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ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
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Χανιά, 29 Νοε 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. Commitment Υπ΄αριθμ 40/22
η. ΥΣ με αριθμό 250/22 Σεπ 11/ΠΒΚ/Γ΄ΚΛ
θ. White Book ΠΒΚ/2023
ι. Φ.600.163/323/97357/Σ.1955/17 Νοε 22/ΠΒΚ/Δ΄ΚΛ/ΔΠΣ
ια. Φ.600.163/349/97537/Σ.2027/29 Νοε 22/ΠΒΚ/Δ΄ΚΛ/ΔΠΣ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

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

β. Τους ειδικούς όρους του (η) σχετικού.

γ. Τη δέσμευση πίστωσης του (ζ) σχετικού με την οποία εγκρίθηκε
η σχετική δαπάνη για το έτος 2022 και

δ. Τον εγκεκριμένο με το (θ) σχετικό προϋπολογισμό του ΠΒΚ στον
οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική δαπάνη για το έτος 2023

ε. Το (ια) σχετικό, με το οποίο ματαιώθηκε η διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, του διαγωνισμού της (ι) όμοιας πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη.

προσκαλούμε
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κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαρι-
στηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β».

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπη-
ρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης 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 ήτοι η χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή
που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους προσφερόμενων τιμών ανά είδος
πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας εκάστου.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για τρεις (3) μήνες
από υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασής της για επιπλέον τρεις
(3) μήνες με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών
ορίζεται η 30 Νοε 22 και ώρα 14:00. 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 Παραρτή-
ματος «Α».

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

δ. 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
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.

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

7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΠ) Μπαλαδάκης Κωνσταντίνος, Τμχης
Συμβάσεων/ΔΠΣ/Δ΄ΚΛ/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/Γ΄ ΚΛ - Δ΄ ΚΛ/ΔΠΣ

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
29 Νοε 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/350/97533/Σ.2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1. Σεντόνια μονά τεμ. 42,15
2. Σεντόνια διπλά τεμ. 0,3
3. Μαξιλαροθήκες τεμ. 28,71
4. Κουβέρτες τεμ. 7,14
5. Παπλώματα τεμ. 0,2
6. Πετσέτες προσώπου τεμ. 3,49
7. Πετσέτες σώματος τεμ. 2,26

8. Πετσέτες μικρές (χειρών –
ποδιών) τεμ. 0,01

9. Πατάκι μπάνιου τεμ. 0,02
10. Κουρτίνες m2 0,29
11. Μαξιλάρια τεμ. 0,8

12.
Τραπεζομάντηλα
(τετράγωνα – ορθογώνια
– ροτόντα)

τεμ.
2,62

13. Μικρό τραπεζομάντηλο τεμ. 2,07

14. Πλύσιμο – σιδέρωμα
καλύμματος καρεκλών τεμ. 2,23

15. Τάπητες – χαλιά m2 0,2
16. Τάπητας (διάδρομος) m2 0,19

17. Πουκάμισα (πολιτικού –
στρατιωτικού τύπου) τεμ. 1

18. Γραβάτες τεμ. 0,01
19. Στρατιωτικές Φόρμες τεμ. 1,77
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(παντελόνι -χιτώνιο)

20. Παντελόνι στολής (θερινό-
χειμερινό) τεμ. 0,99

21. Σακάκι ball dress (θερινό-
χειμερινό) τεμ. 0,28

22. Σακάκι επίσημης στολής
(θερινό-χειμερινό) τεμ. 0,21

23. Ολόσωμη φόρμα
εργασίας τεμ. 0,21

24. Φούστα στολής –
στρατιωτικού τύπου τεμ. 0,01

25.
Μπλούζα - φούτερ
(πολιτικού – στρατιωτικού
τύπου)

τεμ.
0,21

26. Κάλτσες κιλό 0,01
27. Εσώρουχα κιλό 0,01
28. Φανέλα – T-shirts τεμ. 0,01
29. Μπουφάν – Τζάκετ τεμ. 0,41

30.
Παντελόνι πολιτικού
τύπου (χειμερινό –
καλοκαιρινό)

τεμ.
0,49

31. Φούστα πολιτικού τύπου τεμ. 0,01
32. Φόρεμα πολιτικού τύπου τεμ. 0,01
33. Κελεμπία τεμ. 1,64
34. Τέντες Catering τεμ 0,01
35. Μπέρτες Κομμωτηρίου τεμ 0,01
36. Σημαίες τεμ 0,01

37.
Καλύμματα Σαλονιού
(καναπέδων,
πολυθρόνων)

τεμ 0,01

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης θα δίδεται σε ευρώ και σε
αριθμό με έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία

………………………………….. (ΗΜ/ΝΙΑ)
-Ο-

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Σμχος (Ι) Γεώργιος Μαζανάκης
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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/350/97533/Σ.2023

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……./2022

Για την παροχή υπηρεσιών Καθαριστηρίου στο ΠΒΚ.

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΄ΚΛ/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 καθαριστηρίου ΠΒΚ, στην περιοχή Ακρωτηρίου Χανίων σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας. Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά του
αναδόχου.

1.2. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000
€), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράτασης της σύμβασης, με επιμέρους κό-
στος των παρεχομένων υπηρεσιών όπως παρακάτω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩ-

ΡΙΣ  ΦΠΑ
1. Σεντόνια μονά τεμ.
2. Σεντόνια διπλά τεμ.
3. Μαξιλαροθήκες τεμ.
4. Κουβέρτες τεμ.
5. Παπλώματα τεμ.
6. Πετσέτες προσώπου τεμ.
7. Πετσέτες σώματος τεμ.
8. Πετσέτες μικρές (χειρών – ποδιών) τεμ.
9. Πατάκι μπάνιου τεμ.
10. Κουρτίνες m2
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11. Μαξιλάρια τεμ.
12. Τραπεζομάντηλα (τετράγωνα – ορθογώνια – ροτόντα) τεμ.
13. Μικρό τραπεζομάντηλο τεμ.
14. Πλύσιμο – σιδέρωμα καλύμματος καρεκλών τεμ.
15. Τάπητες – χαλιά m2

16. Τάπητας (διάδρομος) m2

17. Πουκάμισα (πολιτικού – στρατιωτικού τύπου) τεμ.
18. Γραβάτες τεμ.
19. Στρατιωτικές Φόρμες (παντελόνι -χιτώνιο) τεμ.
20. Παντελόνι στολής (θερινό-χειμερινό) τεμ.
21. Σακάκι ball dress (θερινό-χειμερινό) τεμ.
22. Σακάκι επίσημης στολής (θερινό-χειμερινό) τεμ.
23. Ολόσωμη φόρμα εργασίας τεμ.
24. Φούστα στολής – στρατιωτικού τύπου τεμ.
25. Μπλούζα - φούτερ (πολιτικού – στρατιωτικού τύπου) τεμ.
26. Κάλτσες κιλό
27. Εσώρουχα κιλό
28. Φανέλα – T-shirts τεμ.
29. Μπουφάν – Τζάκετ τεμ.
30. Παντελόνι πολιτικού τύπου (χειμερινό – καλοκαιρινό) τεμ.
31. Φούστα πολιτικού τύπου τεμ.
32. Φόρεμα πολιτικού τύπου τεμ.
33. Κελεμπία Τεμ.
34. Τέντες Catering Τεμ
35. Μπέρτες Κομμωτηρίου Τεμ
36. Σημαίες Τεμ
37. Καλύμματα Σαλονιού (καναπέδων, πολυθρόνων) Τεμ

Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης

2.1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για τρεις (3) μήνες από τις …
Νοε 22, με δυνατότητα παράτασής της για επιπλέον τρεις (3) μήνες με τη σύμφωνη γνώμη των
δύο μερών.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Αναδόχου

3.1. 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.

3.2. 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
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έχει την ευθύνη της πλήρους αποκατάστασης των παραπάνω, χωρίς καμία απαίτηση από το
Π.Β.Κ.

3.3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ΠΒΚ για την άψογη συμπεριφορά του
υπαγόμενου σε αυτόν προσωπικού σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τον κανονισμό λειτουργίας
του ΠΒΚ.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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
Περιγραφή υπηρεσιών

4.1 Αντικείμενο των ειδικών όρων είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και σιδε-
ρώματος για λευκά είδη και είδη ρουχισμού στο ΠΒΚ, τις αυτά περιγράφονται παρακάτω.

4.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει και να σιδερώνει στις εγκαταστάσεις του και με
δικά του μέσα τα υπόψη υλικά.

4.3 Ο Ανάδοχος να έχει τη δυνατότητα πλύσης εντός 48ώρου από την παραλαβή του
συνόλου των υλικών του παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ ΥΛΙΚΟΥ

1. Σεντόνια μονά τεμ. 800
2. Μαξιλαροθήκες τεμ. 800
3. Κουβέρτες τεμ. 200

4.4 Οι στρατιωτικές φόρμες να πλένονται τις 40°C χωρίς χλώριο, να στεγνώνονται σε
στεγνωτήριο και να σιδερώνονται με μέτριο σίδερο (150° C).

4.5 Τα σεντόνια – μαξιλαροθήκες να πλένονται τις 60°C χωρίς χλώριο (πλην των πολύ
λερωμένων λευκών ειδών που θα καθαρίζονται ανάλογα), να στεγνώνονται σε στεγνωτήριο και
να σιδερώνονται με μέτριο σίδερο (150°C).

4.6 Τα μάλλινα κλινοσκεπάσματα να πλένονται τις 30° χωρίς χλώριο και χωρίς στύ-
ψιμο.  Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος πρέπει να τεντώνονται για να επανέλθουν στο αρχικό
τις σχήμα.

4.7 Ο καθαρισμός, το στέγνωμα και το σιδέρωμα των υλικών να γίνεται σύμφωνα με
τις ενδείξεις κάθε υλικού ή αν δεν διατίθενται να γίνονται με κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο
για την εξασφάλιση άριστου αποτελέσματος.
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4.8 Να παραδίδεται ο ρουχισμός και τα κλινοσκεπάσματα απόλυτα στεγνά.

4.9 Τα χιτώνια – τζάκετ – μπουφάν – πουκάμισα – παντελόνια-φούστες – φορέματα
– κελεμπίες να παραδίδονται ανά τεμάχιο και σε ατομική κρεμάστρα (μιας χρήσεως) έχοντας
προστατευτική ζελατίνα.

4.10 Το σιδέρωμα και το δίπλωμα σεντονιών – μαξιλαροθηκών - τραπεζομάντηλων -,
πετσετών, να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο ανά είδος για όλα τα τεμάχια και να συσκευάζονται
με μέγιστο αριθμό τα 30 τεμάχια ανά προστατευτική ζελατίνα. Στην περίπτωση των καρεκλόπα-
νων ισχύει συσκευασία 2 τεμάχια ανά προστατευτική ζελατίνα και σε κρεμάστρα μιας χρήσεως.

4.11 Οι κουβέρτες να παραδίδονται ανά τεμάχιο σε προστατευτική ζελατίνα.

4.12 Κατά τον καθαρισμό των σεντονιών – μαξιλαροθηκών, να  καθαρίζονται και τυ-
χόν κατάλοιπα ελαίου ή αντηλιακού.

4.13 Υλικά που ενώ παραδίδονται για καθαρισμό και δεν δύναται να καθαριστούν με
τις συνήθεις πλύσεις, θα καθαρίζονται σε ειδική πλύση χωρίς επιπλέον χρέωση. Εάν διαπιστώνε-
ται ότι δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν ούτε με ειδική πλύση, να επιστρέφονται διαχωρι-
σμένα από τα καθαρά στo ΠΒΚ και ο Ανάδοχος δεν θα αμείβεται για την τυχόν προσπάθεια κα-
θαρισμού αυτών. Σε περίπτωση που βρεθεί άλλη επιχείρηση ικανή να αποκαταστήσει τον καθα-
ρισμό αυτών των υλικών, το ΠΒΚ θα δύναται να απευθυνθεί σε αυτήν και μόνο για αυτά τα υλι-
κά.

4.14 Το όχημα του Αναδόχου για την  παράδοση ή την παραλαβή των υλικών, θα
πρέπει να είναι κλειστού τύπου και σε καλή κατάσταση – εμφάνιση.

4.15 Το προσωπικό τις εταιρίας καθαριστηρίου το οποίο θα εισέρχεται σε χώρους του
ΠΒΚ, για την παράδοση ή παραλαβή των υλικών, θα πρέπει να φέρει καθαρή στολή εργασίας ή
ευπρεπή πολιτική περιβολή με σήμανση ένδειξης τις εταιρίας, να συμπεριφέρεται ευπρεπώς και
σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων του ΠΒΚ.

4.16 Σε περίπτωση που με ευθύνη του Αναδόχου καταστραφούν υλικά του ΠΒΚ ή
ρουχισμός στελέχους, ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώνει το ΠΒΚ ή το στέλεχος στο 60% τις α-
ποδεδειγμένης αξίας του υλικού του ΠΒΚ και στο 100% τις αποδεδειγμένης αξίας του ρουχισμού
του στελέχους, με παροχή ακριβώς ίδιου υλικού ή επιστροφή χρηματικού ποσού.

4.17 Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του Αναδόχου δεν είναι αποδεκτές από το ΠΒΚ
(ατελές καθάρισμά, άσχημο ή καθόλου σιδέρωμα κτλ), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επα-
ναλάβει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΠΒΚ, χωρίς επιπλέον χρέωση γι’ αυτές.

4.18 Ο Ανάδοχος δύναται να επισκεφθεί το ΠΒΚ για να διαπιστώσει το είδος των υλι-
κών και των υφασμάτων που θα αποστέλλονται για πλύσιμο. Κάθε ενδιαφερόμενος που υπο-
βάλλει προσφορά θεωρείται ότι γνωρίζει το μέγεθος του υλικού και το είδος του υλικού καθώς
και το είδος του υφάσματος.

4.19 Γενικά, η παράδοση/παραλαβή των υλικών να γίνεται κάθε Δευτέρα – Τετάρτη –
Παρασκευή και μεταξύ 13:00 και 14:00. Σε περιπτώσεις διαφορετικών απαιτήσεων από τους
διαμένοντες ή εκτάκτων περιπτώσεων, το παραπάνω πρόγραμμα θα τροποποιείται με αντίστοι-
χη ενημέρωση από το ΠΒΚ, το αργότερο 24 ώρες νωρίτερα και μόνο για το διάστημα που έχει
ζητηθεί από τους διαμένοντες. (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) .
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4.20 Η παράδοση/παραλαβή των υλικών, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και
κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το ΠΒΚ, θα γίνεται στους εξής χώρους:

(α) Στο Στρατωνισμό του ΠΒΚ.

(β) Στο Διοικητήριο του ΠΒΚ (εντός 115 ΠΜ).

(γ) Στη Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» (στις Κορακιές Ακρωτηρίου).

(δ) Στο Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ (πλησίον οικισμού «ΧΟΡΔΑΚΙ»), μόνο κατά
την περίοδο βολών.

(ε) Στην Οικία του  Διοικητή ΠΒΚ (στον οικισμό της 115 ΠΜ)

4.21 Σημειώνεται ότι, ρουχισμός κλινοσκεπάσματα και λοιπά υλικά που θα παραδί-
δονται για καθαρισμό επιστρέφονται καθαρά και ισάριθμα.

4.22 Η παράδοση/παραλαβή των υλικών θα συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα
που προβλέπονται κάθε φορά και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τη συ-
μπλήρωση αυτών (δελτία αποστολής, απόδειξη παραλαβής, απόδειξη παράδοσης κτλ)

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.

Άρθρο 6
Παράδοση – παραλαβή υπηρεσιών

6.1. Ο έλεγχος και η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται
από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης των Όρων της Σύμβασης. Η Επιτροπή συντάσσει
σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών μηνός εντός του πρώτου 10ημέρου του επομένου
μήνα, το οποίο να κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στη συνέχεια να υποβάλλεται με μέριμνα του
Προέδρου στο Τμήμα Συμβάσεων του Δ΄ ΚΛ. Οποιοδήποτε αίτημα του Αναδόχου προς το ΠΒΚ να
υποβάλλεται στην παραπάνω 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.
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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
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€.

Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για πληρωμή προμηθευτή

8.1. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, μηνιαίως μετά την ολοκλήρω-
ση των παρεχόμενων υπηρεσιών μηνός από την Διαχείριση του Τμήματος Εισπράξεων και Πλη-
ρωμών 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).
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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 το άρθρο 27 του
ν 2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για την παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 9
Τροποποίηση σύμβασης

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.

9.2 Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της παρού-
σας σύμβασης.

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 διέπετέ από το Ελληνικό δίκαιο. Το ΠΒΚ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να
προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή αυτής ή εξ’ α-
φορμής 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 προθεσμία δύο
(2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας
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
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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

Σμχος (Ι) Γεώργιος Μαζανάκης
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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