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                                                        ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
                                                        Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 
                                                        ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) 
                                                        Υαληά, 13 Μαΐνπ 19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ 
Φ.600.1/166/132126/.773 

  
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
 Γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ.  
  
 ήκεξα, εκέξα …………. κελόο ……………2019 θαη ώξα 10:00, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη 
παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 
   
 1.  Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, Σρε (Ο) 
Παληειή Μαξηδάθε 
   
 2.  Ο ……..…………… δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 
.………………………….(ζηνηρεία εθπξνζώπνπ), 
 
ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Π/Τ ύκβαζεο-πκβαηηθό Κόζηνο 

 
 1. Η παξνύζα ύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
600.1/………………../ …….. 18/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ 
ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ ……………………………..πνπ ζα 
θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ζην εμήο  «ΠΒΚ»  
θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ, ζην εμήο 
«ζπκβαηηθό πιηθό», από ηνλ Πξνκεζεπηή, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα  κε 
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.  
 
         2. Σν θόζηνο ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ …………..………. 
επξώ (……………€), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
         3. Αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ δελ είλαη δπλαηή.  
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ύκβαζεο 

 
 Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη θαη ηηο 15 
Οθη 19. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
    Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή 
 
 1. Η παξαγγειία ησλ πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ ζα γίλεηαη 
ηκεκαηηθά εγγξάθσο από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. 
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 2. Η παξάδνζε εθάζηεο πνζόηεηαο ζα γίλεηαη εληόο επηά (7) εξγάζηκσλ 
εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο ζηνλ Πξνκεζεπηή.  
 
         3.    Οη πνζόηεηεο ησλ πιηθώλ ζα παξαδίδνληαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ρσξίο 
θακία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ην ΠΒΚ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ. Η παξαιαβή 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο ησλ ππόςε 
ζπκβαηηθώλ πιηθώλ. 
 
        4. Η επηηξνπή παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ ζπληάζζεη 
πξσηόθνιιν (παξαιαβήο ή απόξξηςεο), εηο ηξηπινύλ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζηνλ Πξνκεζεπηή. 
  
 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ππόςε επηηξνπή απνξξίςεη ηελ πξνκήζεηα, 
αλαθέξεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηνπο ιόγνπο ηεο απόξξηςεο θαη γλσκαηεύεη 
ζρεηηθά. 
 
         6.    Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
ππό ηηο αθόινπζεο ζσξεπηηθέο πξνϋπνζέζεηο: 
 

α) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ 
απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά από γλσκνδόηεζε 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην 
νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, 

 
β) ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ 

αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. 
 

        7.   ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, ν 
ρξόλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. 
 
        8.  ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο 
ζπλεπεία ιόγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξώλ ιόγσλ πνπ 
θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ 
εηδώλ, δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 4. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 
 1.    ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. 
 

2.     Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα 
θόξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ 
ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 
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ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ηνλ νπνίν δελ επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη 
παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξόλνο θόξησζεο - παξάδνζεο. 

 
3.   Σν παξαπάλσ πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εθπξόζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθώλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 
εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζόηεηαο απηώλ. 
 
 4.  Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηόθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη 
κε παξαθξάηεζε από ην πνζό πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην 
απαηηνύκελν πνζό. 
 
  5.   ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ην πξόζηηκν θαη νη ηόθνη 
επηβάιινληαη αλαιόγσο ζε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο 

ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ ύζηεξα από 
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε 
άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά 
ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 
δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε 
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ 
εθπξόζεζκεο παξάδνζε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο. Αλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

 
2.  Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 

πξνζθόκηζε ίζεο πνζόηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνύ απηή παξαιεθζεί 
νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηελ 
πνζόηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζόηεηαο. Η πξνζεζκία απηή 
κπνξεί λα παξαηαζεί ύζηεξα από αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη 
απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε 
πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Αλ 
παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο 
δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζόηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 
θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζόηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 
3.   Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ 
πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν 
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πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ λα θαιύπηεη ηελ θαηαβιεζείζα 
αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.  
  

ΑΡΘΡΟ  6 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

 
 1. Ο Πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε 
θαη από θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ 
ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ: 
 
       α.    Αλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε, κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξόθιεζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΠΒΚ ε 
εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά.  
 
  β.  Δθόζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα 
ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε 
όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 5 ηεο παξνύζαο. 
 
 2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, όηαλ : 
 
  α. Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα ζπκβαηηθά πιηθά δελ 
παξαδόζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ.  
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 3. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, 
επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ 
αξκόδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: 
 
  α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 
 
  β. Πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ Αλαδόρνπ από ην ζύλνιν ησλ 
πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. 
Ο απνθιεηζκόο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε θνηλή 
απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γηθαηνζύλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αξκόδηνπ γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο 
δηαθζνξάο, θαζώο θαη Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 
 
                                                         ΑΡΘΡΟ  7 

Δγγπνδνζία  
 

         1.  Ο Πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 
θαηέζεζε ζην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………………… 
Σξάπεδαο κε αξηζκό ………………………………πνζνύ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ (………..€). 
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          2.  Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ 
Πξνκεζεπηή, κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε όισλ ησλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο.  
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Η εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από ηελ Κεληξηθή 
Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ ηνπ ΠΒΚ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε ζπκβαηηθώλ 
πιηθώλ, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξσηνθόιινπ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ πιηθώλ 
ηεο ζύκβαζεο, κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 
 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ. 
 

  β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ από Φνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο), ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
   
  γ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
  δ. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ). 
 
  ε.  Νόκηκν παξαζηαηηθό ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ 
Πξνκεζεπηή θαη ην IBAN ζην νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ 
ηνπ ζπκβαηηθνύ θόζηνπο. 
            
  ζη. COMMITMENT  (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ). 
 
  δ. Απνδεηθηηθό εηζαγσγήο ησλ πιηθώλ ζηε Γεληθή Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ 
(ΓΓΤ). 
 
  
 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη  
επηβαξύλνληαη κόλν κε Φ.Δ. 4% γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ, κε παξάιιειε 
ρνξήγεζε βεβαίσζεο από ην ΠΒΚ.  
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Αλσηέξα βία 

 
 11..  Σα  ζπκβαιιόκελα  κέξε  δελ  επζύλνληαη  γηα  ηε  κε  εθπιήξσζε  ησλ 
ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο 
νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
 
        2.      Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη, κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σν ΠΒΚ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο είθνζη 
(20) πεξαηηέξσ εκεξώλ ζην  ζρεηηθό  αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή,  δηαθνξεηηθά,  κε 
ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  
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AΡΘΡΟ 10 
Δθρώξεζε ύκβαζεο 

 
                Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ Πξνκεζεπηή λα εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή 
κέξνο απηήο ή νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηώκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ 
απνξξένπλ εμ’ απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηώζεσο γηα ηα ρξήκαηα 
νθεηιόκελα ζε απηήλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο 
ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  
 

AΡΘΡΟ 11 
Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 
 Η  ύκβαζε  δηέπεηαη  από  ην  Διιεληθό  δίθαην.  Σν ΠΒΚ  θαη  ν  
Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο 
ζρεηηθήο κε ηε ύκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη κεηαμύ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζύκθσλα κε 
ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ.  ε 
πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή 
πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη 
ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκόδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεύνπλ ζηα 
Υαληά. 

 
ΑΡΘΡΟ  12 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 

  1. Η παξνύζα ζύκβαζε : 
 
  α. Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (πξνζθνξά, δηαηαγή θαηαθύξσζεο) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
   
  β.  πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζε ηεο ππνγξάθηεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  Από ηα πξσηόηππα 
απηά ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε 
σο δηπιόγξαθν ν Πξνκεζεπηήο. 
 
 2. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θύζεσο δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνύλ θαη δελ επζύλεηαη 
νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηόηεηα θαη ζηνλ ρξόλν 
παξάδνζεο ησλ πιηθώλ. 
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