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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 

     Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 

  ΓΝΗ ΠΡΟΜ & ΤΜΒ. 

  ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 

  Υαληά,12  Μαξ  21 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ 

Φ.600.1/61/91281/.432  

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ……/2021 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ πνπ 
δηακέλεη ύπνπην ή επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό ινίκσμεο COVID-19. 

ήκεξα ηελ ….., εκέξα …………. κελόο …………… 2021 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) Αιεμάλδξα Παππά Γληξηα Γ΄ΚΟΤ   

 2.  H εηαηξεία ………………………….  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/……./……./……./……. 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ 

ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ….……………………, πνπ ζα θαιείηαη 

ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ζην εμήο  «ΠΒΚ»  θαη 

αληηθείκελν ηεο απνηειεί ε θαζαξηόηεηα ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ πνπ 

δηακέλεη ύπνπην ή επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό ινίκσμεο COVID-19  ζην εμήο 

«ζπκβαηηθό πιηθό», από ηνλ Πξνκεζεπηή, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο. 

 2. Δηδηθόηεξα ε παξνύζα ζύκβαζε αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή 

απαζρόιεζε ελόο αηόκνπ (Γεπηέξα έσο άββαην), νθηάσξεο εξγαζίαο κε 

εκεξνκίζζην ……………………. επξώ (………,00 €).  

 2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
………………………………………. επξώ (………….,00€), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 3. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη κέρξη θαη 31 Γεθ 21, ρσξίο 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ  2 
Πεξηγξαθή Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ 

1. Αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο θηηξίσλ ζην ηξαησληζκό ηνπ ΠΒΚ όπνπ δηακέλνπλ ύπνπηα ή 

επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ινίκσμεο COVID-19. 

2. Οη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη είλαη νη 

παξαθάησ: 

 α. Καθημερινά 6 ημέρες εβδομαδιαίως (Δεσηέρα έως και 

Σάββαηο): 

(1) Καζαξηόηεηα(θνύπηζκα – ζθνπγγάξηζκα) ζε όινπο 

ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο – ηνπαιέηεο – κπάληα ηνπ θηηξίνπ. 

(2) Αεξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 

(3) Καζαξηζκόο όισλ ησλ δπλεηηθά κνιπζκέλσλ 
επηθαλεηώλ (πόκνια θαη ρεξνύιηα ζπξώλ, ηειέθσλα, δηαθόπηεο, θνππαζηέο, 
θαξέθιεο, ππνβξαρηόληα πνιπζξόλσλ - θαλαπέδσλ, επηθάλεηεο ηξαπεδηώλ 
θαζώο θαη ζε ηνπαιέηεο, ληπηήξεο θαη ρώξνπο πγηεηλήο) πξώηα κε νπδέηεξν 
απνξξππαληηθό θαη θαιή κεραληθή ηξηβή θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνύ ζηεγλώζεη ε 
επηθάλεηα, λα απνιπκαίλνληαη κε θρέζκο δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ 
ζπγθέληξσζεο ηνπιάρηζηνλ 0.1% [αξαίσζε 1:50 (20ml:1000ml) αλ 
ρξεζηκνπνηείηαη νηθηαθή ρισξίλε αξρηθήο ζπγθέληξσζεο 5%, ηζνδύλακν κε 
1000 ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ] γηα ηνπιάρηζηνλ 1 min. Σν δηάιπκα 
ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ πξέπεη λα εηνηκάδεηαη πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ θαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη εληόο 24 σξώλ.  

 

(4) Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ ζα ηνπνζεηνύλ νη 
δηακέλνληεο ζε ζαθνύια έμσ από ηε ζύξα ηνπ δσκαηίνπ δηακνλήο ηνπο ζηνπο 
πξάζηλνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ αθνύ πξώηα αζθαιηζηνύλ. 

 

 

β. Εβδομαδιαίως κάθε Δεσηέρα ή εκηάκηως όποηε 
απαιηηθεί: 

    

 Υνξήγεζε θαζαξώλ ζεληνληώλ – καμηιαξνζήθεο - πεηζεηώλ 
ζηνπο δηακέλνληεο θαη παξαιαβή – πιύζηκν ζηνπο 60νC –  ζηέγλσκα ζην 
ζηεγλσηήξην θαη παξάδνζή ηνπο ζηε RECEPTION πξνο επαλαπιύζε ηνπο ζε 
θαζαξηζηήξην ησλ αληηζηνίρσλ απιύησλ.    

   
3.  Τπνρξεώζεηο ζύκθσλα κε νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ: 
 

α. Ο εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο (παληά, ζθνπγγάξηα, ραξηί, 
ζθνπγγαξίζηξα, θ.α.) λα είλαη κίαο ρξήζεο ή λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 
γηα ην ρώξν απηό, αλ είλαη εθηθηό. ε πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκόο 
θαζαξηόηεηαο δελ είλαη κίαο ρξήζεο, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα 
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απνιπκαίλεηαη κεηά από θάζε ρξήζε κέζα ζε 0.1% δηάιπκα ππνρισξηώδνπο 
λαηξίνπ ή ζε απνιπκαληηθό δηάιπκα κε ηνθηόλν δξάζε.  

 
β. Ο πξνηεηλόκελνο εμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην 

πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πεξηιακβάλεη:  

 

 (1) Υεηξνπξγηθή κάζθα  

 

 (2) Ρόκπα κε καθξηά καλίθηα, κίαο ρξήζεο, αδηάβξνρε (ή 
πγξναπσζεηηθή θαη επηπξόζζεηα πιαζηηθή πνδηά)  

 

 (3) Γάληηα κίαο ρξήζεο  

 

 (4) Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά  
 
γ. Απαγνξεύεηαη ην ηίλαγκα ησλ πθαζκάησλ, έηζη ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα δηαζπνξάο ηνπ ηνύ ζηνλ αέξα.  
 

 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη πιένλ ησλ παξαπάλσ λα εθαξκόδεη ηηο 
ηζρύνπζεο θάζε θνξά νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ ζρεηηθέο κε ηηο παξνύζεο ζπκβαηηθέο 
ππεξεζίεο. 

 

5. Σν θόζηνο ησλ πιηθώλ θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη ησλ κέζσλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

  

6. Γηάξθεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 
όξνπο κέρξη θαη 31 Γεθ 21, ρσξίο δπλαηόηεηα παξάηαζεο. 

 
7. Οη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο ζα θαζνξίδνληαη από ην ΠΒΚ, εθόζνλ απαηηεζνύλ. 
 
8. Ο εμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηα απνξξίκκαηα πνπ 

παξάγνληαη από ηνλ θαζαξηζκό ζα αζθαιίδνληαη ζε πιαζηηθή ζαθνύια 
απνξξηκκάησλ ε νπνία ζα απνξξίπηεηαη ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο θαη 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ.  

 
ΑΡΘΡΟ  3 

Παξαιαβή Τπεξεζηώλ 

 

1. Η παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ γίλεηαη από 

επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 

εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθώο 

αλαθεξόκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Γ/λζεο  Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ. 

 

2. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη όηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο 

δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ζπληάζζεηαη 
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πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηώζεθαλ από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 

αλαθεξόκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόιεηα ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ζπλεπώο αλ κπνξνύλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιύςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δελ επεξεάδεηαη ε 

θαηαιιειόιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιόγσ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απόθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθό πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ απόθαζε. 

4. Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή 

θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από 

ηε ζύκβαζε έιεγρνη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 

4412/2016.   

ΑΡΘΡΟ  4 

Απόξξηςε Παξαδνηέσλ-Αληηθαηάζηαζε 

 

1.  ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 

απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

ππεξεζηώλ απηώλ κε άιιεο, πνπ λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζύκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ν δε 

αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο, ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. 

2.  Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα 

παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  5 

Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

 

1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιόγσλ αλσηέξαο 

βίαο, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 
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δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, εάλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ 

ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή όριεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα 

πξνβεί απηόο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ 

ηεζεί κε ηελ εηδηθή όριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο.  

 3.   Αλ νη ππεξεζίεο δελ παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ 
αλαδόρνπ, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 
απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δύλαηαη λα επηβάιινληαη 
θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 
 

4. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζύκβαζεο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 

ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ 

πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα αλαθαινύληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε 

ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο, 

5. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε 

ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ.  

 

6. Η επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
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ΑΡΘΡΟ  6 

Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 

 

 1. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ, από ηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ ηνπ ΠΒΚ, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ 

πξσηνθόιινπ παξαιαβήο θαη ειέγρνπ θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ από ηελ 

αληίζηνηρε Δπηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθώλ: 

  α.   Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 

  β. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο από ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο ησλ ππεξεζηώλ (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ). 

 

  γ.    Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 

 

  δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ΙΚΑ. 

  

  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. VOUCHER (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ). 

 

 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. 8% γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ. 

ΑΡΘΡΟ 7   

Αλσηέξα βία 

 

 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. 
 

AΡΘΡΟ 8 
Δθρώξεζε ύκβαζεο 

                Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν 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 
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νθεηιόκελα ζε απηήλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην 

ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  

AΡΘΡΟ 9 

Γηθαζηηθή Δπίιπζε Γηαθνξώλ 
 
 1. Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ πνπ πξνθύπηεη 
από ηε ζύκβαζε πξνκήζεηαο ή παξνρήο ππεξεζηώλ, αλεμάξηεηα από ηνλ 
ραξαθηήξα ηεο ζύκβαζεο σο δηνηθεηηθήο ή σο ηδησηηθνύ δηθαίνπ, επηιύεηαη κε 
ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, 
ζηελ νπνία εθηειείηαη ε ζύκβαζε. Παξέθηαζε αξκνδηόηεηαο δελ επηηξέπεηαη.  
 
               2. Πξηλ από ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν 
πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 205 
ελδηθνθαλνύο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνύο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη 
από ηνλ ελδηαθεξόκελν αγσγή, ζην δηθόγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεύεηαη 
αίηεκα αθύξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  10 

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 (2) 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 Αλάδνρνο. 

 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. 

 3. Σν ΠΒΚ δε θέξεη επζύλε θαη δελ απνξξένπλ ππνρξεώζεηο ζε 

βάξνο ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρόλ επηκόιπλζεο θαη ησλ επηπηώζεσλ εμ απηήο 

επί ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ησλ ππόςε ρώξσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο. 

 4. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα ζύκβαζε 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ΠΒΚ. θαη ηνπ Αλαδόρνπ, 

εθαξκόδνληαη ηα θαζνξηδόκελα ζην Ν.4412/16 θαη ηελ θείκελε εζληθή –  
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θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

        Γηα ην ΠΒΚ      Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή 

 

 

 Σρεο (Ο)  Αιεμάλδξα Παππά 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΡΙΑ 

  

  

Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  

  


