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ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο,   Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
 πλεηαηξηζκνί)   ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
   TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
   Σει. 2821026774 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ-Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ (2)   Φ.600.1/450/74758  
   .1750   
   Υαληά,23 επ 20 
ΘΔΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΥΔΣ : α. Τπ’ Αξηζκ. 36/2020 Commitment ΠΒΚ 

β. Γηαθήξπμε Αλνηρηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο ππ΄αξηζκ. 26/2020 «Παξνρή Τπεξεζηώλ 
Καζαξηζηεξίσλ ηνπ ΠΒΚ» 

 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε : 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνύ ησλ ΔΓ». 
 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ». 
 
  γ. Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
«Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
  
  δ. Σν (α) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
  ε. Λόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
θαζαξηζηεξίσλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο θαη θαζόηη ε αλνηρηή δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία ηνπ (β) ζρεηηθνύ βξίζθεηαη ζε εμέιημε 
 
        προσκαλούμε  
 
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
θαζαξηζηεξίνπ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (CPV 98310000-9) γηα ην κήλα 
Οθηώβξην 2020, ζύκθσλα κε ηνπο Δηδηθνύο Όξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». Ο 
εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ ππόςε παξνρή ππεξεζηώλ είλαη ηξεηο 
ρηιηάδεο επξώ (3.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ.  
 
 2. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαινύκε λα καο θαηαζέζεηε κέρξη ηελ 28 
επ 20 θαη ώξα 14:00 ηα παξαθάησ: 
 
  α. Πξνζθνξά ζύκθσλε κε ηελ Πξνζζήθε «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 
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  β. Τπεύζπλε δήισζε όηη απνδέρεζηε ηνπο όξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Α» ηεο παξνύζεο. 
 
 γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  ε.  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο 
κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο ή ππεύζπλε δήισζε, πνπ λα  πξνθύπηεη, όηη  
δελ  έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016, αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
ζηα πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηό. 
 
    ζη. Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015, ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
 
 3. Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηε 
δηεύζπλζε: 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: cpb@namfi.gr 
 
 4. Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 
  
 5. Υεηξηζηήο Θέκαηνο: Γληεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ, Αλρεο (ΔΜ) Κινπβηδάθεο 
Ισάλλεο, ηει. 2821026774. 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Δηδηθνί Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζηεξίνπ 
«Β» ρέδην ύκβαζεο  

               Τπηγνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 

  

  

Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  

mailto:cpb@namfi.gr
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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      ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
      ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ      Υαληά,23 επ 20 
Φ.600.1/450/74758/.1750 
      

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΗΡΙΟΤ 

 
Άξζξν 1 

Αληηθείκελν – Γηάξθεηα ύκβαζεο 
 
 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαζαξίδεη – ζηδεξώλεη ζηα πιπληήξηα ηνπ ηα είδε ηεο 
Πξνζζήθεο «1/Α», κε ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη δίπια ζ’ απηά. 
 
 2. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη γηα έλα (1) κήλα, ρσξίο δπλαηόηεηα 
παξάηαζεο. 
 
 3. Αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ Παξαξηήκαηνο «Α» δελ επηηξέπεηαη. ζύκθσλεο 
γλώκεο ηνπ ΠΒΚ. 
  

Άξζξν 2 
Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη δπλαηόηεηα πιύζεο εληόο 48ώξνπ από ηελ 

παξαιαβή ηνπ ζπλόινπ ησλ πιηθώλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΛΙΚΟΤ 

1.  εληόληα κνλά ηεκ. 800 (ηνπιάρηζηνλ) 

2.  Μαμηιαξνζήθεο ηεκ. 800 (ηνπιάρηζηνλ) 

3.  Κνπβέξηεο ηεκ. 200 (ηνπιάρηζηνλ) 

 
 2. Οη ζηξαηησηηθέο θόξκεο λα πιέλνληαη ζηνπο 40°C ρσξίο ριώξην, λα 
ζηεγλώλνληαη ζε ζηεγλσηήξην ζηνπο 60°C ηνπιάρηζηνλ γηα κηζή ώξα (πάληα ζύκθσλα κε 
ηελ πηλαθίδα νδεγηώλ ηνπ ελδύκαηνο) θαη λα ζηδεξώλνληαη κε κέηξην ζίδεξν (150° C). 
 
 3. Σα ζεληόληα – καμηιαξνζήθεο λα πιέλνληαη ζηνπο 60°C ρξεζηκνπνηώληαο 
απνιπκαληηθή νπζία ρσξίο ριώξην (πιελ ησλ πνιύ ιεξσκέλσλ ιεπθώλ εηδώλ πνπ ζα 
θαζαξίδνληαη αλάινγα), λα ζηεγλώλνληαη ζε ζηεγλσηήξην ζηνπο 60° C ηνπιάρηζηνλ γηα 
κηζή ώξα θαη λα ζηδεξώλνληαη κε κέηξην ζίδεξν (150°C).  
 

4. Σα κάιιηλα θαη αθξπιηθά θιηλνζθεπάζκαηα λα πιέλνληαη ζηνπο 30°, 
ρξεζηκνπνηώληαο απνιπκαληηθή νπζία ρσξίο ριώξην θαη ρσξίο ζηύςηκν, λα ζηεγλώλνπλ 
ζε ζηεγλσηήξην ζηνπο 50° C (πάληα ζύκθσλα κε ηελ πηλαθίδα νδεγηώλ ηνπ πθάζκαηνο). 
ηε πεξίπησζε πνπ ην ύθαζκα ην επηηξέπεη λα ζηδεξώλνληαη ζηνπο 150° C. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζηεγλώκαηνο πξέπεη λα ηεληώλνληαη γηα λα επαλέιζνπλ ζην αξρηθό ηνπο 
ζρήκα. 
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5. Ο θαζαξηζκόο, ην ζηέγλσκα θαη ην ζηδέξσκα ησλ πιηθώλ λα γίλεηαη 
ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο θάζε πιηθνύ ή αλ δελ δηαηίζεληαη λα γίλνληαη κε θαηάιιειν θαηά 
πεξίπησζε ηξόπν γηα ηελ εμαζθάιηζε άξηζηνπ απνηειέζκαηνο. 
 

6. ε θάζε πεξίπησζε λα παξαδίδεηαη ν ξνπρηζκόο θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα 
απόιπηα ζηεγλά. 
 

7. Σα ρηηώληα – ηδάθεη – κπνπθάλ – πνπθάκηζα – παληειόληα-θνύζηεο – 
θνξέκαηα - θειεκπίεο εθόζνλ ε πηλαθίδα νδεγηώλ ηνπ ελδύκαηνο δελ επηηξέπεη ην πγξό 
θαζάξηζκα (wet cleaning) λα θαζαξίδνληαη κε ζηεγλό θαζάξηζκα (dry cleaning), λα 
παξαδίδνληαη αλά ηεκάρην θαη ζε αηνκηθή θξεκάζηξα (κηαο ρξήζεσο) έρνληαο 
πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα.  

 
8. Σν ζηδέξσκα θαη ην δίπισκα ζεληνληώλ – καμηιαξνζεθώλ -  

ηξαπεδνκάληεισλ -, πεηζεηώλ, λα γίλεηαη κε νκνηόκνξθν ηξόπν αλά είδνο γηα όια ηα 
ηεκάρηα θαη λα ζπζθεπάδνληαη κε κέγηζην αξηζκό ηα είθνζη πέληε (25) ηεκάρηα αλά 
πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα. Σα θαξεθιόπαλα λα ζπζθεπάδνληαη αλά δύν (2) ηεκάρηα αλά 
πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα θαη ζε θξεκάζηξα κηαο ρξήζεσο. 

 
9. Οη θνπβέξηεο λα παξαδίδνληαη αλά ηεκάρην ζε πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα. 

 
10. Καηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζεληνληώλ – καμηιαξνζεθώλ, λα  θαζαξίδνληαη θαη 

ηπρόλ θαηάινηπα ειαίνπ ή αληειηαθνύ. 

 
11. Τιηθά πνπ ελώ παξαδίδνληαη γηα θαζαξηζκό, δηαπηζηώλεηαη όηη δελ είλαη 

δπλαηό λα απνθαηαζηαζνύλ νύηε κε εηδηθή πιύζε, λα επηζηξέθνληαη (ρσξηζηά) ζηo Σκήκα 
Τπεξεζηώλ Γηακνλήο/Γρζε Κνηηώλσλ ηνπ ΠΒΚ. 

Άξζξν 3 
Γεληθνί Όξνη 

1. Σν όρεκα ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θαζαξηζηεξίνπ γηα ηελ  παξάδνζε ή ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη θαηάιιειν γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ. 

2. Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξίαο θαζαξηζηεξίνπ ην νπνίν ζα εηζέξρεηαη ζε 
ρώξνπο ηνπ ΠΒΚ, γηα ηελ παξάδνζε ή παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ζα πξέπεη λα θέξεη θαζαξή 
ζηνιή εξγαζίαο ή εππξεπή πνιηηηθή πεξηβνιή κε ζήκαλζε έλδεημεο ηεο εηαηξίαο. 

3. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή 
αλά είδνο επί ηνλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο (επί %) όπσο θαίλεηαη ζηελ Πξνζζήθε «1/Α». Σν 
άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ (ηηκή Υ ζπληειεζηή βαξύηεηαο)  ζα δίλεη ηελ πξνζθεξόκελε 
ηηκή ηνπ κεηνδόηε. Σν ΠΒΚ ζα επηιέμεη σο κεηνδόηε απηόλ κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 
 

4. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί επηρείξεζε θαζαξηζηεξίνπ επί 3 έηε 
ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2005. 
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5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδεκηώλεη ην ΠΒΚ ε ην ζηέιερνο ζε πεξίπησζε 
πνπ κε επζύλε ηνπ θαηαζηξαθνύλ πιηθά ηνπ ΠΒΚ ή ξνπρηζκόο ζηειέρνπο, ζην 60% ηεο 
απνδεδεηγκέλεο αμίαο ηνπ πιηθνύ ή ηνπ ξνπρηζκνύ.  

Άξζξν 4 
Παξάδνζε – Παξαιαβή 

 
1. Η παξάδνζε/παξαιαβή ησλ πιηθώλ λα γίλεηαη κεηαμύ 13:00 θαη 14:00 

εθάζηεο εκέξαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηώλ εάλ απαηηεζεί) θαη λα δηαθνξνπνηείηαη 
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Γηακνλήο θαη ίηηζεο (ΣΤΓ) ηνπ 
ΠΒΚ κεηά από ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηνλ Αλάδνρν.  

 
2. Η παξάδνζε/παξαιαβή ησλ πιηθώλ λα γίλεηαη ζηνπο εμήο ρώξνπο : 

(α) ηελ απνζήθε ηνπ Γρζηε Κνηηώλσλ. 

 (β) ηνπο θνηηώλεο ηνπ ΠΒΚ.  

 (γ) ην Γθηξην ηνπ ΠΒΚ (κόλν ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη θαηόπηλ 
ζπλελλνήζεσο κε ην ΣΤΓ). 

 (δ) ηε Λέζρε Αμθώλ «ΑΣΔΡΙΑ». 

 (ε) ηελ Οηθία ηνπ θ.Γθηε/ΠΒΚ (κόλν ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη θαηόπηλ 
ζπλελλνήζεσο κε ην ΣΤΓ). 

 
3. εκεηώλεηαη όηη, ξνπρηζκόο θιηλνζθεπάζκαηα θαη ινηπά πιηθά πνπ ζα 

παξαδίδνληαη γηα θαζαξηζκό από ηνπο θνηηώλεο ζα επηζηξέθνληαη θαζαξά θαη ηζάξηζκα ζε 
απηνύο. 

4. Σα πξνο πιύζε πιηθά θαη ε παξαιαβή απηώλ ζα γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΓ 4-40/19/ΠΒΚ θαη ζα ζπκπιεξώλνληαη ηα αληίζηνηρα έληππα Νν 
1 – 5. Αληίγξαθν ηεο ελ ιόγσ ΜΓ όπνπ πεξηγξάθεηαη ε πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία, ζα 
δνζεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ώζηε λα ηεξείηαη απξόζθνπηα ε ελ 
ιόγσ δηαδηθαζία. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
 
«1» Καηάζηαζε Ικαηηζκνύ γηα Πιύζηκν - ηδέξσκα

 Δπγόο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
            (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τδθηή) 
  
Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  
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      ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
      ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ   Υαληά,23  επ 20 
ΓΓΗ Φ.600.1/450/74758/.1750  
 
 

ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΠΛΤΙΜΟ – ΙΓΔΡΩΜΑ 

 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

Δ € 
ΥΩΡΙ  
ΦΠΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ  

1.  εληόληα κνλά ηεκ.  42,15 

2.  εληόληα δηπιά ηεκ.  0,3 

3.  Μαμηιαξνζήθεο ηεκ.  28,71 

4.  Κνπβέξηεο ηεκ.  7,14 

5.  Παπιώκαηα ηεκ.  0,2 

6.  Πεηζέηεο πξνζώπνπ ηεκ.  3,49 

7.  Πεηζέηεο ζώκαηνο (κπνπξλνύδη) ηεκ  2,26 

8.  
Πεηζέηεο κηθξέο (ρεηξώλ – 
πνδηώλ) 

ηεκ.  0,01 

9.  Παηάθη κπάληνπ  ηεκ.  0,02 

10.  Κνπξηίλεο κέηξν  0,29 

11.  Μαμηιάξηα  ηεκ.  0,8 

12.  
Σξαπεδνκάληεια (ηεηξάγσλα – 
νξζνγώληα – ξνηόληα) 

ηεκ.  2,62 

13.  Μηθξό ηξαπεδνκάληειν ηεκ.  2,07 

14.  
Πιύζηκν – ζηδέξσκα θαιύκκαηνο 
θαξεθιώλ 

ηεκ.  2,23 

15.  Σάπεηεο – ραιηά  ηεηξ. κέηξν  0,2 

16.  Σάπεηαο (δηάδξνκνο)  κέηξν  0,19 

17.  
Πνπθάκηζα (πνιηηηθνύ – 
ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ) 

ηεκ.  1 

18.  Γξαβάηεο ηεκ.  0,01 

19.  
ηξαηησηηθέο Φόξκεο (παληειόλη -
ρηηώλην) 

ηεκ.  1,77 

20.  
Παληειόλη ζηνιήο (ζεξηλό-
ρεηκεξηλό) 

ηεκ.  0,99 

21.  
αθάθη ball dress (ζεξηλό-
ρεηκεξηλό) 

ηεκ.  0,28 

22.  
αθάθη επίζεκεο ζηνιήο (ζεξηλό-
ρεηκεξηλό) 

ηεκ.  0,21 

23.  Οιόζσκε θόξκα εξγαζίαο  ηεκ.  0,21 

24.  
Φνύζηα ζηνιήο – ζηξαηησηηθνύ 
ηύπνπ 

ηεκ.  0,01 

25.  Μπινύδα - θνύηεξ (πνιηηηθνύ – ηεκ.  0,21 
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./. 

ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ) 

26.  Κάιηζεο δεύγε  0,01 

27.  Δζώξνπρα ηεκ.  0,01 

28.  Φαλέια – T-shirts ηεκ.  0,01 

29.  Μπνπθάλ – Σδάθεη ηεκ.  0,41 

30.  
Παληειόλη πνιηηηθνύ ηύπνπ 
(ρεηκεξηλό – θαινθαηξηλό) 

ηεκ.  0,49 

31.  Φνύζηα πνιηηηθνύ ηύπνπ  ηεκ.  0,01 

32.  Φόξεκα πνιηηηθνύ ηύπνπ ηεκ.  0,01 

33.  Κειεκπία ηεκ.  1,68 

                                 ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100 

 
 
 

 
 
 

        Δπγόο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  
Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

 

      ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
      ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ      Υαληά,23 επ 20 
Φ.600.1/450/74758/.1750  
 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ……/2020 
 
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζηεξίνπ 
 
 ήκεξα, εκέξα ………… κελόο …………… θαη ώξα ………, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηνλ Παδηλό  Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 
  
 1.  Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, Δπγό (Ο) Δηξήλε 
Καξηζάθε   
 2.  ………………………………(επσλπκία θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ), δηά ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο ………………………….(ζηνηρεία εθπξνζώπνπ), 
ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γεληθά-Π/Τ ύκβαζεο-πκβαηηθό Κόζηνο 

 
 1. Η παξνύζα ύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
600.1/……………………………………………………………/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απόθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηνλ-ελ 
«………………………………………………………….», πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«Αλάδνρνο», κε ΑΦΜ…………………… θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, ζην εμήο  
«ΠΒΚ»  θαη αληηθείκελν ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζηεξίνπ, ζύκθσλα κε 
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηε 
Φ.600.1/……………………………………………………………/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ. 
 
 2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ …………….. επξώ 
(…………….,00 €), ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
 3. Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο ζα ηζρύζνπλ γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Σπρόλ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηεο παξνύζεο δελ επηηξέπεηαη.  
 

4.  Η ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, 
κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  2 

Αληηθείκελν ύκβαζεο 
 

 Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θαη 
ζηδεξώκαηνο ζηα πιπληήξηα ηνπ Αλαδόρνπ ηα είδε ηεο Πξνζζήθεο «1/Β», ζύκθσλα κε 
ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα. 
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ΑΡΘΡΟ  3 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη γηα έλα (1) κήλα, δειαδή από 01 Οθη 20 έσο 31 
Οθη 20 ρσξίο δπλαηόηεηα παξάηαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαζαξίδεη – ζηδεξώλεη ζηα πιπληήξηα ηνπ ηα είδε ηεο 
Πξνζζήθεο «1/Β», κε ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη δίπια ζ’ απηά. 
 

2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη δπλαηόηεηα πιύζεο εληόο 48ώξνπ από ηελ 
παξαιαβή ηνπ ζπλόινπ ησλ πιηθώλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΤΛΙΚΟΤ 

4.  εληόληα κνλά ηεκ. 800 (ηνπιάρηζηνλ) 

5.  Μαμηιαξνζήθεο ηεκ. 800 (ηνπιάρηζηνλ) 

6.  Κνπβέξηεο ηεκ. 200 (ηνπιάρηζηνλ) 

 
 2. Οη ζηξαηησηηθέο θόξκεο λα πιέλνληαη ζηνπο 40°C ρσξίο ριώξην, λα 
ζηεγλώλνληαη ζε ζηεγλσηήξην ζηνπο 60°C ηνπιάρηζηνλ γηα κηζή ώξα (πάληα ζύκθσλα κε 
ηελ πηλαθίδα νδεγηώλ ηνπ ελδύκαηνο) θαη λα ζηδεξώλνληαη κε κέηξην ζίδεξν (150° C). 
 
 3. Σα ζεληόληα – καμηιαξνζήθεο λα πιέλνληαη ζηνπο 60°C ρξεζηκνπνηώληαο 
απνιπκαληηθή νπζία ρσξίο ριώξην (πιελ ησλ πνιύ ιεξσκέλσλ ιεπθώλ εηδώλ πνπ ζα 
θαζαξίδνληαη αλάινγα), λα ζηεγλώλνληαη ζε ζηεγλσηήξην ζηνπο 60° C ηνπιάρηζηνλ γηα 
κηζή ώξα θαη λα ζηδεξώλνληαη κε κέηξην ζίδεξν (150°C).  
 

4. Σα κάιιηλα θαη αθξπιηθά θιηλνζθεπάζκαηα λα πιέλνληαη ζηνπο 30°, 
ρξεζηκνπνηώληαο απνιπκαληηθή νπζία ρσξίο ριώξην θαη ρσξίο ζηύςηκν, λα ζηεγλώλνπλ 
ζε ζηεγλσηήξην ζηνπο 50° C (πάληα ζύκθσλα κε ηελ πηλαθίδα νδεγηώλ ηνπ πθάζκαηνο). 
ηε πεξίπησζε πνπ ην ύθαζκα ην επηηξέπεη λα ζηδεξώλνληαη ζηνπο 150° C. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζηεγλώκαηνο πξέπεη λα ηεληώλνληαη γηα λα επαλέιζνπλ ζην αξρηθό ηνπο 
ζρήκα. 

 
5. Ο θαζαξηζκόο, ην ζηέγλσκα θαη ην ζηδέξσκα ησλ πιηθώλ λα γίλεηαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελδείμεηο θάζε πιηθνύ ή αλ δελ δηαηίζεληαη λα γίλνληαη κε θαηάιιειν θαηά πεξίπησζε 
ηξόπν γηα ηελ εμαζθάιηζε άξηζηνπ απνηειέζκαηνο. 

 
6. ε θάζε πεξίπησζε λα παξαδίδεηαη ν ξνπρηζκόο θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα 

απόιπηα ζηεγλά. 
 
7. Σα ρηηώληα – ηδάθεη – κπνπθάλ – πνπθάκηζα – παληειόληα-θνύζηεο – θνξέκαηα - 

θειεκπίεο εθόζνλ ε πηλαθίδα νδεγηώλ ηνπ ελδύκαηνο δελ επηηξέπεη ην πγξό θαζάξηζκα 
(wet cleaning) λα θαζαξίδνληαη κε ζηεγλό θαζάξηζκα (dry cleaning), λα παξαδίδνληαη αλά 
ηεκάρην θαη ζε αηνκηθή θξεκάζηξα (κηαο ρξήζεσο) έρνληαο πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα.  
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8. Σν ζηδέξσκα θαη ην δίπισκα ζεληνληώλ – καμηιαξνζεθώλ -  ηξαπεδνκάληεισλ -, 
πεηζεηώλ, λα γίλεηαη κε νκνηόκνξθν ηξόπν αλά είδνο γηα όια ηα ηεκάρηα θαη λα 
ζπζθεπάδνληαη κε κέγηζην αξηζκό ηα είθνζη πέληε (25) ηεκάρηα αλά πξνζηαηεπηηθή 
δειαηίλα. Σα θαξεθιόπαλα λα ζπζθεπάδνληαη αλά δύν (2) ηεκάρηα αλά πξνζηαηεπηηθή 
δειαηίλα θαη ζε θξεκάζηξα κηαο ρξήζεσο. 

 
9. Οη θνπβέξηεο λα παξαδίδνληαη αλά ηεκάρην ζε πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα. 
 
10. Καηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζεληνληώλ – καμηιαξνζεθώλ, λα  θαζαξίδνληαη θαη 

ηπρόλ θαηάινηπα ειαίνπ ή αληειηαθνύ. 
 
11. Τιηθά πνπ ελώ παξαδίδνληαη γηα θαζαξηζκό, δηαπηζηώλεηαη όηη δελ είλαη δπλαηό 

λα απνθαηαζηαζνύλ νύηε κε εηδηθή πιύζε, λα επηζηξέθνληαη (ρσξηζηά) ζηo Σκήκα 
Τπεξεζηώλ Γηακνλήο/Γρζε Κνηηώλσλ ηνπ ΠΒΚ. 

Άξζξν 5 
Γεληθνί Όξνη 

1. Σν όρεκα ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θαζαξηζηεξίνπ γηα ηελ  παξάδνζε ή ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη θαηάιιειν γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ. 

2. Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξίαο θαζαξηζηεξίνπ ην νπνίν ζα εηζέξρεηαη ζε 
ρώξνπο ηνπ ΠΒΚ, γηα ηελ παξάδνζε ή παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ζα πξέπεη λα θέξεη θαζαξή 
ζηνιή εξγαζίαο ή εππξεπή πνιηηηθή πεξηβνιή κε ζήκαλζε έλδεημεο ηεο εηαηξίαο. 

 
3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδεκηώλεη ην ΠΒΚ ε ην ζηέιερνο ζε πεξίπησζε 

πνπ κε επζύλε ηνπ θαηαζηξαθνύλ πιηθά ηνπ ΠΒΚ ή ξνπρηζκόο ζηειέρνπο, ζην 60% ηεο 
απνδεδεηγκέλεο αμίαο ηνπ πιηθνύ ή ηνπ ξνπρηζκνύ.  

Άξζξν 6 
Παξάδνζε – Παξαιαβή 

 

1. Η παξάδνζε/παξαιαβή ησλ πιηθώλ λα γίλεηαη κεηαμύ 13:00 θαη 14:00 
εθάζηεο εκέξαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηώλ εάλ απαηηεζεί) θαη λα δηαθνξνπνηείηαη 
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Γηακνλήο θαη ίηηζεο (ΣΤΓ) ηνπ 
ΠΒΚ κεηά από ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηνλ Αλάδνρν.  

2. Η παξάδνζε/παξαιαβή ησλ πιηθώλ λα γίλεηαη ζηνπο εμήο ρώξνπο : 

(α) ηελ απνζήθε ηνπ Γρζηε Κνηηώλσλ. 

 (β) ηνπο θνηηώλεο ηνπ ΠΒΚ.  

 (γ) ην Γηνηθεηήξην ηνπ ΠΒΚ (κόλν ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη θαηόπηλ 
ζπλελλνήζεσο κε ην ΣΤΓ). 

 (δ) ηε Λέζρε Αμθώλ «ΑΣΔΡΙΑ». 

 (ε) ηελ Οηθία ηνπ θ.Γθηε/ΠΒΚ (κόλν ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη θαηόπηλ 
ζπλελλνήζεσο κε ην ΣΤΓ). 
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3. εκεηώλεηαη όηη, ξνπρηζκόο θιηλνζθεπάζκαηα θαη ινηπά πιηθά πνπ ζα 
παξαδίδνληαη γηα θαζαξηζκό από ηνπο θνηηώλεο ζα επηζηξέθνληαη θαζαξά θαη ηζάξηζκα ζε 
απηνύο. 

4. Σα πξνο πιύζε πιηθά θαη ε παξαιαβή απηώλ ζα γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΓ 4-40/19/ΠΒΚ θαη ζα ζπκπιεξώλνληαη ηα αληίζηνηρα έληππα Νν 
1 – 5. Αληίγξαθν ηεο ελ ιόγσ ΜΓ όπνπ πεξηγξάθεηαη ε πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία, ζα 
δνζεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ώζηε λα ηεξείηαη απξόζθνπηα ε ελ 
ιόγσ δηαδηθαζία. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 
 1. Ο Αλάδνρνο ζα εθδίδεη ηηκνιόγην κε ην πέξαο ηνπ κήλα, ην νπνίν ζα 
ππνβάιιεηαη ζην αξκόδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ γηα έγθξηζε ην πξώην 20ήκεξν ηνπ επνκέλνπ 
κήλα. 
 
 2. Η πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, ζα γίλεη από ηνλ ππεύζπλν Γαπαλώλ ηνπ 
Σκήκαηνο Δηζπξάμεσλ-Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ-Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ΄ Κιάδνπ 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ πξνζθόκηζεο ησλ παξαθάησ παξαζηαηηθώλ: 
 
  α. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ εθδόζεθε εληόο ηνπ κήλα. 
 
  β. Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από 
Φνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 
  γ. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΔΦΚΑ θαη όπνηνπ άιινπ 
θνξέα έρεη δειώζεη όηη ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη εηζθνξέο. 
 
  δ. COMMITMENT-VOUCHER  (Με κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο). 
 
  ε. Πξσηόθνιιν Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο Τπεξεζηώλ αλά κήλα κε ηα πιηθά 
αλαιπηηθά (Με κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο). 
 
  ζη. Νόκηκν παξαζηαηηθό, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο IBAN 
ινγαξηαζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
 3. Σα ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ην ΠΒΚ πνπ ζα εθδίδεη ν Αλάδνρνο 
απαιιάζζνληαη από θάζε είδνο θόξνπ, ζύκθσλα κε ηελ Π.4056/3029/ΠΟΛ 186/17-6-87 
Απόθαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Γεληθή Γλζε Φνξνινγίαο/Τπεξεζία Φ.Π.Α. θαη 
επηβαξύλνληαη κόλν κε Φ.Δ. 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Πνηληθέο Ρήηξεο – Έθπησζε Αλαδόρνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ζαλ 
ηέηνηνη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ : 
 
  α. Η κε έγθαηξε θαη θαλνληθή παξάδνζε ησλ εηδώλ.  
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  β. Η παξάδνζε εηδώλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ππεξεζίαο . 
 
  γ. Η κε ζπκκόξθσζε ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΠΒΚ ή ν ηξόπνο 
ζπλαιιαγώλ ηνπ δελ είλαη απηόο πνπ επηβάιιεηαη πξνο ηξαηησηηθή Μνλάδα, κεηά από 
πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο ε νπνία ζα 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν,  ν Γηνηθεηήο ηνπ ΠΒΚ δύλαηαη λα επηβάιεη ηα παξαθάησ 
πξόζηηκα, αθνύ πξνεγεζεί κία ηνπιάρηζηνλ έγγξαθε ζύζηαζε: 
  α.  Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε  300€ 
  β.  Γηα ηελ δεύηεξε παξάβαζε  800€ 
  γ.  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε          1500€ 
 
 2. Ο Αλάδνρνο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο, όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
        3.    Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 

       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 ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο 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. 
Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. 
Η επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη 
ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
        ΑΡΘΡΟ  9 

Απόξξηςε παξαδνηένπ-Αληηθαηάζηαζε 
 
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηώλ κε άιια, 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 25 ηεο 
παξνύζαο, ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. 
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. 
 



Β-6 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ  10 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ  11 
Πηώρεπζε – Θάλαηνο Αλαδόρνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πηώρεπζεο ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηε δηάξθεηα  ζύκβαζε, απηή 
ζύκβαζε ιύεηαη απηνδηθαίσο θαη ε εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζ’ απηόλ ή ηνπο θιεξνλόκνπο, 
αθνύ πξνεγνπκέλσο γίλεη πιήξεο εθθαζάξηζε ησλ απαηηήζεσλ. 
 
 2. Ο έρσλ ηελ νηθνλνκηθή δηθαηνδνζία ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ,  ζε ηέηνηεο 
πεξηπηώζεηο, έρεη ην δηθαίσκα θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ ζπλδίθνπ ή ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ 
Αλαδόρνπ λα εγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπκβάζεσο απ’ απηνύο αλ δειώζνπλ λόκηκα θαη 
ζύκθσλα  κε ηνπο ηύπνπο όηη αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ, νπόηε ε 
εγγύεζε ηνπ επηζηξέθεηαη, αληηθαζηζηακέλε κε άιιε ζην όλνκα ηνπ ζπλδίθνπ ή ησλ 
θιεξνλόκσλ. Η αίηεζε γηα ζπλέρηζε ηεο ζπκβάζεσο πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελόο κελόο από ηελ εκεξνκελία πησρεύζεσο ή ζαλάηνπ ηνπ 
Αλαδόρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζύλδηθνο ή νη θιεξνλόκνη δηνξίδνπλ πιεξεμνύζην κε 
ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ, ν νπνίνο έρεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ 
Αλαδόρνπ. Η Γηνίθεζε ηνπ ΠΒΚ πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θαη ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εζηηαηνξίσλ κε δηθή ηεο επζύλε κέρξη ηεο 
αλαιήςεσο ηεο ζπλερίζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζηηαηνξίσλ από ην πιεξεμνύζην ηνπ 
ζπλδίθνπ ή ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ όπσο πξναλαθέξζεθε, είηε κέρξη λ’ αλαδεηρζεί λένο 
αλάδνρνο. Καηά ην δηάζηεκα πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ ηα εζηηαηόξηα κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ ν 
ζύλδηθνο ή νη θιεξνλόκνη δελ κπνξνύλ λα πάξνπλ απηνύζηα ηα ηξόθηκα ή άιια πιηθά πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ Αλάδνρν. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
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 νθεηιόκελα ζε απηήλ ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο ηεο, ζε νπνηνλδήπνηε ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  
 

Άξζξν 13 
Δρεκύζεηα 

 
 1. Ο αλάδνρνο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απόξξεηεο 
νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηόλ, ηπραία ή έλεθα 
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Η ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θύζεσο πξνζσπηθό ηνπ 
αλαδόρνπ. Ο αλάδνρνο δε δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο από ηηο ελ ιόγσ 
πιεξνθνξίεο γηα ζθνπό άιιν, από ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ 
ππνρξεώζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο από ηηο ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο ζε 
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νπνηνλδήπνηε άιιν, ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, εθηόο όζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή 
έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε από ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο 
ζύκβαζεο. Η απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξόζσπν, ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κόλν ζην βαζκό πνπ απηό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ. 
 

AΡΘΡΟ 14 
Δθαξκνζηέν Γίθαην-Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

 
 Η  ύκβαζε  δηέπεηαη  από  ην  Διιεληθό  δίθαην.  Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ 
ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ πνπ πξνθύπηεη από ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην 
ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο , επηιύεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθό 
Δθεηείν Υαλίσλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ 
λ. 4412/2016. 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. 
 

Άξζξν 15 
Γηθαίσκα Μνλνκεξνύο Λύζεο ηεο ύκβαζεο 

 
 Σν ΠΒΚ κπνξεί, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθόζνλ: 
 
α) ε ζύκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηώδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνύζε λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο.  
 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξόλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο, ηεινύζε ζε κηα από ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, παξ.1 ηνπ λ.4412/2016 θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζα 
έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί από ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο. 
 
γ) ε ζύκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιόγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεώζεσλ πνπ ππέρεη από ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ  16 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
 Η παξνύζα ζύκβαζε : 
 
 1. Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο, Πξνζθνξά, Γηαηαγή Αλάζεζεο). 
 
 2.  Η ππεξεζία 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 εξγαζηώλ. 
 
 3. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ αλάγλσζε 
ηεο ππνγξάθηεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  Από ηα πξσηόηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε  
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από ην ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 
        Γηα ην ΠΒΚ  Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ  
 
«1» ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΠΛΤΙΜΟ – ΙΓΔΡΩΜΑ 

 Δπγόο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
          (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τδθηή) 
  
Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

      ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
      ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ   Υαληά,23 επ 20 
ΓΓΗ Φ.600.1/450/74758/.1750  
 
 

ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΠΛΤΙΜΟ – ΙΓΔΡΩΜΑ 

 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ 
Δ € ΥΩΡΙ  ΦΠΑ 

1. εληόληα κνλά ηεκ.  

2. εληόληα δηπιά ηεκ.  

3. Μαμηιαξνζήθεο ηεκ.  

4. Κνπβέξηεο ηεκ.  

5. Παπιώκαηα ηεκ.  

6. Πεηζέηεο πξνζώπνπ ηεκ.  

7. Πεηζέηεο ζώκαηνο (κπνπξλνύδη) ηεκ  

8. 
Πεηζέηεο κηθξέο (ρεηξώλ – 
πνδηώλ) 

ηεκ.  

9. Παηάθη κπάληνπ  ηεκ.  

10. Κνπξηίλεο κέηξν  

11. Μαμηιάξηα  ηεκ.  

12. 
Σξαπεδνκάληεια (ηεηξάγσλα – 
νξζνγώληα – ξνηόληα) 

ηεκ.  

13. Μηθξό ηξαπεδνκάληειν ηεκ.  

14. 
Πιύζηκν – ζηδέξσκα θαιύκκαηνο 
θαξεθιώλ 

ηεκ.  

15. Σάπεηεο – ραιηά  ηεηξ. κέηξν  

16. Σάπεηαο (δηάδξνκνο)  κέηξν  

17. 
Πνπθάκηζα (πνιηηηθνύ – 
ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ) 

ηεκ.  

18. Γξαβάηεο ηεκ.  

19. 
ηξαηησηηθέο Φόξκεο (παληειόλη -
ρηηώλην) 

ηεκ.  

20. 
Παληειόλη ζηνιήο (ζεξηλό-
ρεηκεξηλό) 

ηεκ.  

21. 
αθάθη ball dress (ζεξηλό-
ρεηκεξηλό) 

ηεκ.  

22. 
αθάθη επίζεκεο ζηνιήο (ζεξηλό-
ρεηκεξηλό) 

ηεκ.  

23. Οιόζσκε θόξκα εξγαζίαο  ηεκ.  

24. 
Φνύζηα ζηνιήο – ζηξαηησηηθνύ 
ηύπνπ 

ηεκ.  

25. 
Μπινύδα - θνύηεξ (πνιηηηθνύ – 
ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ) 

ηεκ.  

26. Κάιηζεο δεύγε  
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27. Δζώξνπρα ηεκ.  

28. Φαλέια – T-shirts ηεκ.  

29. Μπνπθάλ – Σδάθεη ηεκ.  

30. 
Παληειόλη πνιηηηθνύ ηύπνπ 
(ρεηκεξηλό – θαινθαηξηλό) 

ηεκ.  

31. Φνύζηα πνιηηηθνύ ηύπνπ  ηεκ.  

32. Φόξεκα πνιηηηθνύ ηύπνπ ηεκ.  

33. Κειεκπία ηεκ.  

                                 ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

 
 
 
 
 

      Δπγόο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  
Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  
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