
ΠΡΟΣ: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Πίνακας Αποδεκτών
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τηλέφ.: 28210-26781

ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/173/95027
Σ.1089
Χανιά, 05 Ιουλ 22

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
Ε.Δ.»

β. Ν.3707/2008 «Ρύθμιση Θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών»

γ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»

δ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα Υλο-
ποίησης Προμηθειών»

ε. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδη-
γία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημο-
σίων Συμβάσεων»

στ. Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση
του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότε-
ρες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της
Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές
και την Υγεία»

ζ. Φ.600.1/398/96188/Σ.2052/17 Νοε 21/Δ΄Κ/ΔΠΣ
η. ΥΣ με αριθμό 393/2021/ΠΒΚ/Α΄ΚΕ
θ. Commitment Υπ΄αριθμ 461/22
ι. Φ.810/14/974576/Σ.937/10 Ιουν 22/Δ΄Κ/ ΔΠΡΟ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

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

β. Τους ειδικούς όρους του (η) σχετικού.

γ. Τη δέσμευση πίστωσης του (θ) σχετικού με την οποία εγκρίθηκε
η σχετική δαπάνη και

δ. Τη απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του (ι) σχετικού,

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήμα-
τος «Β».
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2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπη-
ρεσία ορίζεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευ-
ρώ (28.224,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτα-
σης της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του (γ) σχετικού και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για τρία (3) χρόνι-
α, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης υπέρ της υπηρεσίας για χρονικό διά-
στημα έως ένα (1) έτος.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών
ορίζεται η 15 Ιουλ 22 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον φάκελο (έντυπο
ή ηλεκτρονικό) της προσφορά τους (επί ποινή απορρίψεως αυτής), τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

α. Οικονομική προσφορά σύμφωνη με το υπόδειγμα του Πα-
ραρτήματος «Α».

β. Τη νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

γ. Πιστοποίηση κατά ISO 18788:2015 (Συστήματα Διαχείρισης
για Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλειας) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

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

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

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως
τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
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στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός
αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

8. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τη 1η Επι-
τροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Παραρτήματος «Γ» του (ζ) σχετικού.

9. Χειρίστης θέματος: Υπλγος (ΥΠ) Μπαλαδάκης Κωνσταντίνος, Τμχης
Συμβάσεων/ΔΠΣ/Δ΄Κ/ΠΒΚ, τηλέφ.: 28210-26781 και email: cpb@namfi.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Α΄ Κ- Γ΄ Κ- Δ΄ Κ/ΔΠΣ
ΠΒΚ/Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών

Υπτγος Σταύρος Τζουμερκιώτης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Κων/νος Μπαλαδάκης
Τμχης Συμβάσεων



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
05 Ιουλ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/173/95027/Σ.1089

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………
ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δύο (2) μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

1
Αριθμός
εργαζομένων
ανά 24ωρο

Άτομα/24ωρο 2 1 2 1

2

Ώρες εργασίας
των 3
εργαζομένων
ανά 24ωρο

Ώρες/24ωρο 16 8 16 8

3

Προβλεπόμενο
ημερομίσθιο
εργαζομένων
(βάσει της
συλλογικής
σύμβασης
εργασίας που
υπάγονται)

Ευρώ/8ωρη
εργασία (≥31,85) (≥39,813) (≥55,738) (≥63,70)

4

Ύψος του
προϋπολογισμ
ένου ποσού
που αφορά τις
πάσης φύσεως
νόμιμες
αποδοχές

Ευρώ/8ωρη
εργασία (α) (α) (α) (α)
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Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

εργαζομένου
ανά 8ωρο

5

Ύψος
ασφαλιστικών
εισφορών με
βάση τα
προϋπολογισθ
έντα ποσά
εργαζομένου
ανά 8ωρο

Ευρώ/εργαζόμενο/
8ωρη εργασία (β) (β) (β) (β)

6

Εργολαβικό
κέρδος ανά
εργαζόμενο και
ανά 8ωρο

Ευρώ/εργαζόμενο/
8ωρη εργασία

7

Διοικητικό
κόστος
παροχής
υπηρεσιών
ανά
εργαζόμενο και
ανά
8ωρο(τραπεζικ
ά έξοδα,
ιατρός,
τεχνικός
εργασίας,
ένδυση κλπ)

Ευρώ/εργαζόμενο/
8ωρη εργασία

8

Κόστος
παροχής των
Υπηρεσίες
φύλαξης ανά
εργαζόμενο και
ανά 8ωρο

Ευρώ/εργαζόμενο/
8ωρη εργασία (γ) (γ) (γ) (γ)

9

Κόστος
παροχής των
Υπηρεσίες
φύλαξης 3
εργαζομένων
ανά 24ωρο

Ευρώ/3εργαζομέν
ους/24ωρο (δ) (δ)

10
Απαιτούμενα
24ωρα κατ’
έτος

24ωρα/έτος 36 4
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Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

11

Συνολικό
Κόστος
παροχής των
Υπηρεσίες
φύλαξης κατ’
έτος

Ευρώ/έτος (ε)

12

Συνολικό
Κόστος
παροχής των
Υπηρεσίες
φύλαξης για
τα 3+1 έτη της
σύμβασης

Ευρώ/4 έτη (στ)

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α. Τα ποσά όπως προκύπτουν και αναλύονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της προσφοράς.

β. Τα ποσά όπως προκύπτουν και αναλύονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της προσφοράς.

γ. Προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων κελιών των γραμμών 4, 5, 6 και 7.

δ. Προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του αριθμού εργαζομένων ημερήσιας -
νυχτερινής εργασίας της γραμμής 1, επί του αντίστοιχου κόστους της γραμμής 8 (ανά
εργαζόμενο και ανά 8ωρη εργασία.

ε. Προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του αριθμού καθημερινών ημερών (36) επί  του
αντίστοιχου κόστους καθημερινών της γραμμής 9 και του αριθμού αργιών (4) επί του
αντίστοιχου κόστους αργιών της γραμμής 9.

στ. Προκύπτει από το γινόμενο της γραμμής 11 επί 4 έτη. Η συνολική οικονομική προσφορά
(Συνολικό Κόστος παροχής των Υπηρεσίες φύλαξης για τα 3+1 έτη της σύμβασης) δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα ήτοι τις 28.224,00€, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ζ. Το κόστος των αποδοχών και εισφορών δε θα πρέπει να υπολείπεται του ελάχιστων
προβλεπόμενων νομίμων επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. Τα ποσά που δηλώνονται
στον υπόψη πίνακα θα πρέπει να μπορούν να εξηγηθούν ικανοποιητικά εφόσον ζητηθεί από
την Α.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 8ΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

ΑΡΘΡΟ-
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠ’
ΟΠΟΥ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ

Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
2 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
3 ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
4 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
5 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
6 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
7 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
8 ΛΟΙΠΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ………………………………..(β)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (α) (α) (α) (α)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 2:ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 8ΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α.  Το ποσό πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των τιμών των αντίστοιχων κελιών των γραμμών 4 και 5 του Πίνακα  Οικονομικής προσφοράς

β. Περιγραφή

(ημερομηνία)………………………...

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
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Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Κών/νος Μπαλαδάκης
Τμχης Συμβάσεων



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
05 Ιουλ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/173/95027/Σ.1089

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……./2022

Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, στην περιοχή Περιβολίτσα
Ακρωτηρίου Χανίων.

Σήμερα ημέρα ……………………. μηνός ………………….. του έτους 2022 και ώρα …………., στις εγκατα-
στάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμε-
νοι:

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

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

Άρθρο 1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1.1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.163/……../…………/Σ……./……….. 22/ΠΒΚ/Δ΄Κ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης του Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟ-
ΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρία …………….……………. με ΑΦΜ ……………. που θα καλείται στο
εξής «Ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η
παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, στην περιοχή Περιβολίτσα Ακρωτηρίου
Χανίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την οι-
κονομική προσφορά του αναδόχου.

1.2. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα ποσό των ……………. ευρώ (……………. €),
χωρίς ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράτασης της σύμβασης, με επιμέρους κό-
στος των παρεχομένων υπηρεσιών όπως παρακάτω:

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

1 Αριθμός εργαζο-
μένων ανά 24ωρο Άτομα/24ωρο 2 1 2 1

2
Ώρες εργασίας
των 3 εργαζομέ-
νων ανά 24ωρο

Ώρες/24ωρο 16 8 16 8

3 Προβλεπόμενο
ημερομίσθιο ερ- Ευρώ/8ωρη εργασία
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Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

γαζομένων (βάσει
της συλλογικής
σύμβασης εργα-
σίας που υπάγο-
νται)

4

Ύψος του προϋ-
πολογισμένου
ποσού που αφο-
ρά τις πάσης φύ-
σεως νόμιμες α-
ποδοχές εργαζο-
μένου ανά 8ωρο

Ευρώ/8ωρη εργασία

5

Ύψος ασφαλιστι-
κών εισφορών με
βάση τα προϋπο-
λογισθέντα ποσά
εργαζομένου ανά
8ωρο

Ευ-
ρώ/εργαζόμενο/8ωρη

εργασία

6

Εργολαβικό κέρ-
δος ανά εργαζό-
μενο και ανά
8ωρο

Ευ-
ρώ/εργαζόμενο/8ωρη

εργασία

7

Διοικητικό κόστος
παροχής υπηρε-
σιών ανά εργαζό-
μενο και ανά
8ωρο(τραπεζικά
έξοδα, ιατρός,
τεχνικός εργασί-
ας, ένδυση κλπ)

Ευ-
ρώ/εργαζόμενο/8ωρη

εργασία

8

Κόστος παροχής
των Υπηρεσίες
φύλαξης ανά ερ-
γαζόμενο και ανά
8ωρο

Ευ-
ρώ/εργαζόμενο/8ωρη

εργασία

9

Κόστος παροχής
των Υπηρεσίες
φύλαξης 3 εργα-
ζομένων ανά
24ωρο

Ευ-
ρώ/3εργαζομένους/24

ωρο

10 Απαιτούμενα
24ωρα κατ’ έτος 24ωρα/έτος 36 4

11
Συνολικό Κόστος
παροχής των Υ-
πηρεσίες φύλα-

Ευρώ/έτος
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Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ξης κατ’ έτος

1.3 Οι κατ’ εκτίμηση ετήσιες ανάγκες παροχής υπηρεσιών φύλαξης της παρούσας
σύμβασης ανέρχονται σε 40 ημέρες (24ωρα). Οι υπόψη ανάγκες είναι ενδεικτικές όπως προέκυ-
ψαν από απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών και ο ανάδοχος δεν δικαιούται οποιαδήπο-
τε αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν απαιτηθεί η παροχή των υπηρεσιών του τις ως άνω ημέ-
ρες φύλαξης ή και καθόλου από την Α.Α κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης

2.1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για τρία (3) χρόνια , με δυ-
νατότητα μονομερούς παράτασης υπέρ της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

2.2. Οι ακριβείς ημερομηνίες φύλαξης θα κοινοποιηθούν στον ανάδοχο δώδεκα (12)
ώρες νωρίτερα, δίχως να δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση εφόσον δεν παρασχεθούν για το
σύνολο του χρονικού διαστήματος της σύμβασης.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Αναδόχου

3.1. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει κατάσταση με το προσωπικού που θα απα-
σχοληθεί πριν την ανάληψη της υπηρεσίας.

3.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσλαμβάνει προσωπικό που να πληρεί τα κάτωθι:

3.2.1. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

3.2.2. Να είναι ελληνικής ιθαγένειας.

3.2.3. Να κατέχει τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας
(Α΄Κατηγορίας), οι οποίες και θα υποβληθούν στο Π.Β.Κ. πριν την για πρώτη φορά απασχόλησης
του.

3.2.4. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα ε-
γκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προ-
σβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτει-
ακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστο-
γραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της
προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωρο-
ληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υ-
λών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος.
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3.2.5. Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει
λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

3.2.6. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

3.2.7. Να μην έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτω-
μα σχετικό με τα αδικήματα της παραγράφου 3.2.4.

3.2.8. Να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτι-
κών υλών.

3.2.9. Να μην πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και να μην είναι
χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

3.3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Π.Β.Κ. για την εν γένει καλή και ομοιό-
μορφη εμφάνιση του υπαγομένου σ’ αυτόν προσωπικού. Επίσης η ενδυμασία – εξοπλισμός τους
πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. Το
προσωπικό φύλαξης, με μέριμνα και με έξοδα του αναδόχου, θα φέρει στολή με τα διακριτικά
του.

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

3.5. O Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει στο προσωπικό του όλα τα μέσα εργα-
σίας καθώς και τη μεταφορά αυτού από και προς τους χώρους εργασίας του Π.Β.Κ.

3.6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ΠΒΚ για την εν γένει καλή και ομοιό-
μορφη εμφάνιση του υπαγομένου σε αυτόν προσωπικού και την άψογη συμπεριφορά του σύμ-
φωνα με τα χρηστά ήθη και τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΒΚ.

3.7. Το ΠΒΚ δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση και την άμεση αποπομπή των
απείθαρχων ή ακατάλληλων ιδιωτών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις από δόλο ή αμέλεια
πράξεις του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

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

3.9. Το προσωπικό με ευθύνη του Αναδόχου να πληροί τις εκ’ του ν.3707/2008 απαι-
τήσεις ήτοι να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στα καθήκοντά φύλαξης να φέρει τον προβλεπό-
μενο εξοπλισμό – στολή καθώς και να έχει απαραίτητες γνώσεις σε θέματα που έχουν σχέση με
την πυρασφάλεια, πυρόσβεση.

3.10. Ο ανάδοχος τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νο-
μοθεσίας , του κοινωνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
προσαρτήματος Α του ν.4412/16.

Άρθρο 4
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Περιγραφή υπηρεσιών

4.1. Η φύλαξη του χώρου να εκτελείται επί 24ώρου βάσεως σε τρείς (3) 8ωρες βάρ-
διες, με ένα (1) άτομο ανά βάρδια, εκτός εάν υπάρξει απαίτηση μικρότερης χρονικής διάρκειας
από τις εταιρείες στόχων, κατά περίπτωση.

4.2. Το προσωπικό εν υπηρεσία πρέπει να εκτελεί τα κάτωθι:

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

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

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

4.2.4. Να τηρεί πάντα την πύλη κλειδωμένη και να ανοίγει μόνο κατόπιν πραγ-
ματοποίησης του παραπάνω ελέγχου.

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

4.2.6. Να αναφέρει καθημερινά στον εκάστοτε ΕΑΣ του ΠΒΚ στις 07:00,15:00
και 20:00.

4.2.7 Να αποχωρεί από την υπηρεσία μόνο εάν έχει προσέλθει ο αντικαταστά-
της του και εφόσον αυτός είναι σε πνευματική και φυσική κατάσταση να αναλάβει υπηρεσία.

4.2.8. Σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υπεύθυνο για την κατάσβε-
σή της με τα μέσα που διαθέτει το στρατόπεδο και σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνεί με τον
ΕΑΣ για λήψη οδηγιών.

Άρθρο 5
Περιορισμοί Αναδόχου

5.1. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται δημοσίως ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ως οποιασδήποτε φύσεως υπάλληλος του ΠΒΚ χρησιμοποιώντας το όνομα ΠΒΚ.

5.2. Κατά τις συναλλαγές του με τρίτους να εμφανίζεται με τη δική του επωνυμία.

5.3. Ο Ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν και για αυτόν κατά καμία έννοια δεν
είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου, του ΠΒΚ ή άλλης Δημόσιας
Αρχής η οποία θα βρίσκεται σε κάποια σχέση με την λειτουργία του ΠΒΚ.

5.4. Αν κατά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών η επιτροπή διαπιστώσει
παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) καθώς και του άρθρου 3 της πα-
ρούσας σύμβασης, τα δικαιώματα του Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα δεν ικανο-
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ποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από την Αναθέτουσα Αρχή οι αποδοχές στους εργαζομένους
και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Άρθρο 6
Παράδοση – παραλαβή υπηρεσιών

6.1. Ο έλεγχος και η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών να πραγματοποιείται
από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης των Όρων της Σύμβασης. Η Επιτροπή να συ-
ντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο μετά το πέρας των περιόδων της φύλαξης, το οποίο να κοινοποιεί-
ται στον Ανάδοχο και στη συνέχεια να υποβάλλεται με μέριμνα του Προέδρου στο Τμήμα Συμ-
βάσεων του Δ΄ Κ. Οποιοδήποτε αίτημα του Αναδόχου προς το ΠΒΚ να υποβάλλεται στην παρα-
πάνω επιτροπή, η οποία και να γνωματεύει επ’ αυτού.

Άρθρο 7
Κυρώσεις – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

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

7.2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται
μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ-
πτωτος.

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

7.3.1 για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερ-
βαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματι-
κών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

7.3.2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

7.3.3. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανε-
ξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνα-
νται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελε-
στεί πλήρως.

7.3.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί τους λοιπούς όρους της σύμβα-
σης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης των Όρων της Σύμβασης η
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οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο,  το ΠΒΚ δύναται να επιβάλει πρόστιμο, αφού έχει προη-
γηθεί έγγραφη σύσταση (για την ίδια παράβαση) όπως παρακάτω:

7.3.4.1. Για την πρώτη παράβαση 100,00€.

7.3.4.2. Για την δεύτερη παράβαση 200,00€.

7.3.4.3. Για την τρίτη παράβαση 300,00€.

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

Αρθρο 8
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για πληρωμή προμηθευτή

8.1. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την ολοκλήρωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών από την Διαχείριση του Τμήματος Εισπράξεων και Πληρωμών του
Δ΄Κ/ΠΒΚ με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

8.1.1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

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

8.1.3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων από το δημόσιο).

8.1.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ λογαρια-
σμού της εταιρίας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων.

8.1.5. COMMITMENT  (με μέριμνα του ΠΒΚ).

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

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

8.3. Κατά την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το ΠΒΚ στον Ανάδοχο η προ-
βλεπόμενη βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Άρθρο 9
Τροποποίηση σύμβασης
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9.1 Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστε-
ρη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του
ν.4412/2016.

Άρθρο 10
Ανωτέρα βία

10.1. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέ-
ρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγ-
γράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 11
Εφαρμοστέο δίκαιο – επίλυση διαφορών

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

Άρθρο  12
Τελικές διατάξεις

12.1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώ-
σεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.

12.2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 και της ισχύουσας κοινοτικής – ελληνικής νομοθεσίας

12.3. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως
δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που τυχόν ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδή-
ποτε επίδραση στην τιμή, ποιότητα και τον χρόνο παράδοσης των εργασιών.

12.4. Η παρούσα σύμβαση:

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

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

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΠΒΚ Για τον Προμηθευτή
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Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Υπλγός (ΥΠ) Κών/νος Μπαλαδάκης
Τμχης Συμβάσεων
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