που κα 
χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα  αναφζρουν λεπτομερϊσ τα παρακάτω: 

 α. Τθν περιγραφι των ρόλων και κζςεων εργαςίασ με τα απαιτοφμενα προςόντα. 



 β. Το προςωπικό τθσ ομάδασ ςε αρικμοφσ και απαιτοφμενεσ ειδικότθτεσ που κα 
καλφψει τουσ προαναφερκζντεσ ρόλουσ/κζςεισ εργαςίασ 

  γ. Τα ςτοιχεία του Υπευκφνου ςε κζματα Υγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ. 

          4.  Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι το ΡΒΚ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν 
αντικατάςταςθ οποιουδιποτε μζλουσ του προςωπικοφ του, εάν διαπιςτωκεί ότι 
ςυντρζχουν λόγοι αςφάλειασ προ τοφτο. 

  

5.  Για λόγουσ αςφαλείασ κάκε νζο προςωπικό που κα προςλαμβάνεται από τον 
Ανάδοχο κα πρζπει να εγκρίνεται από το Ρ.Β.Κ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με 
ότι προβλζπεται από τισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ Αρχζσ ςε ςχζςθ με κζματα Αςφάλειασ. Με τθν 
ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ι όποτε κλθκεί κατά τθν κρίςθ του ΡΒΚ ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
προςκομίςει κατάςταςθ με τα ςτοιχεία του προςωπικοφ ςτθν οποία κα αναγράφονται ο 
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, Αρικμόσ ΙΚΑ, θ ειδικότθτα, και κα 
επιςυνάπτονται φωτοαντίγραφα των δελτίων ταυτοτιτων ι διαβατθρίων και θ άδειεσ 
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, όπου απαιτείται. 

 6.   Το προςωπικοφ του ανάδοχου κα πρζπει να προζρχεται από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. Σε κάκε περίπτωςθ και για λόγουσ αςφαλείασ το προτεινόμενο για εργαςία 
προςωπικό του ανάδοχου τελεί υπό τθν ζγκριςθ του ΡΒΚ.  

 7.    Σε περίπτωςθ που το απαςχολοφμενο προςωπικό δεν προζρχεται από χϊρα 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα πρζπει να ζχει οπωςδιποτε άδεια παραμονισ και 
εργαςίασ ςτθ χϊρα. 

 8.    Πλο το προςωπικό του Αναδόχου κα πρζπει να ζχει Λευκό Ροινικό Μθτρϊο 

 9.    Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει και εγγυάται ότι όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει 
για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ είναι ζμπειρο και εξειδικευμζνο, διακζτει τισ κατάλλθλεσ 
άδειεσ εργαςίασ και είναι εξοπλιςμζνο με τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ όπου 
και όταν αυτό απαιτείται.  

 10.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ιδία, να ςυμμορφϊνεται με τθν πολιτικι Υγιεινισ και 
Αςφάλειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κακϊσ και με τουσ εκάςτοτε νόμουσ, διατάξεισ και 
κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ και του Ελλθνικοφ Κράτουσ για τθν Υγεία και 
Αςφάλεια Εργαςίασ. 

 11.  Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ κάκε μζτρου που απαιτείται 
ϊςτε να εξαςφαλίηονται το προςωπικό του και οι τρίτοι, που παρευρίςκονται ςτουσ χϊρουσ 
εργαςίασ του, από κάκε κίνδυνο που μπορεί να απειλιςει τθν υγεία ι τθ ςωματικι τουσ 
ακεραιότθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ τουσ. Θα είναι υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα, ηθμιά ι απϊλεια ςε τρίτουσ λόγω αμελείασ ι δόλου αυτοφ ι των 
εργαηομζνων του και κα πρζπει να αποκαταςτιςει κάκε ηθμιά που προκάλεςε ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι ςε τρίτουσ λόγω των πιο πάνω αναφερομζνων αιτιϊν. 

 12.  Ο Υπεφκυνοσ του Αναδόχου για κζματα Υγιείνθσ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ 
(Τεχνικόσ Αςφαλείασ και αν απαιτείται και Γιατρόσ Εργαςίασ), αςχολείται με όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ υποκζςεισ Υγιείνθσ και Αςφάλειασ που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ και 
ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα του ΡΒΚ, ακολουκϊντασ τισ υποδείξεισ τουσ για τθν 
επίλυςθ των όποιων προβλθμάτων που αφοροφν τθν Υγιείνθ και Αςφάλεια τθσ Εργαςίασ. 

 13.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί και να τοποκετιςει τισ κατάλλθλεσ 
ενδείξεισ που κα υποδεικνφουν και κα απαγορεφουν προςζγγιςθ ςε επικίνδυνεσ περιοχζσ 
του χϊρου εργαςίασ του, τόςο για τουσ εργαηόμενουσ του, όςο και για οποιοδιποτε 
πρόςωπο βρίςκεται κοντά ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. 



 14.   Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ακολουκιςει τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου ι των Κανονιςμϊν που αφοροφν τθ διλωςθ αυτοφ ςτισ 
ςχετικζσ Αρχζσ και κα πρζπει να ενθμερϊςει άμεςα τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 15.   Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί ο 
ίδιοσ ι οι τυχόν εγκεκριμζνοι υπεργολάβοι (ςυντιρθςθσ, κακαριότθτασ κλπ) ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το υπαλλθλικό 
προςωπικό του ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, εφόςον το προςωπικό αυτό 
δεν υπόκειται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το 
πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ οι 
υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και λοιποί ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. Θ 
υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 

 16.   Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει κάλυψθ αςφάλιςθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 
τρίτων και αςτικισ ευκφνθσ εργοδότου. Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ αςτικι 
ευκφνθ του Αναδόχου ζναντι τρίτων και των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ  11 
Εμφάνιςη και ςυμπεριφορά προςωπικοφ 

 

1. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Ρ.Β.Κ. για τθν εν γζνει καλι και 
ομοιόμορφθ εμφάνιςθ του υπαγομζνου ς’ αυτόν προςωπικοφ. Επίςθσ θ ενδυμαςία – 
εξοπλιςμόσ τουσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν νομοκεςία περί Υγιεινισ και Αςφάλειασ 
των εργαηομζνων. Το προςωπικό κα ντφνεται με μζριμνα και με ζξοδα του Αναδόχου.   

 
 2. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει όλα τα κατά τθν κρίςθ του μζτρα προσ αποφυγι 
μθ ευπρεπϊν ι αντίκετων προσ τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ, τα χρθςτά ικθ και τθ 
δθμόςια τάξθ ςυμπεριφορϊν εκ μζρουσ του προςωπικοφ του. 

 3.   Το ΡΒΚ δικαιοφται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ και τθν άμεςθ αποπομπι μελϊν 
του προςωπικοφ που δεν ςυμπεριφζρονται κατά τα ανωτζρω ι κρίνονται γενικά 
ακατάλλθλοι για τα κακικοντα που τουσ ανατζκθκαν, φςτερα από ςχετικι πρόταςθ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
ςυμμόρφωςθ προσ τισ ςχετικζσ υποδείξεισ  του ΡΒΚ.  

         4. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί ανθρτθμζνθ κατάςταςθ του προςωπικοφ, κεωρθμζνθ 
από το Γραφείο εργαςίασ Χανίων Κριτθσ και να υποβάλλει αντίγραφο αυτισ ςτο Τμ. 
Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ. Ωσ προσ τθν υγιεινι κατάςταςθ του 
προςωπικοφ υποχρεοφται να τθρεί τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ και 
να ζχει ςυνεχϊσ ανθρτθμζνθ κατάςταςθ περιοδικισ υγειονομικισ εξζταςθσ του 
προςωπικοφ. Τα ζξοδα τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

5.   Εντόσ των ςτρατιωτικϊν χϊρων ιςχφει ο Κ.Ο.Κ.,ο οποίοσ και κα πρζπει να 
τθρείται, κακϊσ και τυχόν επιπλζον περιοριςμοί αςφαλείασ που εκδίδονται από τθν 
Υπθρεςία. 

    
ΑΡΘΡΟ  12 

Πρόςθετεσ Τποχρεϊςεισ Αναδόχου 
 

 1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με οποιαδιποτε υπθρεςία 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι/και άλλον αρμόδιο κρατικό φορζα, με τον τρόπο που κα του 
υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι, και να ςυμμορφϊνεται με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ 
κοινοτικισ και Ελλθνικισ νομοκεςίασ. 



 2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόςει τα προγράμματα, οδθγίεσ και 
κανονιςμοφσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ανακφκλωςθ, τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
Κοςτολόγηςη – Ποιοτική & Ποςοτική Παραλαβή Εργαςιϊν 

 

1. Κοςτολογοφνται μόνο οι εργαςίεσ που διεκπεραιϊκθκαν (τμθματικά ι 
ςυνολικά). 

 

2. Οι εργαςίεσ κα κοςτολογοφνται βάςθ τθσ τιμισ που ζχει δϊςει ο Ανάδοχοσ ςτθν 
προςφορά του επί των θμερομιςκίων που απαιτικθκαν προσ διεκπεραίωςθ τουσ. Θ 
χρονικι διάρκεια του θμερομιςκίου κα λογίηεται με βάςθ το ιςχφον ωράριο εργαςίασ τθσ 
Υπθρεςίασ. Τονίηεται ιδιαίτερα ότι, για τον Ανάδοχο, δεν κα ιςχφουν οι θμιαργίεσ (μειωμζνο 
ωράριο) που πικανά να ζχει το ΡΒΚ. 

 
3. Οι εργαςίεσ που δεν μποροφν να κοςτολογθκοφν με τον παραπάνω τρόπο, (και 

μόνον), κα κοςτολογοφνται με κοινι ςυναίνεςθ μεταξφ ΡΒΚ και Αναδόχου, (είτε 
βαςιηόμενεσ ςτθν προκοςτολόγθςθ τθσ μζςθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ, είτε ςε 
ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου). Θ πρακτικι αυτι κα εφαρμόηεται κατ’ εξαίρεςθ 
και ςε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ, το ΡΒΚ διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει τθν υπόψθ 
εργαςία ςε τρίτουσ μετά από ζρευνα αγοράσ. 
 

4. Οι εργαςίεσ που κα εκτελοφνται εκτόσ ωραρίου κα κοςτολογοφνται με βάςθ το 
άρκρο 1 παράγραφοσ 5 τθσ παροφςθσ.  
 

5. Θ θμεριςια παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνεται μετά από ζλεγχο που κα 
πραγματοποιεί το Τμιμα Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ, ωσ προσ τθν 
ποςότθτα και τθν κατ’ αρχιν ποιοτικι εκτζλεςθ – περάτωςθ των εργαςιϊν που ζχουν 
ανατεκεί ςτον Ανάδοχο και κα καταγράφονται ςε ςχετικό θμεριςιο δελτίο τθσ Υπθρεςίασ. 

 
6. Με βάςθ τθν προαναφερόμενθ παραλαβι των εργαςιϊν, ςτισ αρχζσ ζκαςτου 

μθνόσ κα ςυντάςςεται Μθνιαίο πρακτικό με μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλεται 
ςτο Τμιμα Συντιρθςθσ Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ, ςτο οποίο κα φαίνονται τα 
θμερομίςκια που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου μθνόσ, 
ςφμφωνα με τα θμεριςια δελτία, με ταυτόχρονθ κοςτολόγθςθ τουσ ςφμφωνα με τθν 
προςφορά του Αναδόχου. Εν ςυνεχεία το πρακτικό με μζριμνα του Τμιματοσ Συντιρθςθσ 
Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ κα διαβιβάηεται ςτα αρμόδια οικονομικά όργανα του 
ΡΒΚ για τθν πλθρωμι του Αναδόχου. (Μθνιαίο Ρρακτικό ωσ ζντυπο «Ε4»). 

 
7. Τθν ανωτζρω θμεριςια παραλαβι των εργαςιϊν τθσ Σφμβαςθσ, κα ακολουκεί 

εν ευκζτω χρόνο και αναλόγωσ τθσ φφςεωσ των εργαςιϊν, θ Οριςτικι Ροιοτικι και 
Ροςοτικι Ραραλαβι των Εργαςιϊν. Θ υπόψθ Οριςτικι Ραραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν κα γίνεται από Επιτροπι που κα ςυγκροτείται με απόφαςθ του ΡΒΚ. Θ 
Επιτροπι κα ελζγχει ποςοτικά και ποιοτικά τισ υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν και κα 
αξιολογεί αν οι υπθρεςίεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ και αποδίδουν 
καλϊσ/ποιοτικϊσ και κα ςυντάςςει το αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροιοτικισ και 
Ροςοτικισ Ραραλαβισ αυτϊν. Κατά τθν υπόψθ διαδικαςία παραλαβισ κα καλείται 
εγκαίρωσ να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ αν το επικυμεί. 



 

8. Αν θ Επιτροπι κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ 
ςτουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςτο Ρρωτόκολλο κα αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπίςτωςε 
και κα γνωμοδοτεί ςε αυτό αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι εργαςίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

9.  Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ΡΒΚ, κα εγκρίνεται το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροιοτικισ και 
Ροςοτικισ Ραραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με παράλλθλθ οριςτικι επιβολι 
περικοπισ ςτο οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου, (ανάλογθ των διαπιςτωκειςϊν 
παρεκκλίςεων), θ οποία και κα παρακρατείται από το ΡΒΚ μζςω του αμζςωσ επόμενου 
μθνιαίου λογαριαςμοφ του Αναδόχου. 

10.   Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ δεν επιςτρζφονται πριν 
τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων ελζγχων από πλευράσ Υπθρεςίασ και τθσ 
εγκρίςεωσ όλων των Ρρωτοκόλλων Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ, τα 
οποία κα καλφπτουν κακολικά όλεσ τισ υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςτα πλαίςια τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ  14 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 
 1. Ο Ανάδοχοσ κα εκδίδει τιμολόγιο κάκε μινα το οποίο κα υποβάλλεται ςτο 
αρμόδιο τμιμα του ΡΒΚ για ζγκριςθ το πρϊτο 20ιμερο του επομζνου μινα, βάςει του 
αρικμοφ των θμερομιςκίων. 

  2. Οι πλθρωμζσ προσ τον Ανάδοχο, κα γίνονται κατά μινα βάςει τιμολογίων που 
κα τα εγκρίνει το Ρ.Β.Κ. και μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθσ λιψεωσ των τιμολογίου. 

  3. Οι πλθρωμζσ προσ τον Ανάδοχο, κα γίνονται ανά μινα από τθν Κεντρικι 
Διαχείριςθ Χρθματικοφ του ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ Δαπανϊν του ΚΟΥ/ΡΒΚ, μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθσ λιψεωσ του αντίςτοιχου τιμολογίου με τα παρακάτω παραςτατικά: 

  α. Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

  β. Κατάςταςθ ανάλυςθσ Τιμολογίων 

  γ. Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από 
Φορείσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ). 

  δ. Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του ΙΚΑ. 

                ε.  Μθνιαία Α.Ρ.Δ  του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, ςτο ΡΒΚ, του 
Αναδόχου. 

  ςτ. COMMITMENT (Αφορά τθν Υπθρεςία). 

  η. Μθνιαίο Ρρακτικό (Αφορά τθν Υπθρεςία). 

  θ. Νόμιμο παραςτατικό, ςτο οποίο να αναγράφονται ο αρικμόσ IBAN 
λογαριαςμοφ του Αναδόχου. 

  κ. Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ Εργαςιϊν 
προθγοφμενου μινα (Αφορά τθν Υπθρεςία). 

  4. Τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν προσ το ΡΒΚ που κα εκδίδει ο Ανάδοχοσ 
απαλλάςςονται από κάκε είδοσ φόρου, ςφμφωνα με τθν Ρ.4056/3029/ΡΟΛ 186/17-6-87 



Απόφαςθ Υπουργείου Οικονομικϊν/Γενικι Δνςθ Φορολογίασ / Υπθρεςία Φ.Ρ.Α. και 
επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ  15 
Ποινικζσ Ρήτρεσ – Ζκπτωςη Αναδόχου 

 

1. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ι ο αντιπρόςωπόσ του αναηθτθκεί αλλά δεν 
βρεκεί κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε θμζρασ εργάςιμθσ ι μθ, για τθν αποκατάςταςθ 
οποιαςδιποτε βλάβθσ αρμοδιότθτάσ του, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ειδοποιιςει 
εξωτερικό ςυνεργείο προσ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, χρεϊνοντασ τον ανάδοχο με ποινικι 
ριτρα ίςθ με το φψοσ αποηθμίωςθσ του εξωτερικοφ ςυνεργείου που ειδοποιικθκε. 
 

2. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ολιγωρία ςτθν επιςκευι –αποκατάςταςθ βλάβθσ 
και θ βλάβθ αυτι επιφζρει επιπλζον φκορά ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρ.Β.Κ. λόγω 
κακυςτζρθςθσ αποκατάςταςθσ τθσ, ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με ποινικι ριτρα ίςθ με 
το μζγεκοσ τθσ επιπλζον φκοράσ που επιλκε από τθν κακυςτζρθςθ αποκατάςταςθσ τθσ 
βλάβθσ. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με ποινικι ριτρα ίςθ με το μζγεκοσ φκοράσ 
που προκάλεςε ο ίδιοσ εκοφςια ι από αμζλεια. 

 
3. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ μζτρων αςφαλείασ ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με 

πρόςτιμο 500 Ευρϊ για κάκε μεμονωμζνθ παράβαςθ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ και 
ςυνζχιςθσ τθσ ίδιασ αντιεπαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ άνω των τριϊν περιπτϊςεων τότε 
δφναται να διπλαςιαςτεί ι να κθρυχκεί ζκπτωτοσ. 

 
        4.   Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι 
δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

       5.    Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

    α. για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει 
το 50% τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ των τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν, επιβάλλεται 
ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

  β. για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ 
ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

  γ. οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι 
ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι 
υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ 
ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το 
ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

6. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του 
αναδόχου. 

7. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα 
να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

             8. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί το δικαίωμα υποβολισ ζγγραφου αιτιματοσ παράταςθσ 
ολοκλιρωςθσ εργαςιϊν ςτο οποίο κα αναφζρονται και οι λόγοι κακυςτζρθςθσ. Το αίτθμα 



κα υποβάλλεται πριν τθν προκακοριςμζνθ περάτωςθ τθσ εργαςίασ ςτο Τμιμα Συντιρθςθσ 
Εγκαταςτάςεων & Θ-Μ Εξοπλιςμοφ. 

 9. Μετά τθν τρίτθ παράβαςθ ι μετά από ςϊρευςθ περιςςότερων διαφορετικϊν 
παρεκκλίςεων για τισ οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι  ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα 
ανωτζρω, κα επάγεται κατά τθν κρίςθ του ΡΒΚ ζκπτωςθ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ 
αυτι επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

  α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτι. 

  β. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
κατά περίπτωςθ. 

  γ. Ανάκεςθ των υπθρεςιϊν, είτε ςτον επόμενο μειοδότθ που ζλαβε μζροσ 
ςτο διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ 
τιμισ. 

  δ. Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο ι 
μζροσ των προμθκειϊν των φορζων που αναφζρονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 
2286/95.  Ο αποκλειςμόσ ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ πραγματοποιείται μόνο με απόφαςθ 
του Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ. 

 10. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ 
προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και 
αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

    Άρθρο 16 
Τπεργολαβία 
 

1.  Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 
δεν αίρει τθν ευκφνθ του αναδόχου.  

2.    Οι νόμιμοι εκπρόςωποι των υπεργολάβων του αναδόχου είναι: 

        α.  Πνομα: 

     β.  Τθλζφωνο: 

     γ.  Άλλα ςτοιχεία επικοινωνίασ: 

3.     Επιπλζον, υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 



γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 
διαδικαςία.  

4.  Το ΡΒΚ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτουσ Γενικοφσ Προυσ τθσ διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι ο 
ανάδοχοσ δφναται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, μζχρι το ποςοςτό του 
τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν 
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τθσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται 
του ωσ άνω ποςοςτοφ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

                                                       ΑΡΘΡΟ 17 
                              φςτημα Διαχείριςησ Ποιότητασ Παρόχου 
 

           Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει επικαιροποιθμζνο, κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ, Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001/2008 ι 
μεταγενζςτερο, το οποίο κα πρζπει να παραμείνει ςε ιςχφ κακόλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, θ παροφςα απαίτθςθ ιςχφει για κάκε ζναν 
εταίρο ανάλογα με το πεδίο ειδικότθτασ/ τεχνογνωςίασ που προςφζρει. 

ΑΡΘΡΟ  18 
Εξαιρζςεισ από την επιβολή Κυρϊςεων – Ανϊτερη Βία 

 

  1. Οι προαναφερκείςεσ κυρϊςεισ για παραβάςεισ επί των ςυμβατικϊν όρων, δεν 
επιβάλλονται αν διαπιςτωκεί: 
 
  α.   Υπαιτιότθτα του ΡΒΚ. 
 

         β.   Συνδρομι λόγων ανωτζρασ βίασ, κατά τθν ζννοια του Αςτικοφ Δικαίου, 
ςυνζπεια των  οποίων ο Ανάδοχοσ δεν μπόρεςε να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του. Ωσ 
τζτοια δεν κεωροφνται για τον Ανάδοχο όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εντόσ του πεδίου 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ελζγχου του Ανάδοχου. 

Θ απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. 

2.    Ο Ανάδοχοσ που επικαλείται ανϊτερθ βία υποχρεϊνεται να: 

     α. Αναφζρει με ζγγραφο ςτθν Υπθρεςία το γεγονόσ που προκάλεςε τθν ανϊτερθ 
βία μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν εκδιλωςι του, ομοίωσ δε και από τθ λιξθ του ςε 
περίπτωςθ που αυτό διαρκζςει. 

    β. Ρροςκομίςει βεβαίωςθ από αρμόδια Δθμόςια Αρχι που να επιβεβαιϊνει τα 
γεγονότα που αναφζρει ο Ανάδοχοσ κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

3.  Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ του Αναδόχου και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 



          4.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν.4412/16, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

         5.  Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του 
προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

ΑΡΘΡΟ 19 
                                                        Ατυχήματα 

 

1.  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν πλιρθ ευκφνθ για εργατικά ατυχιματα που κα 
προκλθκοφν ςε προςωπικό δικό του, τθσ υπθρεςίασ ι τρίτο, εάν διαπιςτωκεί υπαιτιότθτά 
του λόγω μθ λιψθσ επαρκϊν μζτρων αςφαλείασ ι κακοτεχνίασ ι λανκαςμζνου χειριςμοφ, 
που είχε ωσ αποτζλεςμα, κάνατο, τραυματιςμό, πρόκλθςθ υλικϊν ηθμιϊν και ζχει τθν 
ευκφνθ τθσ πλιρουσ αποκατάςταςθσ των παραπάνω, χωρίσ καμία απαίτθςθ από τθ 
Στρατιωτικι Υπθρεςία. 

 
2.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνά για τθν τιρθςθ κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν των μζτρων αςφαλείασ προςωπικοφ που προβλζπονται από τα ΡΔ 
788/80, ΡΔ 1073/81, Ν 1396/93, Υ.Α. 13646/84, Ν 1430/84, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 16440/93 και 
ΡΔ 305/96 και οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι νομοκετικι διάταξθ. Με τθν ζναρξθ των 
εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει ςτοιχεία για τον ΦΑΥ.  

 
3.   Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει ςε όλο το προςωπικό του, τα προβλεπόμενα από 

το νόμο μζςα ατομικισ προςταςίασ. 
 

ΑΡΘΡΟ  20 
Εγγυοδοςία - Εγγφηςη Καλήσ Εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ  

 

 1.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατζκεςε ςτθν ΡΒΚ/Δϋ 
ΚΟΥ/ΔΡΣ εγγυθτικι επιςτολι τθσ ………………………. Τράπεηασ με αρικμό, 
…………………………..ποςοφ …………….χιλιάδων ευρϊ (………………,00 €).  

 2.  Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτο πιςτωτικό ίδρυμα 
που τθν εξζδωςε, μετά τθν οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ.  

ΑΡΘΡΟ  21 
Πτϊχευςη - Αναδόχου 

 

 1. Σε περίπτωςθ πτϊχευςθσ ι κανάτου του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτι λφεται αυτοδικαίωσ και θ εγγφθςθ επιςτρζφεται ς’ αυτόν ι τουσ 
κλθρονόμουσ, αφοφ προθγουμζνωσ γίνει πλιρθσ εκκακάριςθ των απαιτιςεων. 

 2. Ο ζχων τθν οικονομικι δικαιοδοςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,  ςε τζτοιεσ 
περιπτϊςεισ, ζχει το δικαίωμα κατόπιν αιτιςεωσ του ςυνδίκου ι των κλθρονόμων του 
Αναδόχου να εγκρίνει τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυμβάςεωσ απ’ αυτοφσ αν δθλϊςουν νόμιμα και 
ςφμφωνα  με τουσ τφπουσ ότι αναλαμβάνουν τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, οπότε θ 
εγγφθςθ του επιςτρζφεται, αντικακιςταμζνθ με άλλθ ςτο όνομα του ςυνδίκου ι των 
κλθρονόμων. Θ αίτθςθ για ςυνζχιςθ τθσ ςυμβάςεωσ πρζπει να υποβλθκεί μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία πτωχεφςεωσ ι κανάτου του 



Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςφνδικοσ ι οι κλθρονόμοι διορίηουν πλθρεξοφςιο με τθν 
ζγκριςθ του ΡΒΚ, ο οποίοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα του Αναδόχου. Θ 
Διοίκθςθ του ΡΒΚ προβαίνει ςε λεπτομερι καταγραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων του και 
ςυνεχίηει τθ ςυντιρθςθ- επιςκευι των εγκαταςτάςεων με δικι τθσ ευκφνθ μζχρι τθσ 
αναλιψεωσ τθσ ςυνεχίςεωσ τθσ ςυντιρθςθσ- επιςκευισ των εγκαταςτάςεων από το 
πλθρεξοφςιο του ςυνδίκου ι των κλθρονόμων του όπωσ προαναφζρκθκε, είτε μζχρι ν’ 
αναδειχκεί νζοσ ανάδοχοσ.  

ΑΡΘΡΟ 22 
Εκχϊρηςη φμβαςησ 

 

 Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι 
οποιοδιποτε από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ 
περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ, ςε οποιονδιποτε χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.  

Άρθρο 23 
Εχεμφθεια 

 

 1. Ο ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, οφείλει να τθρεί 
απόρρθτεσ οποιαςδιποτε φφςθσ και είδουσ πλθροφορίεσ που περιζρχονται ςε αυτόν, 
τυχαία ι ζνεκα τθσ εκτζλεςθσ του ζργου που κα αναλάβει. 

 2. Θ υποχρζωςθ αυτι καταλαμβάνει και το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του 
αναδόχου. Ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει κάποιεσ από τισ εν λόγω 
πλθροφορίεσ για ςκοπό άλλο, από τον αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων και να γνωςτοποιεί κάποιεσ από τισ εν λόγω πλθροφορίεσ ςε οποιονδιποτε 
άλλο, τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εκτόσ όςων βρίςκονται ςε άμεςθ ι ζμμεςθ 
επαγγελματικι εξάρτθςθ από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 
Θ αποκάλυψθ πλθροφοριϊν ςε οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο, κα πρζπει να γίνεται 
εμπιςτευτικά και μόνο ςτο βακμό που αυτό είναι αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

3. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των ορίων του παρόντοσ άρκρου, θ Αρχι (μθ 
κεντρικι ι ανακζτουςα) δικαιοφται να ηθτιςει τθν επανόρκωςθ κάκε ηθμίασ τθσ. 

AΡΘΡΟ 24 
                                         Εφαρμοςτζο Δίκαιο-Επίλυςη Διαφορϊν 
 
 Θ  Σφμβαςθ  διζπεται  από  το  Ελλθνικό  δίκαιο.  Ο  Ανάδοχοσ και το ΡΒΚ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ 
Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι 
τθν εφαρμογι αυτισ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και 
των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ 
διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ, 
αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια που 
εδρεφουν ςτα Χανιά. 

 
Άρθρο 25 

Δικαίωμα Μονομεροφσ Λφςησ τησ φμβαςησ 
 

 Είναι δυνατι θ μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που δεν υφίςταται 
πλζον θ απαίτθςθ λόγω αλλαγισ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ μθ δυνάμενθσ να προβλεφκεί 



από τθν Ανακζτουςα Αρχι και με τθν προχπόκεςθ ότι ο προμθκευτισ ειδοποιικθκε 
τουλάχιςτον εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία παφςθσ. 

 
Άρθρο 26 

Σελικζσ Διατάξεισ 
 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

 1. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο 
ςυςχετίηεται (Διακιρυξθ, Ρροςφορά, Διαταγι Κατακφρωςθσ). 

        2.    Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ ςφμβαςθ, λαμβάνονται υπόψθ ο 
Ν.4412/16 *«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»+,ο Ν.3863/2010, θ Διακιρυξθ/Δθμοςίευςθ, θ 
Κατακφρωςθ, θ Σφμβαςθ, εφαρμοηόμενων ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του 
Αςτικοφ Κϊδικα κατά τθν αρικμθτικι ςειρά εμφάνιςθσ των άρκρων - Ραραρτθμάτων από 
τα οποία αποτελοφνται. 

 3.  Θ υπθρεςία δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ 
φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται 
οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι, τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των εργαςιϊν. 

 4. Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ 
τθσ υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε 
από το ΡΒΚ/Δνςθ Ρρομ. & Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

  Για το ΡΒΚ     Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Σμχοσ (Ι) Ακανάςιοσ Μπινιάρθσ 

Ακριβζσ Αντίγραφο                         Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

 Ανκλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

 Τμχθσ Συμβάςεων  



ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Τπόδεηγκα Δληύπνπ «Δ1» 

«2» Τπόδεηγκα Δληύπνπ «Δ2» 
«3» Τπόδεηγκα Δληύπνπ «Δ3» 
«4» Τπόδεηγκα Δληύπνπ «Δ4» 
 

 

 

                                                                          



                                                                                                                                                      ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
                                                                                                                        Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. 
                                                                                                                                ΓΝΖ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3) 
                                                                                Υαληά,15 Οθη 18  
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «VII»  

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.1/227/114419/.1616 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ «Δ1» 
Δ Ν Σ Ο Λ Η   Δ Ρ Γ Α  Ι Α     Τπ’Αριθμ..      /20 . 

 

ΘΔΜΑ : πληήξεζε Δγθαηαζηάζεσλ ΠΒΚ 

 

1.  ε εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ππ. Αξίζκ.          ύκβαζεο ζαο αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

ΜΔΖ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

ΑΝΑ ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. 

ΠΡΟΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 

     

     

     

  

 2.  Παξαθαινύκε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη εληόο …..….. εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ πιηθώλ. Τπεύζπλνο Παξαθνινύζεζεο Δξγαζηώλ ηνπ ΠΒΚ ζα είλαη :                                                        ηει  

 



  3. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ην παξόλ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζην Σκ. Τπνδνκήο. 

 

   Γ..Δ.           Σ.Δ.Η-Μ.Δ.                  ΚΤΠ 

 

 

Τλικά ποσ τορηγήθηκαν για ηην σλοποίηζη ηης παρούζας Δνηολής Δργαζίας. 

Α/Α Ζκ/ληα Πεξηγξαθή Τιηθώλ  Μνλ.
Μεηξ. 

Πνζό-
ηεηα 

Παξαη. 

      

      

      

      

      

  Τλικά ποσ Δπεζηράθηζαν ζε Γιατειριζηή Τλικού (Δύτρηζηα ή Ατρηζηα) 

Α/Α Ζκ/ληα Πεξηγξαθή Μνλ.
Μεηξ. 

Πνζό-
ηεηα 

Παξαη. 

      

      

      

      

      

 



Τπόμνημα δικαιολόγηζης ηων ηοποθεηηθένηων σλικών ηης παρούζας Δνηολής Δργαζίας. 

Α/Α 
Δίδος 

Τλικού 

Δίδος Δργαζίας –  

Κωδικός Δγκαηάζηαζης 

Μον. Δκηελεζθένηων 
Δργαζιών 

Ποζ. 
Καηαναλωθ. 

Ανά 
Μον.Δργας. 

Μερικό 
Ολική Καηαν. 
Ποζόηηηας 

Παραηηρήζεις 

        

        

        

        

 

Καηάζηαζη Δργαζομένων σνολικά Ανά Διδικόηηηα 

Α/Α Δηδηθόη. Αξηζκόο 
Ζκεξ/ζζίσλ . 

Πεξηγξαθή Δξγαζίαο   Παξαηεξ. 

     

     

     

     

     

     

ύλνιν    

 

 

Τπογραθές – τόλια - Παραηηρήζεις 



 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                                                        Για το ΡΒΚ     Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

            Δπί ηόπνπ Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαρεηξηζηήο Τιηθνύ 

Πάξνρνο Τπεξεζηώλ πληήξεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπεύζπλνο Παξαθνινύζεζεο Δξγαζηώλ ΠΒΚ 



 

 

                                                                                                                                                                          ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
                                                                                                                                           Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. 
                                                                                                                                                        ΓΝΖ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3) 
                                                                                                    Υαληά, 15 Οθη 18  
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «VII»  

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.1/227/114419/.1616 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ <<Δ2>> 

   

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 

   ΚΤΠ /ΣΜ. ΤΝΣ. ΔΓΚ. 

   Υαληά,    /    /       

 

                                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Α/Α ΟΝ/ΜΟ 

ΔΡΓΑΕ/ΝΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣ
Α 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ   

 

ΣΟΠΟ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΖΜΔΡ. - ΩΡΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ – 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

 ΠΑΡΟΥΟΤ  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ – 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

 ΑΠΟ ΔΩ 

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Γ..Δ.                                                                                            ΣΜ. ΤΝ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

Αληίγξαθν ηνπ παξόληνο ζα παξαδίδεηαη ελππόγξαθα ζην αλάδνρν ζηηο 14:30 ηεο πξνεγνπκέλεο.  Οη επηβιέπνληεο ζα ππνγξάθνπλ κεηά ηελ 
πινπνίεζε, ζεκεηώλνληαο ηπρόλ παξαηεξήζεηο 

 
 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

                                                        Γηα ην ΠΒΚ     Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 
 
 



 
 
 
                                                             ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
                                                     Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. 
                                                                ΓΝΖ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3) 
              Υαληά, 15 Οθη 18  
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «VII»  

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.1/227/114419/.1616 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ «Δ3» 

   Αλάδνρνο πληήξεζεο ΠΒΚ 

ΠΡΟ: ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΣΜ. ΤΝΣ. ΔΓΚ   Υαληά,    /    /     

    

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΛΗΚΩΝ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΠ΄ ΑΡΗΘΜ …………ΔΝΣΟΛΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Τιηθνύ Μ.Μ. Πνζ/ηα Σηκή 
Μνλάδνο 

(€) 

Γηαζέζηκν ηε Γηαρ. 
ΠΒΚ 

(ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Αλάδνρνο πληήξεζεο                    Μεξηθόο Γηαρεηξηζηήο                     Σκ. πλη. 
Δγθ. 

 
 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

      Γηα ην ΠΒΚ     Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
                                                     Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. 
                                                                ΓΝΖ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3) 
              Υαληά,15 Οθη 18  
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «VII»  

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.1/227/114419/.1616 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ «Δ4» 

  
  

   
Αλάδνρνο 
πληήξεζεο 

 ΠΡΟ:ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΣΜ. ΤΝΣ. ΔΓΚ. 
  

Υαληά, 
…/.…/…. 

        

         

         

   ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΝΟ  ………..  

         

 Βεβαηώλεηαη όηη γηα ηνλ Μήλα ………., εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο αξκνδηόηεηαο  

αλαδόρνπ ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ΠΒΚ, όπσο νη παξαθάησ πίλαθεο:  

         

   ΑΜΟΗΒΔ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ   

Α/Α 

ΟΝ/ΜΟ ΔΡΓ/ΜΔΝΟΤ 

ΠΑΣΡΟΝ
ΤΜΟ 

ΑΜΚΑ 
ΔΗΓΗΚ/Σ

Α 

ΚΟΣΟ 
ΖΜΔΡ/ΘΗΟ

Τ 
ΖΜΔΡ/ΘΗΑ ΤΠΔΡΩΡ 

ΤΝΟΛ
ΗΚΟ 

ΠΟΟ 
(€) 

1 

 

   ΖΛ. 
ΥΣ. ΚΖ ΖΜ  ΤΠ  

ΚΖ*(ΖΜ
+ΤΠ/8) 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

     ΤΝΟΛΑ   1 

         

         



 
  ΜΗΘΩΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ     

Α/Α ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

  ΩΡΔ 

ΑΠΑΥ/Ζ 
ΚΟΣΟ 
ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ   

 Μ1   Ω ΚΟ Ω*ΚΟ   

         

     ΤΝΟΛΟ 2   

         

         

 
  ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ  1+2  

         

         

         

 ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ  Αλάδνρνο πληήξεζεο  Σκ. πλη. Δγθ 

  

  

   

 

 

  

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

     Γηα ην ΠΒΚ     Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 


