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ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο,   Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡ. 
 πλεηαηξηζκνί)   ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
   TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΧΝ 
   Σει. 2821026774 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ-Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ (2)   Φ.600.1/455/74751  
   .1744   
   Υαληά, 23 επ 20 
ΘΔΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΥΔΣ : α. Φ.810/1/70141/.50/14 Ηαλ 20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠΡ 

β. Γηαθήξπμε Αλνηρηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο ππ΄αξηζκ. 7/2020 « Παξνρή Τπεξεζηψλ πληήξεζεο – 
Δπηζθεπήο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ» 

 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππφςε : 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ». 
 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ». 
 
  γ. Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΖΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
«Λφγνη Απνθιεηζκνχ απφ ηηο Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
  
  δ. Σν (α) ζρεηηθφ κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
  ε. Λφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο θαη θαζφηη 
ε αλνηρηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ (β) ζρεηηθνχ βξίζθεηαη ζε εμέιημε 
 
        πποζκαλούμε  
 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (CPV 
50700000-2) γηα ην κήλα Οθηψβξην 2020, ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α». Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ππφςε παξνρή 
ππεξεζηψλ είλαη δέθα ελλέα ρηιηάδεο επξψ (19.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Ζ δηαδηθαζία 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ.  
 
 2. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαινχκε λα καο θαηαζέζεηε κέρξη ηελ 28 
επ 20 θαη ψξα 14:00 ηα παξαθάησ: 
 
  α. Πξνζθνξά ζχκθσλε κε ηελ Πξνζζήθε «2» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 
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  β. Τπεχζπλε δήισζε φηη απνδέρεζηε ηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Α» ηεο παξνχζεο. 
 
 γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
 δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  ε.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ή ππεχζπλε δήισζε, πνπ λα  πξνθχπηεη, φηη  
δελ  έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016, αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηφ. 
 
        ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015, ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
    δ.   Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνπ λα 
απνδεηθλχεη φηη δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηεο πνπ λα κπνξνχλ λα 
παξέρνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 8 ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο. 
 
 3.  Οη ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηε 
δηεχζπλζε: 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε: cpb@namfi.gr 
 
 4. Ζ πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 
  
 5. Υεηξηζηήο Θέκαηνο: Γληεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ, Αλρεο (ΔΜ) Κινπβηδάθεο 
Ησάλλεο, ηει. 2821026774. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Δηδηθνί Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πληήξεζεο – Δπηζθεπήο ησλ 
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ 
«Β» ρέδην χκβαζεο  

   Τπηγνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κινπβηδάθεο  
      Γληήο Πξνκ & πκβ  

mailto:cpb@namfi.gr
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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      ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡ. 
      ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ     Υαληά, 23 επ 20 
Φ.600.1/455/74751/.1744  
      

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ- ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΔΓΗΟΤ 
ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 
Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού 

 
1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ΠΒΚ, εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ απηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηξαησληζκνχ – Βάζεο – Υψξνπ 
Δθηφμεπζεο – Γξαπάλνπ – ηαπξνχ – Λέζρεο Αμησκαηηθψλ – Αθηήο Μαξαζίνπ – 
Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ (Παδηλφο), εμαηξνπκέλσλ ησλ ξαληάξ Βαζηιηθνχ Ζξαθιείνπ θαη 
Θήξαο. 

 
2. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππεξεζηψλ θαιείηαη λα δψζεη πξνζθνξά αλά 

εκεξνκίζζην εξγαζίαο (απφιπηε ηηκή ζε €), αλά εηδηθφηεηα θαη άλεπ πιηθψλ, 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο θφξησζεο - κεηαθνξάο – εθθφξησζεο ησλ 
πιηθψλ/κηθξνυιηθψλ ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζην ρψξν ησλ Απνζεθψλ 
Τιηθνχ ηνπ ΠΒΚ), ζηαζεξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ελφο (1) Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ «Β» γηα επίβιεςε θαη ζπληνληζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ 
εξγαζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο είλαη άκεζα ππφινγνο ζην ηκήκα 
πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. 

 
3. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα δψζεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδηθνηήησλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ε πεξίπησζε κε 
δνζείζαο πξνζθνξάο ζε θάπνηα απφ ηηο εηδηθφηεηεο απηή ινγίδεηαη φηη παξέρεηαη δσξεάλ. 

 
4. ηε παξαπάλσ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη πέξαλ ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη φιεο νη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ, ηα δψξα ηνπ πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο 
πξφζιεςεο θαη κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο θφξησζεο - κεηαθνξάο – 
εθθφξησζεο ησλ πιηθψλ/κηθξνυιηθψλ ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζην ρψξν 
ησλ Απνζεθψλ Τιηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πγεηνλνκηθψλ εμεηάζεσλ 
θαη γεληθά νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε απαηηείηαη. 

 
ΑΡΘΡΟ  2. 

Γικαιολογηηικά Διδικών Όπυν – Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 
 
    Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα - νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 

α.  ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζχκβαζεο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εηδηθφηεηα κε 
ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.  
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β.  ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλν, θαηά ην 

ζηάδην ζχλαςεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο,  ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 9001:2015, ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζε 
ηζρχ θαζφιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, ε 
παξνχζα απαίηεζε ηζρχεη γηα θάζε έλαλ εηαίξν αλάινγα κε ην πεδίν εηδηθφηεηαο/ 
ηερλνγλσζίαο πνπ πξνζθέξεη. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Σπόποι Απόδειξηρ ηυν Κπιηηπίυν 
 

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ:  
 

α. γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ, ππνβάιινληαο θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 
ζεσξεκέλε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνπ λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ κε 
εηδηθφηεηεο πνπ λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 8 
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 
ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

 
β.  λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

Άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζε ηζρχ, Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο,  ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 9001:2015. 

 
ΑΡΘΡΟ  4 

Κπίζη Πποζθοπών 
 
 1. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 
κηθξφηεξε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηηο δέθα (10) θαηεγνξίεο εξγαζηψλ , ε νπνία ππνινγίδεηαη σο 
ην  άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ επηκέξνπο πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ γηα θάζε θαηεγνξία 
εξγαζίαο μερσξηζηά, πνιιαπιαζηαδφκελσλ επί ησλ αληηζηνίρσλ ελδεηθηηθψλ 
εκεξνκηζζίσλ φπσο απηά απεηθνλίδνληαη παξαθάησ :  
 

α/α Καηηγοπία Δπγαζιών 
Δνδεικηικά 

Ημεπομίζθια  

1 Οηθνδνκηθέο 60 

2 Μεηαιινπξγηθέο – Αινπκηλίνπ 22 

3 Υξψζεηο 76 

4 Τδξαπιηθέο 35 

5 Ζιεθηξνινγηθέο 50 

6 Γεληθψλ εξγαζηψλ  30 

7 Φπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη θιηκαηηζκνχ  10 

8 Μνλάδσλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο 4 

9 Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ  4 

10 Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο  22 

 ΤΝΟΛΟ: 313 
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 2. Σν θφζηνο ππεξσξηψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 8. 
 
Παξάδεηγκα πλνιηθήο Πξνζθεξφκελεο ηηκήο Γηαγσληδφκελνπ  = (60Υ53) + (22Υ59) + 
(76Υ50) + (35Υ36) + (50Υ50) +(30Υ60) + (10Υ35) + (4Υ45) +(4Υ35) +  (22Υ54)  = 
15.696,00  επξψ. 
  
 4. Δπίζεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα 
ζπλεθηηκήζνπλ: 
   
  α.    Σελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγάζηκεο κέξεο 
ή αξγίεο. 
 
      β. Σηο επηβαξχλζεηο ηεο παξ. 4  Άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Ανάθεζη – Δκηέλεζη Δπγαζίαρ 

 
1. Ο Αλάδνρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα ιακβάλεη εληνιέο εξγαζίαο απφ ην 

Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ Π.Β.Κ., ζηηο νπνίεο ζα 
αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο πνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζε πέξαο. Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο 
ζα επεκβαίλεη κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο ηνπ ΠΒΚ. Δπηπιένλ ζα έξρεηαη ζε 
θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, είηε ν Αλάδνρνο είηε ν εμνπζηνδνηεκέλνο Γηπισκαηνχρνο 
Μεραληθφο «Β», κε ην Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ γηα ηπρφλ 
επηθαηξνπνίεζε απαηηήζεσλ ή/θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ ή/θαη ησλ εκεξήζησλ 
εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη (σο Έληππα «Δ1» θαη «Δ2» αληίζηνηρα), αλάινγα κε ηηο ηπρφλ 
απξνγξακκάηηζηεο αλειαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
2. Οη εξγαζίεο πνπ ζα αλαηίζεληαη ζηνλ Αλάδνρν ζα ππνγξάθνληαη θαη ζα 

ζρνιηάδνληαη εγγξάθσο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, κε 
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ή κε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο 
θαη ηελ θαη’ αξρήλ απνδνρή ηεο πξνκέηξεζεο θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ.  

 
3. ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη εγγξάθσο νη 

ιφγνη απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ην ΠΒΚ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν θαη ζα αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν 
εληνιήο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο. Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο αλαηεζείζαο εξγαζίαο είλαη 
δεζκεπηηθφο γηα ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
δηεθπεξαηψζεη ηελ αλαηεζείζα εξγαζία, ην Π.Β.Κ. έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ 
εξγαζία ζε ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εληνιή εξγαζίαο, ζα ζεσξείηαη, απηνκάησο, 
άθπξε θαη ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. Δπίζεο, ην ΠΒΚ ζα εθηειεί ηηο ππφςε εξγαζίεο κε 
ηξίηνπο θαη ζα ρξεψλεη ηε δαπάλε επέκβαζεο ζηνλ Αλάδνρν κε πνζφ ίζν κε ην ηξηπιάζην 
ηεο ηηκήο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ αληίζηνηρε ηερληθή ελέξγεηα. 
(Δληνιή Δξγαζίαο σο έληππν «Δ1») 

 
4. Γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ηεο 

ζπληήξεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή παξνπζία ζην 
αξκφδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ «Β» 
ηνπ Αλαδφρνπ.  
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5. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηερληηψλ ή/θαη βνεζψλ ή/θαη εξγαηψλ, 
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εηδηθνηήησλ πνπ απαηηνχληαη, ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο. Γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο 
ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο, (κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ 
«Β»), θάζε Γεπηέξα ζα ελεκεξψλεηαη γηα ην πιάλν εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηεο επφκελεο 
εβδνκάδαο, έηζη ψζηε κέρξη ηελ Σεηάξηε ηεο απηήο εβδνκάδαο, λα εθηειεί αθξηβή 
πξνκέηξεζε ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ εξγαζηψλ ηεο επνκέλεο εβδνκάδαο. Αθνινχζσο 
ζα εθηειεί πξνθνζηνιφγεζε ησλ ππφςε εξγαζηψλ, κέζσ εθηίκεζεο ησλ απαηηνχκελσλ 
εξγαηνσξψλ, ζηεξηδφκελνο πξψηνλ ζηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο – 
δεχηεξνλ ζηε κέζε παξαγσγηθφηεηα αλά είδνο εξγαζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Σηκνιφγηα 
ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηξίηνλ ζε ηπρφλ άιιεο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ 
δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη πξνθχπηνπλ 
αηηηνινγεκέλα απφ ηελ απηνςία ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ «Β», (θαηά ηελ 
πξνκέηξεζε), θαη εθηηκάηαη φηη ζα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο ππφςε 
εξγαζίαο. Αθνινχζσο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη θάζε Πέκπηε ζην Σκ. πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ην αληίζηνηρν έληππν πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ έρεη ήδε ιάβεη θαη αθνχ ειεγρζνχλ νη 
πξνκεηξήζεηο/πξνθνζηνινγήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη εγθξηζνχλ απφ ην ΠΒΚ, (είηε σο 
ππνβιήζεθαλ, είηε σο δηνξζψζεθαλ κε βάζε ηα ηζρχνληα), ζα ην παξαιακβάλεη 
εγθεθξηκέλν ηελ επνκέλε εκέξα. Σνλίδεηαη φηη ν ηειηθφο θαζνξηζκφο ησλ πξνο εθηέιεζε 
εξγαζηψλ, (βάζεη θαη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ πξνκεηξήζεσλ), θαζψο θαη ην 
πξνεθηηκνχκελν θφζηνο εξγαηνσξψλ, (ήηνη θαη εκεξνκηζζίσλ), γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ζα 
ειέγρεηαη θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη απφ ην Σκ. πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ 
Δμνπιηζκνχ. Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ή/θαη ηελ πνηνηηθή & πνζνηηθή παξαιαβή 
απηψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αθνινχζσο ε νηθνλνκηθή ηνπο ηαθηνπνίεζε απφ ην ΠΒΚ, 
δχλαηαη, αλ ην επηβάιινπλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη, λα ππάξμεη απφθιηζε κεηαμχ ησλ αξρηθά 
εθηηκσκέλσλ εξγαηνσξψλ θαη ησλ ηειηθά εθηειεζζέλησλ, ππφ ηνλ αλειαζηηθφ φξν φηη 
απηέο ζα δηθαηνινγνχληαη αλαιπηηθά/γξαπηψο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. (Πξνγξακκαηηζκφο σο έληππν «Δ2»). 

 
6. Με ην πέξαο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο θαη πεξί κία ψξα πξηλ ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, 

ν Αλάδνρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ππνρξεψλεηαη λα αλαθέξεη ζην Σκήκα 
πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ Π.Β.Κ. ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη 
λα παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηεο επνκέλεο εκέξαο, αξηζκφ εξγαδνκέλσλ αλά εηδηθφηεηα 
θαη ρψξν εξγαζίαο, κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. (Ζκεξήζην Πξφγξακκα σο έληππν «Δ2»). 

 
7. Σξνπνπνηήζεηο ζηελ εβδνκαδηαία θαηάζηαζε ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηερληηψλ πνπ 

έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εβδνκάδνο, ζε πεξίπησζε πνπ ην επηβάινπλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη κεηά απφ εληνιή 
ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. 

 
8. Γηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, 

ηφζν ζε εξγάζηκεο φζν θαη κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο επηπιένλ πξνζσπηθνχ ηνπ εληφο δχν σξψλ απφ ηε ζηηγκή 
εηδνπνηήζεσο ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Β.Κ. αλ ρξφλνο εξγαζίαο ζα ινγίδεηαη ν 
ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ζπλ κία (1) ψξα σο ρξφλνο κεηαθίλεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, κε ειάρηζηε θνζηνιφγεζε ηηο ηξεηο (3) ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ρξφλνπ κεηαθίλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ηεο εξγαηνψξαο ζα είλαη ην έλα φγδνν 
(1/8) ηεο ηηκήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εκεξνκηζζίνπ, ηφζν γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε φζν 
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θαη γηα έθηαθηεο (εθηφο σξαξίνπ) θιήζεηο. Ζ ειάρηζηε θνζηνιφγεζε ησλ ηξηψλ (3) σξψλ 
ηζρχεη κφλν γηα ηηο έθηαθηεο θιίζεηο.  
 

9. Ο Αλάδνρνο θαη ν Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο «Β» δελ δηθαηνχληαη λα 
επηθαιεζηνχλ, πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, αδπλακία εληνπηζκνχ ηνπ φηαλ 
θαινχληαη απφ ην ΠΒΚ θαη ππνρξενχληαη λα απαληνχλ ζε 24σξε βάζε ζε ηειεθσληθέο 
θιήζεηο, ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο ή ζε ηειενκνηφηππα (FAX), ή ζε κελχκαηα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ αλαθνξά βιαβψλ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία εληνπηζκνχ ζα 
δεισζνχλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
10. Αξκφδηα φξγαλα αλάζεζεο εξγαζηψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν είλαη ν Σκεκαηάξρεο 

πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ ΠΒΚ (ή ν λφκηκνο αληηθαηαζηάηεο 
απηνχ). 
 

11. Με ηε ιήςε ηεο εληνιήο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα 
πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ην ρψξν, λα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ Τπεχζπλν 
Παξαθνινχζεζεο Δξγαζηψλ ηνπ ΠΒΚ θαη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο. Δάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν ή πιηθά κε 
δηαζέζηκα ζηηο Απνζήθεο Τιηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ηφηε ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ 
Τπεχζπλν Παξαθνινχζεζεο Δξγαζηψλ ή ην Σκ. πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ 
Δμνπιηζκνχ, νθείιεη δε (ν Αλάδνρνο), ζηελ πεξίπησζε απηή λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ επέθηαζεο ηεο βιάβεο θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα κε ζπληξέρεη 
θίλδπλνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη/ή ην πξνζσπηθφ ηνπ Π.Β.Κ. θαη/ή ηπρφλ ηξίηνπο. 

 
12. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ, λα πξνζθνκίζεη ζεσξεκέλα 

δειηία ηαπηφηεηαο θαη ζεσξεκέλεο άδεηεο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απηφ πξννξίδεηαη λα εθηειέζεη, ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαδνκέλνπ ζην ΠΒΚ. 

 
13. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, φηαλ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ, θαη κε νιηγνήκεξε πξνζεζκία, λα 

πξνζθνκίζεη γξαπηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηέβαιε ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζην ΠΒΚ, θαζψο θαη γηα αληίζηνηρεο εηζθνξέο. Δπηπιένλ νθείιεη 
λα πξνζθνκίζεη ζεσξεκέλε απφ ην ΗΚΑ, θαηάζηαζε ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 
απαζρνιεί ζε κφληκε βάζε, ή είλαη απαζρνινχκελνη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο. Γηα ην ινηπφ 
πξνζσπηθφ απαηηείηαη ε δήισζή ηνπ ζην ΗΚΑ θαη ε εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
14. Οη εξγαζίεο επηηεξνχληαη θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ην Σκήκα πληήξεζεο 

Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ Π.Β.Κ. ή ηνλ κεξηθφ ζπληεξεηή ηνπ θηηξίνπ, σο 
πξνο ηελ νξζή, πιήξε θαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζε απηψλ, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ επίβιεςε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο θέξεη ηελ πιήξε επζχλε ζε 
πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί ειιηπήο ή ιαλζαζκέλε εθηέιεζε γηα εξγαζία πνπ έρεη 
αλαιάβεη θαη νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή ηνπ 
δαπάλε.  
 

15. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηελ νπνηαδήπνηε ηερληθή 
ππνζηήξημε κε ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπ αλάινγνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ κεηά απφ 
αίηεζε, γξαπηή ή πξνθνξηθή, ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ενξηψλ θαη εθδειψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο πθίζηαληαη βεβαξεκέλεο απαηηήζεηο. 
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16. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα ελεκεξσζεί απφ ηα ζρέδηα ησλ θηηξίσλ, ππφγεησλ 
δηθηχσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ αλαιφγσο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη, πξνο βνήζεηα ηνπ, 
ρσξίο φκσο απηφ λα ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ πιήξε επζχλε ζε πεξίπησζε πξνθιήζεσο 
θζνξάο ή αηπρήκαηνο αλ ην αληίζηνηρν ζρέδην είλαη ειιηπέο ή ιάζνο ελεκεξσκέλν. 

 
17. Ζ ψξα πξναηξεηηθνχ δηαιείκκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη 

απφ 11:00 έσο 11:30 θαη κφλνλ απηή, εθηφο αλ δηαθνξεηηθή ψξα ζπκθσλεζεί κε ηελ 
Τπεξεζία. 

 
18. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ επηαμία θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ εξγάζηεθε,  ηελ ζπγθέληξσζε θαη επηζηξνθή ησλ παιαηψλ 
πιηθψλ (αρξήζησλ θαη κε) ζε ρψξν θαηάιιειν πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Σκ. πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ ΠΒΚ. Δπηπιένλ κε ην πέξαο κίαο εξγαζίαο νθείιεη 
λα επηζηξέςεη ηα εχρξεζηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ ζηελ απνζήθε πιηθψλ θαη λα ζπληάμεη 
ππφκλεκα δηθαηνιφγεζεο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ πιηθψλ αλά εξγαζία θαη αλά θσδηθφ 
εγθαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη ηελ 
εχξπζκε ελεκέξσζε ησλ κεηξψσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο.  

 
19. Σα πιηθά ζα ρνξεγνχληαη απφ ην Π.Β.Κ., θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Αλαδφρνπ. Θα 

παξαδίδνληαη ζηνλ ρψξν ησλ Απνζεθψλ Τιηθνχ ηνπ ΠΒΚ θαη ζα θνξηψλνληαη – 
κεηαθέξνληαη ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ – εθθνξηψλνληαη κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή 
δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. (Καηάζηαζε Τιηθψλ σο πίλαθαο ζην έληππν «Δ1»). 

 
20. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ιίζηα αλαγθαίσλ πιηθψλ, 

θνζηνινγεκέλα κε ελδεηθηηθέο ηηκέο εκπνξίνπ, πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, θαη αθνχ πξψηα έρεη ειέγμεη γηα ηελ 
χπαξμε ηνπο ή κε ζηε Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ. (Καηάζηαζε Τιηθψλ σο έληππν «Δ3»). Ο ίδηνο 
ή θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, (ηνπιάρηζηνλ 
αλά 15 εκέξεο),  λα επηζθέπηνληαη ηηο απνζήθεο ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Π.Β.Κ. θαη λα 
γλσξίδνπλ ηα ππάξρνληα απνζέκαηα πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ εληφο απηψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Μέζα Δπγαζίαρ – Μησανήμαηα 
 
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, κε δηθά ηνπ έμνδα, 

φια ηα κέζα εξγαζίαο φπσο φξγαλα κεηξήζεσλ θαη εληνπηζκνχ ππνγείσλ Γηθηχσλ 
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Ο.Κ.Χ.), εξγαιεία (γελλήηξηεο έσο 5 kW, ειεθηξηθά 
θνκπξεζέξ έσο 10 kgr, κπεηνληέξα κέρξη ¼ ξπκνπιθνχκελε, θαξφηζηα κεηαθνξάο, 
ηξνρνχο, ειεθηξηθά θαη επαλαθνξηηδφκελα δξαπαλνθαηζάβηδα, εξγαιεία ρεηξφο, 
ζθαισζηέο κέρξη 5 κ χςνπο, κεηαιιφηππνη θαη μπιεία θαινππψκαηνο, θιπ) θαη νρήκαηα 
κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία ζα ρνξεγεί 
κηθξνπνζφηεηεο θαπζίκνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ, γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Π.Β.Κ. 

 
2. Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα θαη κεηά απφ έγθξηζε 

ηνπ Π.Β.Κ. κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ πξνο απηφλ κε ηαπηφρξνλε (δηαρεηξηζηηθή) ρξέσζε, 
κέζα εξγαζίαο θαη κεραλήκαηα ηεο Τπεξεζίαο κεηά ρεηξηζηνχ, πξνο δηεθπεξαίσζε 
εξγαζίαο πνπ αθνξά ην Π.Β.Κ. 

 
3. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ν 

Αλάδνρνο απαηηείηαη ε ρξήζε ηδίσλ εηδηθψλ Μεραλεκάησλ (πεξνλνθφξα, αλπςσηηθά, 
ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θιπ.) απηφο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη έγθξηζε γηα ηε 
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ρξήζε ηνπο απφ ην Π.Β.Κ. ππνβάιινληαο θαη ζρεηηθή πξνζθνξά κε ην εθηηκψκελν θφζηνο. 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηάζηαζε κε ηα 
κεραλήκαηα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ή δχλαηαη λα κηζζψζεη, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην 
είδνο θαη ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο θνζηνιφγεζεο. Σα κεραλήκαηα ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
(πηζηνπνηήζεηο, δηπιψκαηα ρεηξηζηψλ, θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα ηνλ αζθαιή 
ρεηξηζκφ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα 
πξνο ηελ Τπεξεζία, ην Π.Β.Κ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη άιιε ιχζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Αηςσήμαηα 
 

1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ ζα 
πξνθιεζνχλ ζε πξνζσπηθφ, δηθφ ηνπ, ηεο ππεξεζίαο ή ηξίην, εάλ δηαπηζησζεί ππαηηηφηεηά 
ηνπ ιφγσ κε ιήςεο επαξθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ή θαθνηερλίαο ή ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ, 
πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ, πξφθιεζε πιηθψλ δεκηψλ θαη έρεη ηελ 
επζχλε ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ, ρσξίο θακία απαίηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 

 
2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 
ΠΓ 788/80, ΠΓ 1073/81, Ν 1396/93, Τ.Α. 13646/84, Ν 1430/84, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 16440/93 
θαη ΠΓ 305/96 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε. Με ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη ζηνηρεία γηα ηνλ ΦΑΤ.  

 
3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ην λφκν κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Ππόζλητη Πποζυπικού 

 
1. Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ έμνδα ζα πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ην θαζνξηζκφ θαη ηε 

ζχλαςε ζρέζεσο εξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο – επηζθεπήο, πνπ ελδεηθηηθά απαηηνχλ αλά έηνο 
εκεξνκίζζηα εξγαζίαο αλά εηδηθφηεηα φπσο παξαθάησ (ηα εκεξνκίζζηα κπνξνχλ λα 
απμνκεησζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο) 

 
α. Οηθνδνκηθέο (απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε δάπεδα θηηξίσλ εζσηεξηθά, 

απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε δάπεδα πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ, απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε 
επελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθάθηα, επηρξίζκαηα ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε 
θζνξψλ, ζπληήξεζε ζε κνλψζεηο εμσηεξηθέο δψκαηνο θηηξίσλ, ζπληήξεζε ζηνλ θέξνληα 
νξγαληζκφ θηηξίσλ, θ.ι.π.) 60 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ. 
 

β. Μεηαιινπξγηθέο – Αινπκηλίνπ(ζπληήξεζε ζπξψλ, παξαζχξσλ, ξνιψλ, 
πεξίθξαμεο, παζάισλ, ζπξκαηνπιέγκαηνο, κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ, ζηδεξψλ 
θηγθιηδσκάησλ θαη αινπκηλίνπ, ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ, κηθξνθαηαζθεπέο θ.ι.π.) 22 
ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

 
γ. Υξψζεηο (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θηηξίσλ, ρξψζεηο πιηθψλ 

πεξίθξαμεο, ρξψζεηο κεηαιιηθψλ θαη μχιηλσλ επηθαλεηψλ, ρξψζεηο νξνθψλ θηηξίσλ θαη 
κνλψζεσλ θιπ.) 76 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ. 
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δ. Τδξαπιηθέο (έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ζηηο ζεξκνυδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ζπληήξεζε ειηαθψλ ζεξκνζπζζσξεπηψλ, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ζε πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίνπ, απνθαηάζηαζε δηαξξνψλ πδξαπιηθψλ 
δηθηχσλ, ζπληήξεζε – αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο θαη δηθηχσλ χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο θ.ι.π.) 35 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

 
ε. Ζιεθηξνινγηθέο (έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ειεθηξνδφηεζεο δηρηχσλ θσηηζκνχ θαη 

θίλεζεο, έιεγρνο – ζπληήξεζε θσηηζκνχ θαη θίλεζεο πηλάθσλ θηηξίσλ, έιεγρνο θαη 
ζπληήξεζε πεξηκεηξηθνχ θσηηζκνχ, έιεγρνο – ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζθεπψλ,  ζπληήξεζε αιεμηθέξαπλσλ θαη κέηξηζε γεηψζεσλ, 
αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο θαη επηζθεπή βιαβψλ θαισδίσλ ζε 
ππφγεηα δίθηπα. 50 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

 
ζη. Γεληθψλ εξγαζηψλ (έιεγρνο ζηάζκεο λεξνχ δεμακελψλ, θαζαξηζκφο δεμακελψλ, 

θαζαξηζκφο απνρεηεχζεσλ θαη πδξνξξνψλ, απνκάθξπλζε ζηεξεψλ θαηάινηπσλ 
βηνινγηθνχ, θαζαξηζκφο νρεηψλ φκβξησλ πδάησλ θ.ι.π. ) 30 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ 
ζύμβαζηρ. 

 
δ. Φπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη θιηκαηηζκνχ (ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, 

ζπληήξεζε ςπθηηθψλ ζπζθεπψλ, ζπληήξεζε ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζαιάκσλ 
ςπγείσλ θιπ.) 10 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

 
ε. Μνλάδσλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο (Έιεγρνο – επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ιεβεηνζηαζίσλ δεζηνχ λεξνχ θαη αηκνχ) 4 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ. 
 
ζ. Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (Έιεγρνο –επηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ 

θαη ειεθηξνινγηθψλ κεξψλ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο) 4 ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ 
ζύμβαζηρ. 
 

η. Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο «Β» (πληνληζκφο – Έιεγρνο – Δπίβιεςε πξνζσπηθνχ. 
Τπνβνιή πξνηάζεσλ – παξαηεξήζεσλ γηα ζέκαηα ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ). 22 
ημεπομίζθια ενηόρ ηηρ ζύμβαζηρ.  
 

2. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ΠΒΚ δηαζέηεη πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ 
εηδηθνηήησλ, ν Αλάδνρνο ζα αμηνπνηείηαη επηθνπξηθά. 

 
3. Γηα ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ «Β» πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζρνιηαζκφο ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
αλαηεζεί – πξνκέηξεζε & πξνθνζηνιφγεζε εξγαζηψλ θαη ζα πξνηείλνληαη ιχζεηο ζε 
ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 

 
4. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θάζε λέν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Π.Β.Κ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη 
κε φηη πξνβιέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο ζε ζρέζε κε ζέκαηα Αζθάιεηαο. Με 
ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ή φπνηε θιεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν 
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, ν ΑΜΚΑ, ν ΑΦΜ, Αξηζκφο ΗΚΑ, ε εηδηθφηεηα, θαη ζα 
επηζπλάπηνληαη θσηναληίγξαθα ησλ δειηίσλ ηαπηνηήησλ ή δηαβαηεξίσλ θαη νη άδεηεο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη. 
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5. Με απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ιακβάλνληαη φια ηα 
κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή, πξφζιεςε, κεηαθνξά, πιεξσκή, αζθάιεηα, πγεία, 
πεξίζαιςε θαη θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ζηα αληίζηνηρα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ, πνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ πεξί εξγαηψλ θαη εξγαζίαο 
Νφκσλ θαη δηαηαγκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη απνθάζεσλ ή δηαηάμεσλ ησλ 
Σνπηθψλ Αξρψλ. 

 
6. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θνηλνπνηεί ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, 

θαηαζηάζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζε απηφλ θαηά ηνπο 
πξνεγνχκελνπο κήλεο.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ύζηημα Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ Παπόσος 
 
 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλν, θαηά ην ζηάδην ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο, Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001/2008 ή 
κεηαγελέζηεξν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζε ηζρχ θαζφιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, ε παξνχζα απαίηεζε ηζρχεη γηα θάζε έλαλ 
εηαίξν αλάινγα κε ην πεδίν εηδηθφηεηαο/ ηερλνγλσζίαο πνπ πξνζθέξεη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Πποζυπικό Αναδόσος 

 
1. Σν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα 

γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ 
θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, 
γξαπηέο νδεγίεο θιπ ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη. 

 
2. Όιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο 

εξγαζίαο, νη νπνίεο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζην Π.Β.Κ. πξηλ ηελ απαζρφιεζε ηνπ. Δπίζεο φια 
ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα 
Μεραληθνχ «Β» ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ 
Δμνπιηζκνχ. 
 

3. Πξνζσπηθφ πνπ δελ θέξεη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα απνπέκπεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθή 
ξήηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 13. 

 
4. Οη Σερληθνί ηνπ Αλαδφρνπ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά θηλεηά ηειέθσλα πνπ ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  
 
5. Σν Π.Β.Κ. δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε απνπνκπή 

ησλ απείζαξρσλ, αθαηάιιεισλ, κε απνδνηηθψλ (ζχκθσλα κε ΦΔΚ 418Β/5-4-
2002/Καλνληζκφο Ζκεξνκηζζίσλ) ή κε ηηκίσλ ηδησηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 
απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ θαη λα κελ 
επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Π.Β.Κ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απφ 
δφιν ή ακέιεηα πξάμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
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6. Σν δηθαίσκα ηεο επίβιεςεο θαη θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη πνπ έρνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Β.Κ. νπδφισο 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν ηεο πιήξνπο επζχλεο ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

7. Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα έρεη ιεπθφ Πνηληθφ Μεηξψν. 

 

8. ε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δελ πξνέξρεηαη απφ ρέξα 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε άδεηα παξακνλήο θαη 
εξγαζίαο ζηε ρψξα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Δμθάνιζη – ςμπεπιθοπά Πποζυπικού 
 
1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Π.Β.Κ. γηα ηελ ελ γέλεη θαιή θαη 

νκνηφκνξθε εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηφλ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ε ελδπκαζία – 
εμνπιηζκφο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ λνκνζεζία πεξί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πξνζσπηθφ ζα ληχλεηαη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλεξηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζεσξεκέλε απφ ην Γξαθείν εξγαζίαο Υαλίσλ Κξήηεο θαη λα ππνβάιιεη αληίγξαθν απηήο 
ζην Σκ. πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. Χο πξνο ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο 
θαη λα έρεη ζπλερψο αλεξηεκέλε θαηάζηαζε πεξηνδηθήο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Σα έμνδα ηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 
3. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα πξνο απνθπγή 

θαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζπκπεξηθνξάο ε νπνία είλαη αληίζεηε κε ηα 
ρξεζηά ήζε ή ηε δεκφζηα ηάμε. 

 
4. Δληφο ησλ ζηξαηησηηθψλ ρψξσλ ηζρχεη ν Κ.Ο.Κ. θαζψο θαη ηπρφλ επηπιένλ 

πεξηνξηζκνί αζθαιείαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Κοζηολόγηζη – Ποιοηική & Ποζοηική Παπαλαβή Δπγαζιών 

 
1. Κνζηνινγνχληαη κφλν νη εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ (ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά). 
 
2. Οη εξγαζίεο ζα θνζηνινγνχληαη βάζε ηεο ηηκήο πνπ έρεη δψζεη ν Αλάδνρνο ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ επί ησλ εκεξνκηζζίσλ πνπ απαηηήζεθαλ πξνο δηεθπεξαίσζε ηνπο. Ζ 
ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εκεξνκίζζηνπ ζα ινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ σξάξην εξγαζίαο ηεο 
Τπεξεζίαο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, γηα ηνλ Αλάδνρν, δελ ζα ηζρχνπλ νη εκηαξγίεο (κεησκέλν 
σξάξην) πνπ πηζαλά λα έρεη ην ΠΒΚ. 

 
3. Οη εξγαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θνζηνινγεζνχλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, (θαη 

κφλνλ), ζα θνζηνινγνχληαη κε θνηλή ζπλαίλεζε κεηαμχ ΠΒΚ θαη Αλαδφρνπ, (είηε 
βαζηδφκελεο ζηελ πξνθνζηνιφγεζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, είηε ζε 
ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ). Ζ πξαθηηθή απηή ζα εθαξκφδεηαη θαη’ εμαίξεζε 
θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο, ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ ππφςε 
εξγαζία ζε ηξίηνπο κεηά απφ έξεπλα αγνξάο. 
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4. Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη εθηφο σξαξίνπ ζα θνζηνινγνχληαη κε βάζε ην 

άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηεο παξνχζεο.  
 

5. Ζ εκεξήζηα παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη κεηά απφ έιεγρν πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεί ην Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ, σο πξνο ηελ 
πνζφηεηα θαη ηελ θαη’ αξρήλ πνηνηηθή εθηέιεζε – πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη ζα θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ εκεξήζην δειηίν ηεο Τπεξεζίαο. 

 
6. Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ, ζηηο αξρέο έθαζηνπ 

κελφο ζα ζπληάζζεηαη Μεληαίν πξαθηηθφ κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη 
ζην Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ, ζην νπνίν ζα θαίλνληαη ηα 
εκεξνκίζζηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κελφο, 
ζχκθσλα κε ηα εκεξήζηα δειηία, κε ηαπηφρξνλε θνζηνιφγεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Δλ ζπλερεία ην πξαθηηθφ κε κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ζα δηαβηβάδεηαη ζηα αξκφδηα νηθνλνκηθά φξγαλα ηνπ 
ΠΒΚ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. (Μεληαίν Πξαθηηθφ σο έληππν «Δ4»). 

 
7. Σελ αλσηέξσ εκεξήζηα παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, ζα αθνινπζεί ελ 

επζέησ ρξφλν θαη αλαιφγσο ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ, ε Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή 
Παξαιαβή ησλ Δξγαζηψλ. Ζ ππφςε Οξηζηηθή Παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα 
γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ ΠΒΚ. Ζ Δπηηξνπή ζα ειέγρεη 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηηο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαη ζα αμηνινγεί αλ νη ππεξεζίεο 
είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο θαη απνδίδνπλ θαιψο/πνηνηηθψο θαη ζα ζπληάζζεη ην 
αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απηψλ. Καηά ηελ 
ππφςε δηαδηθαζία παξαιαβήο ζα θαιείηαη εγθαίξσο λα παξαζηεί θαη ν Αλάδνρνο αλ ην 
επηζπκεί. 

 
8. Αλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζην Πξσηφθνιιν ζα αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
δηαπίζησζε θαη ζα γλσκνδνηεί ζε απηφ αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη εξγαζίεο λα 
θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
9.  ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΠΒΚ, ζα εγθξίλεηαη ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη 
Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε παξάιιειε νξηζηηθή επηβνιή 
πεξηθνπήο ζην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ, (αλάινγε ησλ δηαπηζησζεηζψλ 
παξεθθιίζεσλ), ε νπνία θαη ζα παξαθξαηείηαη απφ ην ΠΒΚ κέζσ ηνπ ακέζσο επφκελνπ 
κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

 ΑΡΘΡΟ 13 
Ποινικέρ Ρήηπερ – Έκπηυζη Αναδόσος 

 
1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ αλαδεηεζεί αιιά δελ 

βξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε εκέξαο εξγάζηκεο ή κε, γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηδνπνηήζεη 
εμσηεξηθφ ζπλεξγείν πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο, ρξεψλνληαο ηνλ αλάδνρν κε πνηληθή 
ξήηξα ίζε κε ην χςνο απνδεκίσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγείνπ πνπ εηδνπνηήζεθε. 

 
2. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νιηγσξία ζηελ επηζθεπή –απνθαηάζηαζε βιάβεο 

θαη ε βιάβε απηή επηθέξεη επηπιένλ θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ. ιφγσ 
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θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο, ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα ίζε κε 
ην κέγεζνο ηεο επηπιένλ θζνξάο πνπ επήιζε απφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο ηεο 
βιάβεο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην κέγεζνο θζνξάο 
πνπ πξνθάιεζε ν ίδηνο εθνχζηα ή απφ ακέιεηα. 
 

3. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε 
πξφζηηκν 500 Δπξψ γηα θάζε κεκνλσκέλε παξάβαζε θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη 
ζπλέρηζεο ηεο ίδηαο αληηεπαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο άλσ ησλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ ηφηε 
δχλαηαη λα δηπιαζηαζηεί ή λα θεξπρζεί έθπησηνο. 
 
        4.   Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 
είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
       5.    Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 

    α. γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 
50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα, 
 

  β. γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο 
ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
 

  γ. νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο 
απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη 
λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο 
δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 
ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
 

6. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 

7. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
           8. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο έγγξαθνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο 
νινθιήξσζεο εξγαζηψλ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη θαζπζηέξεζεο. Σν αίηεκα 
ζα ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε πεξάησζε ηεο εξγαζίαο ζην Σκήκα 
πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. 
 
   9. Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε ή κεηά απφ ζψξεπζε πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ 
παξεθθιίζεσλ γηα ηηο νπνίεο είηε έρεη γίλεη ζχζηαζε ή  έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν θαηά ηα 
αλσηέξσ, ζα επάγεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε 
απηή επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Έθπησζε ηνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηή. 
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  β. Αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ, είηε ζηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο 
ζην δηαγσληζκφ, είηε κε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ ή θαη ρσξίο δηαγσληζκφ, αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ηεο ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξάο 
ηηκήο. 
 
  γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ή 
κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 
2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο. 
 
 10. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 
κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ 
εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε 
απηήλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Πεπιοπιζμοί Αναδόσος 
 
1. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθπξνζσπείηαη ή δηαθεκίδεηαη κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν θαη ζαλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππάιιεινο ή εηαίξνο ηνπ ΠΒΚ ρξεζηκνπνηψληαο ην 
φλνκα «ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ» ζπληεηκεκέλν ή νινγξάθσο ή κε ρξήζε ησλ 
εκβιεκάησλ απηνχ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. 

 
2. Καηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο ζα εκθαλίδεηαη κε ηελ δηθή ηνπ επσλπκία. 
 
3. Ο Αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ θαηά θακία έλλνηα βαζηδφκελε ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε δελ είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ ππάιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 
ηνπ ΠΒΚ ή άιιεο Αξρήο. 

 
4. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζ’ απηφλ δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ. θαηά νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν γηα πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο πέξαλ ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, κε εμαίξεζε ηε 
ρξήζε ησλ θπιηθείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην ΠΒΚ.  

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Λύζη – Σποποποίηζη ηηρ ύμβαζηρ – Δξαιπέζειρ  
 
1. Ζ παξνχζα χκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιπζεί θαηφπηλ γξαπηήο 

ακνηβαίαο ζπκθσλίαο ησλ δχν κεξψλ. 
 

2. Δξγαζίεο πνπ απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη δχλαηαη εθ ηνπ Νφκνπ λα εθιεθζνχλ 
σο «Έξγν», εμαηξνχληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ην ΠΒΚ ζα ηηο πινπνηεί θαηφπηλ 
δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα 
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ζπκκεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαο νηθνλνκηθή πξνζθνξά εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί. 

 
3. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ πξνθχςεη αλάκεζα ζηα δχν κέξε θαη δελ κπνξεί 

λα επηιπζεί, αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Τπφδεηγκα Δληχπσλ «Δ1,Δ2,Δ3,Δ4» 
«2» Τπφδεηγκα Πξνζθνξάο Γηαγσληδφκελνπ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Δπγνο(Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληξηα Γ΄ΚΟΤ 

 (Δια τον απουςιάηοντα Τδκτθ) 
  
Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κινπβηδάθεο  
      Γληήο Πξνκ & πκβ  



 

 

./. 

 
                                                      ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
                                                        Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. 
                                                                          ΓΝΖ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ(Γ3) 
                                                                                                 Υαληά, 23 επ 20  
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.1/455/74751/.1744 

 

ΔΝΣΤΠΟ «Δ1» 

Ε Ν Σ Ο Λ Η   Ε Ρ Γ Α  Ι Α     Τπ’Αριθμ..      /20  

 

ΘΔΜΑ : ςνηήπηζη Δγκαηαζηάζευν ΠΒΚ 

 

1.  ε εκηέλεζη ηυν όπυν ηηρ ςπ. Απίθμ.          ύμβαζηρ ζαρ αναηίθεηαι η εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ: 

1.     

     

     

  

 2.  Παπακαλούμε για ηην εκηέλεζη ηυν παπαπάνυ επγαζιών ηο ζςνηομόηεπο δςναηό και ενηόρ …..….. ημεπών από ηη λήτη ηυν απαιηούμενυν ςλικών. Δπιβλέπυν Αξκόρ θα είναι:                                                         

 

 3. Με ηο πέπαρ ηυν επγαζιών θα ππέπει να πποζκομίζεηε ηο παπόν ζςμπληπυμένο και ςπογεγπαμμένο ζηο Σμ. Τποδομήρ. 

 

   Γ..Ε.           Σ.Ε.Η-Μ.Ε.                  Γ΄ΚΤΠ 

 

 

Τλικά ποσ τορηγήθηκαν για ηην σλοποίηζη ηης παρούζας Ενηολής Εργαζίας. 

Α/Α Ημ/νια Πεπιγπαθή Τλικών  Μον.Μ

εηπ. 

Ποζό-

ηηηα 

Παπαη. 

      

      

      

      

      

  Τλικά ποσ Επεζηράθηζαν  (Εύτρηζηα ή Ατρηζηα) 

Α/Α Ημ/νια Πεπιγπαθή Μον.Μ

εηπ. 

Ποζό-

ηηηα 

Παπαη. 
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Καηάζηαζη Εργαζομένων σνολικά Ανά Ειδικόηηηα 

Α/Α Διδικόη. Απιθμόρ Ημεπ/ζθίυν . Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ   Παπαηηπ. 

     

     

     

     

     

     

ύνολο    

 

 

Τπογραθές – τόλια  

 

 

            Δπιβλέπυν Αναδόσος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιασειπιζηήρ  

Ανάδοσορ ςνηήπηζηρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπιβλέπυν Αξκόρ 
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ΔΝΣΤΠΟ <<Δ2>> 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ..Ε.                                                                                            ΣΜ. ΤΝ. 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
Αντίγραφο του παρόντοσ κα παραδίδεται ενυπόγραφα ςτο ανάδοχο ςτισ 14:30 τθσ προθγουμζνθσ.  Οι επιβλζποντεσ κα υπογράφουν μετά τθν υλοποίθςθ, ςθμειώνοντασ τυχόν παρατθριςεισ 

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 

ΚΤΠ /ΣΜ. ΤΝΣ. ΕΓΚ. 
Χανιά,    /    /       
 

Α/Α ΟΝ/ΜΟ 
ΕΡΓΑΖ/ΝΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ   
 

ΣΟΠΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

ΗΜΕΡ. - ΩΡΕ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ – 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΟ  ΑΠΟ ΕΩ 
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ΔΝΣΤΠΟ «Δ3» 

   Ανάδοσορ ςνηήπηζηρ ΠΒΚ 

ΠΡΟ: ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΣΜ. ΤΝΣ. ΔΓΚ   Υανιά,    /    /     

    

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠ΄ ΑΡΙΘΜ …………ΔΝΣΟΛΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Τλικού Μ.Μ. Ποζ/ηα Σιμή 

Μονάδορ 

(€) 

Γιαθέζιμο ηη 

Γιασ. ΠΒΚ 

(ΝΑΙ ή ΟΥΙ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ανάδοσορ ςνηήπηζηρ                    Μεπικόρ Γιασειπιζηήρ                     Σμ. ςνη. Δγκ. 
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ΔΝΣΤΠΟ «Δ4» 

      Αλάδνρνο πληήξεζεο 
 ΠΡΟ:ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΣΜ. ΤΝΣ. ΔΓΚ.    Υαληά, …/.…/…. 

        

         

         

 
  ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΝΟ  

………..  

         

 Βεβαηψλεηαη φηη γηα ηνλ Μήλα ………., εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο αξκνδηφηεηαο  
αλαδφρνπ ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ΠΒΚ, φπσο νη παξαθάησ πίλαθεο:  

         

   ΑΜΟΗΒΔ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   

Α/Α 
ΟΝ/ΜΟ 

ΔΡΓ/ΜΔΝΟΤ 

ΠΑΣΡΟΝΤ
ΜΟ 

ΑΜΚΑ 
ΔΗΓΗΚ/Σ

Α 

ΚΟΣΟ 
ΖΜΔΡ/ΘΗΟ

Τ 
ΖΜΔΡ/ΘΗΑ 

ΤΠΔΡΧΡΗ
Α 

ΤΝΟΛΗ
ΚΟ 

ΠΟΟ 
(€) 

1 
 

  
 ΖΛ. ΥΣ. ΚΖ ΖΜ  ΤΠ  

ΚΖ*(ΖΜ
+ΤΠ/8) 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

     ΤΝΟΛΑ   1 

         

         

 
  ΜΗΘΧΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ     

Α/Α ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

  ΧΡΔ 
ΑΠΑΥ/Ζ 

ΚΟΣΟ 
ΑΝΑ ΧΡΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ   

 Μ1   Χ ΚΧ Χ*ΚΧ   

         

     ΤΝΟΛΟ 2   

         

         

 
  ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ  1+2  

         

         

         

 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Αλάδνρνο πληήξεζεο  Σκ. πλη. Δγθ 
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   Δπγνο(Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληξηα Γ΄ΚΟΤ 

  
  
Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κινπβηδάθεο  
      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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                                                     ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
                                                       Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. 
                                                                ΓΝΖ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ(Γ3) 
                   Υαληά, 23 επ 20  
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.1/455/74751/.1744  
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α Δηδηθφηεηεο Πξνζθεξφκελεο 
ηηκέο ζε € 

 αλα εηδηθφηεηα  

1 Οηθνδνκηθέο 
 

2 Μεηαιινπξγηθέο – Αινπκηλίνπ 
 

3 Υξψζεηο 
 

4 Τδξαπιηθέο 
 

5 Ζιεθηξνινγηθέο 
 

6 Γεληθψλ εξγαζηψλ  
 

7 Φπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη θιηκαηηζκνχ  
 

8 Μνλάδσλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο 
 

9 Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ  
 

10 Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο «Β» 
 

          
        Υαληά, …………. 2020 
                                                                                                       Ο 
                    ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
 
 

   Δπγνο(Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληξηα Γ΄ΚΟΤ 

  
  
Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κινπβηδάθεο  
      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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      ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡ. 
      ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ      Υαληά, 23 επ 20 
ΓΓΖ Φ.600.1/455/74751/.1744  
 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ……/2020 
 
 1. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο- επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ΠΒΚ θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απηψλ, γηα ην ζχλνιν ηεο 
ππνδνκήο ηνπ ΠΒΚ, δειαδή ζηα Υαληά ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηξαησληζκνχ – Βάζεο – Υψξνπ 
Δθηφμεπζεο – Γξαπάλνπ – ηαπξνχ – Λέζρεο Αμησκαηηθψλ – Αθηήο Μαξαζίνπ – 
Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, ζην Ζξάθιεην ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ θαη ζηε Θήξα ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Πξνθήηε Ζιία. 
 
 ήκεξα, εκέξα ………… κελφο …………… θαη ψξα ………, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηνλ Παδηλφ  Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
   
 2.  Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, Δπγφ (Ο) Δηξήλε 
Καξηζάθε. 
   
 3.  ………………………………(επσλπκία θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), δηά ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ………………………….(ζηνηρεία εθπξνζψπνπ), 
 
ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γενικά-Π/Τ ύμβαζηρ-ςμβαηικό Κόζηορ 

 
        1. Ζ παξνχζα χκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
600.1/……………………………………………………………/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απφθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ, αλάκεζα ζηνλ-ελ 
«………………………………………………………….», πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«Αλάδνρνο», κε ΑΦΜ…………………… θαη ζην ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ, ζην εμήο  
«ΠΒΚ»  θαη αληηθείκελν ηεο  απνηειεί ε επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ θαζψο θαη 
ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απηψλ, γηα ην ζχλνιν ηεο ππνδνκήο ηνπ ΠΒΚ, 
δειαδή ζηα Υαληά ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηξαησληζκνχ – Βάζεο – Υψξνπ Δθηφμεπζεο – 
Γξαπάλνπ – ηαπξνχ – Λέζρεο Αμησκαηηθψλ – Αθηήο Μαξαζίνπ – Βηνινγηθνχ 
Καζαξηζκνχ, ζην Ζξάθιεην ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ θαη ζηε Θήξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Πξνθήηε Ζιία., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απφιπηε 
ζπκθσλία κε ηελ Γηαθήξπμε 7/2020. 
 
 2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …………….. επξψ 
(…………….,00 €), ρσξίο Φ.Π.Α., γηα έλα (1) κήλα απφ 1 έσο 31 Οθη 2020, ρσξίο  
δπλαηφηεηαο παξάηαζεο. 
 
 3. Σν θφζηνο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ εκεξνκηζζίνπ αλά εηδηθφηεηα νξίδεηαη 
φπσο παξαθάησ: 
 
  α.  Οηθνδνκηθέο   €   
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  β.  Μεηαιινπξγηθέο – Αινπκηλίνπ   € 
 
  γ.  Υξψζεηο   €   
   
  δ.  Τδξαπιηθέο   €   
        
  ε.  Ζιεθηξνινγηθέο   €   
    
  ζη.  Γεληθψλ εξγαζηψλ   €  
    
  δ.  Φπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη θιηκαηηζκνχ   €   
           
  ε.  Μνλάδσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο    € 
 
  ζ.  Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ   € 
 
  η. Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο «Β»   € 
  
 
 4. Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο ζα ηζρχζνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σπρφλ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ δελ είλαη δπλαηή. 
 

5. Γηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, 
ηφζν ζε εξγάζηκεο φζν θαη κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο επηπιένλ πξνζσπηθνχ ηνπ εληφο δχν σξψλ απφ ηε ζηηγκή 
εηδνπνηήζεσο ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Β.Κ.. αλ ρξφλνο εξγαζίαο ζα ινγίδεηαη ν 
ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ζπλ κία (1) ψξα σο ρξφλνο κεηαθίλεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, κε ειάρηζηε θνζηνιφγεζε ηηο ηξεηο (3) ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ρξφλνπ κεηαθίλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ηεο εξγαηνψξαο ζα είλαη ην έλα φγδνν 
(1/8) ηεο ηηκήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εκεξνκηζζίνπ, ηφζν γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε φζν 
θαη γηα έθηαθηεο (εθηφο σξαξίνπ) θιήζεηο. Ζ ειάρηζηε θνζηνιφγεζε ησλ ηξηψλ (3) σξψλ 
ηζρχεη κφλν γηα ηηο έθηαθηεο θιήζεηο.  
 

6.  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, πιελ ησλ νπζησδψλ απηήο φξσλ, θαηά ηε 
δηάξθεηά ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 
 7. ηε παξαπάλσ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη πέξαλ ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη φιεο νη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ, ηα δψξα ηνπ πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο 
πξφζιεςεο θαη κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο θφξησζεο - κεηαθνξάο – 
εθθφξησζεο ησλ πιηθψλ/κηθξνυιηθψλ ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζην ρψξν 
ησλ Απνζεθψλ Τιηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πγεηνλνκηθψλ εμεηάζεσλ 
θαη γεληθά νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε απαηηείηαη ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ εξγαηηθή 
λνκνζεζία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Ανηικείμενο ύμβαζηρ 

 



Β-3 
 

 

./. 

             1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο- 
επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο θαζψο θαη ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απηψλ, γηα ην ζχλνιν ηεο ππνδνκήο ηνπ ΠΒΚ, δειαδή 
ζηα Υαληά ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηξαησληζκνχ – Βάζεο – Υψξνπ Δθηφμεπζεο – Γξαπάλνπ – 
ηαπξνχ – Λέζρεο Αμησκαηηθψλ – Αθηήο Μαξαζίνπ – Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

 
 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) κήλα απφ 1 έσο 31 Οθη 2020 ρσξίο 
δπλαηφηεηα παξάηαζήο ηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Πεπιγπαθή Τπηπεζιών 

 
1. Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ έμνδα ζα πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ην θαζνξηζκφ θαη 

ηε ζχλαςε ζρέζεσο εξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο – επηζθεπήο, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 
 

α. Οηθνδνκηθέο (απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε δάπεδα θηηξίσλ εζσηεξηθά, 
απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε δάπεδα πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ, απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε 
επελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθάθηα, επηρξίζκαηα ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε 
θζνξψλ, ζπληήξεζε ζε κνλψζεηο εμσηεξηθέο δψκαηνο θηηξίσλ, ζπληήξεζε ζηνλ θέξνληα 
νξγαληζκφ θηηξίσλ, θ.ι.π.)  

 
β. Μεηαιινπξγηθέο – Αινπκηλίνπ(ζπληήξεζε ζπξψλ, παξαζχξσλ, ξνιψλ, 

πεξίθξαμεο, παζάισλ, ζπξκαηνπιέγκαηνο, κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ, ζηδεξψλ 
θηγθιηδσκάησλ θαη αινπκηλίνπ, ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ, κηθξνθαηαζθεπέο θ.ι.π.)  

 
γ. Υξψζεηο (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θηηξίσλ, ρξψζεηο πιηθψλ 

πεξίθξαμεο, ρξψζεηο κεηαιιηθψλ θαη μχιηλσλ επηθαλεηψλ, ρξψζεηο νξνθψλ θηηξίσλ θαη 
κνλψζεσλ θιπ.)  

 
δ. Τδξαπιηθέο (έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ζηηο ζεξκνυδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ζπληήξεζε ειηαθψλ ζεξκνζπζζσξεπηψλ, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ζε πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίνπ, απνθαηάζηαζε δηαξξνψλ πδξαπιηθψλ 
δηθηχσλ, ζπληήξεζε – αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο θαη δηθηχσλ χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο θ.ι.π.)   

 
ε. Ζιεθηξνινγηθέο (έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ειεθηξνδφηεζεο δηρηχσλ 

θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, έιεγρνο – ζπληήξεζε θσηηζκνχ θαη θίλεζεο πηλάθσλ θηηξίσλ, 
έιεγρνο θαη ζπληήξεζε πεξηκεηξηθνχ θσηηζκνχ, έιεγρνο – ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζθεπψλ,  ζπληήξεζε αιεμηθέξαπλσλ θαη κέηξεζε γεηψζεσλ, 
αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο θαη επηζθεπή βιαβψλ θαισδίσλ ζε 
ππφγεηα δίθηπα.  

 
ζη. Γεληθψλ εξγαζηψλ (έιεγρνο ζηάζκεο λεξνχ δεμακελψλ, θαζαξηζκφο 

δεμακελψλ, θαζαξηζκφο απνρεηεχζεσλ θαη πδξνξξνψλ, απνκάθξπλζε ζηεξεψλ 
θαηάινηπσλ βηνινγηθνχ, θαζαξηζκφο νρεηψλ φκβξησλ πδάησλ θ.ι.π. ) 
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δ. Φπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη θιηκαηηζκνχ (ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ 
κνλάδσλ, ζπληήξεζε ςπθηηθψλ ζπζθεπψλ, ζπληήξεζε ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη 
ζαιάκσλ ςπγείσλ θιπ.)  

 
ε. Μνλάδσλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο (Έιεγρνο – επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ιεβεηνζηαζίσλ δεζηνχ λεξνχ θαη αηκνχ)  
 
ζ. Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (Έιεγρνο –επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ κεξψλ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο)  
 

η. Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο «Β» (πληνληζκφο – Έιεγρνο – Δπίβιεςε 
πξνζσπηθνχ. Τπνβνιή πξνηάζεσλ – παξαηεξήζεσλ γηα ζέκαηα ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ ).  

 
      2. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ΠΒΚ δηαζέηεη πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ, 
ν Αλάδνρνο ζα αμηνπνηείηαη επηθνπξηθά. 

 
      3.  Γηα ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ «Β» πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο-αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ 
έρνπλ αλαηεζεί – πξνκέηξεζε & πξνθνζηνιφγεζε εξγαζηψλ θαη ζα πξνηείλνληαη ιχζεηο ζε 
ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Ανάθεζη-Δκηέλεζη 

 
      1.  Ο Αλάδνρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα ιακβάλεη εληνιέο εξγαζίαο απφ ην 
Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ Π.Β.Κ., ζηηο νπνίεο ζα 
αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο πνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζε πέξαο. Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο 
ζα επεκβαίλεη κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο ηνπ ΠΒΚ. Δπηπιένλ ζα έξρεηαη ζε 
θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, είηε ν Αλάδνρνο είηε ν εμνπζηνδνηεκέλνο Γηπισκαηνχρνο 
Μεραληθφο «Β», κε ην Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ γηα ηπρφλ 
επηθαηξνπνίεζε απαηηήζεσλ ή/θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ ή/θαη ησλ εκεξήζησλ 
εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη (σο Έληππα «Δ1» θαη «Δ2» αληίζηνηρα), αλάινγα κε ηηο ηπρφλ 
απξνγξακκάηηζηεο αλειαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
       2. Οη εξγαζίεο πνπ ζα αλαηίζεληαη ζηνλ Αλάδνρν ζα ππνγξάθνληαη θαη ζα 
ζρνιηάδνληαη εγγξάθσο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, κε 
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ή κε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο 
θαη ηελ θαη’ αξρήλ απνδνρή ηεο πξνκέηξεζεο θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ.  

 
      3.  ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη εγγξάθσο νη 
ιφγνη απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ην ΠΒΚ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν θαη ζα αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν 
εληνιήο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο. Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο αλαηεζείζαο εξγαζίαο είλαη 
δεζκεπηηθφο γηα ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
δηεθπεξαηψζεη ηελ αλαηεζείζα εξγαζία, ην Π.Β.Κ. έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ 
εξγαζία ζε ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εληνιή εξγαζίαο, ζα ζεσξείηαη, απηνκάησο, 
άθπξε θαη ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. Δπίζεο, ην ΠΒΚ ζα εθηειεί ηηο ππφςε εξγαζίεο κε 
ηξίηνπο θαη ζα ρξεψλεη ηε δαπάλε επέκβαζεο ζηνλ Αλάδνρν κε πνζφ ίζν κε ην ηξηπιάζην 
ηεο ηηκήο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ αληίζηνηρε ηερληθή ελέξγεηα. 
(Δληνιή Δξγαζίαο σο έληππν «Δ1») 
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      4.  Γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή παξνπζία ζην αξκφδην ηκήκα 
ηνπ ΠΒΚ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (έσο 7.30), ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ σο Δπί 
Σφπνπ ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
      5.  Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηερληηψλ ή/θαη βνεζψλ ή/θαη εξγαηψλ, θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ εηδηθνηήησλ πνπ απαηηνχληαη, ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν αλάινγα 
κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο. Γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο, (κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ σο 
Δπί Σφπνπ), θάζε Γεπηέξα ζα ελεκεξψλεηαη γηα ην πιάλν εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηεο 
επφκελεο εβδνκάδαο, έηζη ψζηε κέρξη ηελ Σεηάξηε ηεο απηήο εβδνκάδαο, λα εθηειεί 
αθξηβή πξνκέηξεζε ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ εξγαζηψλ ηεο επνκέλεο εβδνκάδαο. 
Αθνινχζσο ζα εθηειεί πξνθνζηνιφγεζε ησλ ππφςε εξγαζηψλ, κέζσ εθηίκεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαηνσξψλ, ζηεξηδφκελνο πξψηνλ ζηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο 
Δπηζηήκεο – δεχηεξνλ ζηε κέζε παξαγσγηθφηεηα αλά είδνο εξγαζίαο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηα Σηκνιφγηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηξίηνλ ζε ηπρφλ άιιεο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 
πνπ ηπρφλ έρνπλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 
θαη πξνθχπηνπλ αηηηνινγεκέλα απφ ηελ απηνςία ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ σο Δπί 
Σφπνπ, (θαηά ηελ πξνκέηξεζε), θαη εθηηκάηαη φηη ζα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε κέζε 
παξαγσγηθφηεηα ηεο ππφςε εξγαζίαο. Αθνινχζσο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη θάζε 
Πέκπηε ζην Σκ. πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ην αληίζηνηρν έληππν 
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηηο 
αληίζηνηρεο εληνιέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ έρεη ήδε ιάβεη θαη αθνχ ειεγρζνχλ νη 
πξνκεηξήζεηο/πξνθνζηνινγήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη εγθξηζνχλ απφ ην ΠΒΚ, (είηε σο 
ππνβιήζεθαλ, είηε σο δηνξζψζεθαλ κε βάζε ηα ηζρχνληα), ζα ην παξαιακβάλεη 
εγθεθξηκέλν ηελ επνκέλε εκέξα. Σνλίδεηαη φηη ν ηειηθφο θαζνξηζκφο ησλ πξνο εθηέιεζε 
εξγαζηψλ, (βάζεη θαη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ πξνκεηξήζεσλ), θαζψο θαη ην πξνεθηηκψκελν 
θφζηνο εξγαηνσξψλ, (ήηνη θαη εκεξνκηζζίσλ), γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ζα ειέγρεηαη θαη ζα 
νξηζηηθνπνηείηαη απφ ην Σκ. πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. Καηά ηελ 
πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ή/θαη ηελ πνηνηηθή & πνζνηηθή παξαιαβή απηψλ θαη πξνθεηκέλνπ 
λα γίλεη αθνινχζσο ε νηθνλνκηθή ηνπο ηαθηνπνίεζε απφ ην ΠΒΚ, δχλαηαη, αλ ην 
επηβάιινπλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη, λα ππάξμεη απφθιηζε κεηαμχ ησλ αξρηθά εθηηκσκέλσλ 
εξγαηνσξψλ θαη ησλ ηειηθά εθηειεζζέλησλ, ππφ ηνλ αλειαζηηθφ φξν φηη απηέο ζα 
δηθαηνινγνχληαη αλαιπηηθά/γξαπηψο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. (Πξνγξακκαηηζκφο σο έληππν «Δ2»). 

 
        6.  Με ην πέξαο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο θαη πεξί κία ψξα πξηλ ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, 
ν Αλάδνρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ππνρξεψλεηαη λα αλαθέξεη ζην Σκήκα 
πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ Π.Β.Κ. ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη 
λα παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηεο επνκέλεο εκέξαο, αξηζκφ εξγαδνκέλσλ αλά εηδηθφηεηα 
θαη ρψξν εξγαζίαο, κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. (Ζκεξήζην Πξφγξακκα σο έληππν «Δ2»). 
 
          7. Σξνπνπνηήζεηο ζηελ εβδνκαδηαία θαηάζηαζε ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηερληηψλ πνπ 
έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εβδνκάδνο, ζε πεξίπησζε πνπ ην επηβάινπλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη κεηά απφ εληνιή 
ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. 
 
          8.  Γηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, 
ηφζν ζε εξγάζηκεο φζν θαη κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο επηπιένλ πξνζσπηθνχ ηνπ εληφο δχν σξψλ απφ ηε ζηηγκή 
εηδνπνηήζεσο ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Β.Κ.. αλ ρξφλνο εξγαζίαο ζα ινγίδεηαη ν 
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ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ζπλ κία (1) ψξα σο ρξφλνο κεηαθίλεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, κε ειάρηζηε θνζηνιφγεζε ηηο ηξεηο (3) ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ρξφλνπ κεηαθίλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ηεο εξγαηνψξαο ζα είλαη ην έλα φγδνν 
(1/8) ηεο ηηκήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εκεξνκηζζίνπ, ηφζν γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε φζν 
θαη γηα έθηαθηεο (εθηφο σξαξίνπ) θιήζεηο. Ζ ειάρηζηε θνζηνιφγεζε ησλ ηξηψλ (3) σξψλ 
ηζρχεη κφλν γηα ηηο έθηαθηεο θιίζεηο.  
 
         10. Αξκφδηα φξγαλα αλάζεζεο εξγαζηψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν είλαη ν Σκεκαηάξρεο 
πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ ΠΒΚ (ή ν λφκηκνο αληηθαηαζηάηεο 
απηνχ). 
 
         11.  Με ηε ιήςε ηεο εληνιήο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα 
πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ην ρψξν, λα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ Τπεχζπλν 
Παξαθνινχζεζεο Δξγαζηψλ ηνπ ΠΒΚ θαη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο. Δάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν ή πιηθά κε 
δηαζέζηκα ζηηο Απνζήθεο Τιηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ηφηε ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ 
Τπεχζπλν Παξαθνινχζεζεο Δξγαζηψλ ή ην Σκ. πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ 
Δμνπιηζκνχ, νθείιεη δε (ν Αλάδνρνο), ζηελ πεξίπησζε απηή λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ επέθηαζεο ηεο βιάβεο θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα κε ζπληξέρεη 
θίλδπλνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη/ή ην πξνζσπηθφ ηνπ Π.Β.Κ. θαη/ή ηπρφλ ηξίηνπο. 

 
      12.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζεσξεκέλα δειηία ηαπηφηεηαο θαη 
ζεσξεκέλεο άδεηεο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζψο θαη απφδεημε 
πξνυπεξεζίαο ελφο (1) έηνπο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απηφ πξννξίδεηαη λα εθηειέζεη, 
ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαδνκέλνπ 
ζην ΠΒΚ. 

 
       13.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη, φηαλ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ, θαη κε νιηγνήκεξε πξνζεζκία, λα 
πξνζθνκίζεη γξαπηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηέβαιε ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζην ΠΒΚ, θαζψο θαη γηα αληίζηνηρεο εηζθνξέο. Δπηπιένλ νθείιεη 
λα πξνζθνκίζεη ζεσξεκέλε απφ ην ΗΚΑ, θαηάζηαζε ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 
απαζρνιεί ζε κφληκε βάζε, ή είλαη απαζρνινχκελνη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο. Γηα ην ινηπφ 
πξνζσπηθφ απαηηείηαη ε δήισζή ηνπ ζην ΗΚΑ θαη ε εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
       14. Οη εξγαζίεο επηηεξνχληαη θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ην Σκήκα πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ Π.Β.Κ. ή ηνλ κεξηθφ ζπληεξεηή ηνπ θηηξίνπ, σο 
πξνο ηελ νξζή, πιήξε θαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζε απηψλ, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ επίβιεςε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο θέξεη ηελ πιήξε επζχλε ζε 
πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί ειιηπήο ή ιαλζαζκέλε εθηέιεζε γηα εξγαζία πνπ έρεη 
αλαιάβεη θαη νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή ηνπ 
δαπάλε.  
 
       15. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηελ νπνηαδήπνηε ηερληθή 
ππνζηήξημε κε ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπ αλάινγνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ κεηά απφ 
αίηεζε, γξαπηή ή πξνθνξηθή, ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ενξηψλ θαη εθδειψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο πθίζηαληαη βεβαξεκέλεο απαηηήζεηο. 

 
       16. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα ελεκεξσζεί απφ ηα ζρέδηα ησλ θηηξίσλ, ππφγεησλ 
δηθηχσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ αλαιφγσο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη, πξνο βνήζεηα ηνπ, 
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ρσξίο φκσο απηφ λα ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ πιήξε επζχλε ζε πεξίπησζε πξνθιήζεσο 
θζνξάο ή αηπρήκαηνο αλ ην αληίζηνηρν ζρέδην είλαη ειιηπέο ή ιάζνο ελεκεξσκέλν. 
 
        18. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ επηαμία θαη ηελ 
θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ εξγάζηεθε,  ηελ ζπγθέληξσζε θαη επηζηξνθή ησλ παιαηψλ 
πιηθψλ (αρξήζησλ θαη κε) ζε ρψξν θαηάιιειν πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Σκ. πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ηνπ ΠΒΚ. Δπηπιένλ κε ην πέξαο κίαο εξγαζίαο νθείιεη 
λα επηζηξέςεη ηα εχρξεζηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ ζηελ απνζήθε πιηθψλ (ζα θνξηψλνληαη 
– κεηαθέξνληαη – εθθνξηψλνληαη κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ), θαη 
λα ζπληάμεη ππφκλεκα δηθαηνιφγεζεο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ πιηθψλ αλά εξγαζία θαη αλά 
θσδηθφ εγθαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη ηελ 
εχξπζκε ελεκέξσζε ησλ κεηξψσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο.  
 
       19. Σα πιηθά ζα ρνξεγνχληαη απφ ην Π.Β.Κ ζηνλ Αλάδνρν κε βάζε ηελ εληνιή 
εξγαζίαο πνπ εθδίδεηαη. Θα παξαδίδνληαη ζηνλ ρψξν ησλ Απνζεθψλ Τιηθνχ ηνπ ΠΒΚ θαη 
ζα θνξηψλνληαη – κεηαθέξνληαη ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ – εθθνξηψλνληαη κε κέξηκλα θαη 
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. (Καηάζηαζε Τιηθψλ σο πίλαθαο ζην έληππν «Δ1»). 
 
       20. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ιίζηα αλαγθαίσλ πιηθψλ, 
θνζηνινγεκέλα κε ελδεηθηηθέο ηηκέο εκπνξίνπ, πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, θαη αθνχ πξψηα έρεη ειέγμεη γηα ηελ 
χπαξμε ηνπο ή κε ζηε Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ. (Καηάζηαζε Τιηθψλ σο έληππν «Δ3»). Ο ίδηνο 
νθείιεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηαρεηξίζεηο πιηθνχ ηνπ ΠΒΚ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
(ηνπιάρηζηνλ αλά 15 εκέξεο),  λα επηζθέπηνληαη ηηο απνζήθεο ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Π.Β.Κ. 
θαη λα γλσξίδνπλ ηα ππάξρνληα απνζέκαηα πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ εληφο απηψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Μέζα Δπγαζίαρ – Μησανήμαηα 
 

 1.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, κε δηθά ηνπ 
έμνδα, φια ηα κέζα εξγαζίαο φπσο φξγαλα κεηξήζεσλ θαη εληνπηζκνχ ππνγείσλ Γηθηχσλ 
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Ο.Κ.Χ.), εξγαιεία (γελλήηξηεο έσο 5 kW, ειεθηξηθά 
θνκπξεζέξ έσο 10 kgr, κπεηνληέξα κέρξη ¼ ξπκνπιθνχκελε, θαξφηζηα κεηαθνξάο, 
ηξνρνχο, ειεθηξηθά θαη επαλαθνξηηδφκελα δξαπαλνθαηζάβηδα, εξγαιεία ρεηξφο, 
ζθαισζηέο κέρξη 5 κ χςνπο, κεηαιιφηππνη θαη μπιεία θαινππψκαηνο, θιπ) θαη νρήκαηα 
κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ.  

 
 2.  Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα θαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηνπ Π.Β.Κ. κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ πξνο απηφλ κε ηαπηφρξνλε (δηαρεηξηζηηθή) 
ρξέσζε, κέζα εξγαζίαο θαη κεραλήκαηα ηεο Τπεξεζίαο κεηά ρεηξηζηνχ, πξνο 
δηεθπεξαίσζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ην Π.Β.Κ. 

 
 3.  ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ν 
Αλάδνρνο απαηηείηαη ε ρξήζε ηδίσλ εηδηθψλ Μεραλεκάησλ (πεξνλνθφξα, αλπςσηηθά, 
ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θιπ.) απηφο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη έγθξηζε γηα ηε 
ρξήζε ηνπο απφ ην Π.Β.Κ. ππνβάιινληαο θαη ζρεηηθή πξνζθνξά κε ην εθηηκψκελν θφζηνο. 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηάζηαζε κε ηα 
κεραλήκαηα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ή δχλαηαη λα κηζζψζεη, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην 
είδνο θαη ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο θνζηνιφγεζεο. Σα κεραλήκαηα ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
(πηζηνπνηήζεηο, δηπιψκαηα ρεηξηζηψλ, θιπ.) πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα ηνλ αζθαιή 
ρεηξηζκφ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα 
πξνο ηελ Τπεξεζία, ην Π.Β.Κ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη άιιε ιχζε. 
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       ΑΡΘΡΟ 7 

Ωπάπιο επγαζίαρ 
 

1.     Γεπηέξα σο Παξαζθεπή απφ 07:00 έσο 15:00Χ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, γηα 
ηνλ Αλάδνρν, δελ ζα ηζρχνπλ νη εκηαξγίεο (κεησκέλν σξάξην) πνπ πηζαλά λα έρεη ην ΠΒΚ. 

 
2. Ζ ψξα πξναηξεηηθνχ δηαιείκκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 

θαζνξίδεηαη απφ 11:00 έσο 11:30 θαη κφλνλ απηή, εθηφο αλ δηαθνξεηηθή ψξα ζπκθσλεζεί 
κε ηελ Τπεξεζία 

 
            3.  Γηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο, ηφζν ζε εξγάζηκεο φζν θαη κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο επηπιένλ πξνζσπηθνχ ηνπ εληφο δχν σξψλ 
απφ ηε ζηηγκή εηδνπνηήζεσο ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Β.Κ.. αλ ρξφλνο εξγαζίαο 
ζα ινγίδεηαη ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ζπλ κία (1) ψξα σο ρξφλνο 
κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ειάρηζηε θνζηνιφγεζε ηηο ηξεηο (3) ψξεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ηεο 
εξγαηνψξαο ζα είλαη ην έλα φγδνν (1/8) ηεο ηηκήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εκεξνκηζζίνπ, ηφζν 
γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε φζν θαη γηα έθηαθηεο (εθηφο σξαξίνπ) θιήζεηο. Ζ ειάρηζηε 
θνζηνιφγεζε ησλ ηξηψλ (3) σξψλ ηζρχεη κφλν γηα ηηο έθηαθηεο θιίζεηο.  
 
            4.  Ο Αλάδνρνο θαη ν Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο σο Δπί Σφπνπ δελ δηθαηνχληαη λα 
επηθαιεζηνχλ, πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, αδπλακία εληνπηζκνχ ηνπο φηαλ 
θαινχληαη απφ ην ΠΒΚ θαη ππνρξενχληαη λα απαληνχλ ζε 24σξε βάζε ζε ηειεθσληθέο 
θιήζεηο, ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο ή ζε ηειενκνηφηππα (FAX), ή ζε κελχκαηα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ αλαθνξά βιαβψλ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία εληνπηζκνχ ζα 
δεισζνχλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

      5.    Ο εληνπηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Δπί Σφπνπ 
κπνξεί λα γίλεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία εληνπηζκνχ: 

 
    α. θηλεηφ ηειέθσλν: 
    β. ζηαζεξφ ηειέθσλν: 
    γ. ηειενκνηφηππα (fax): 
    δ. δλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Παπεσόμενερ Δςκολίερ 

 
 1.   Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηφο λα έρεη θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρν,  κέζα εξγαζίαο θαη 
κεραλήκαηα ηεο Τπεξεζίαο κεηά ρεηξηζηνχ, πξνο δηεθπεξαίσζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ην 
ΠΒΚ, κε ηαπηφρξνλε δηαρεηξηζηηθή ρξέσζε, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ. 
  
 2.  Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο- επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα νρήκαηα 
ηνπ ΠΒΚ πνπ εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ, 
φπνηε θαη εάλ απηφ είλαη εθηθηφ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Πεπιοπιζμοί Αναδόσος 
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      1. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθπξνζσπείηαη ή δηαθεκίδεηαη κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαη ζαλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππάιιεινο ή εηαίξνο ηνπ ΠΒΚ ρξεζηκνπνηψληαο ην 
φλνκα «ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ» ζπληεηκεκέλν ή νινγξάθσο ή κε ρξήζε ησλ 
εκβιεκάησλ απηνχ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. 

 
      2.  Καηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο ζα εκθαλίδεηαη κε ηελ δηθή ηνπ επσλπκία. 

 
      3.  Ο Αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ θαηά θακία έλλνηα βαζηδφκελε ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε δελ είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ ππάιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 
ηνπ ΠΒΚ ή άιιεο Αξρήο. 

 
     4. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζ’ απηφλ δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ. θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
γηα πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο πέξαλ ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, κε εμαίξεζε ηε ρξήζε ησλ 
θπιηθείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην ΠΒΚ.  
 
       ΑΡΘΡΟ 10 

Ππόζλητη πποζυπικού 
 
          1.    Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ΠΒΚ δηαζέηεη πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ 
εηδηθνηήησλ, ν Αλάδνρνο ζα αμηνπνηείηαη επηθνπξηθά. 
 
          2.    Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θνηλνπνηεί ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, 
θαηαζηάζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζε απηφλ θαηά ηνπο 
πξνεγνχκελνπο κήλεο.  
 
          3. Σν νξγαλφγξακκα πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα  αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο ηα παξαθάησ: 

α. Σελ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα. 

β. Σν πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο ζε αξηζκνχο θαη απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο πνπ 
ζα θαιχςεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο ξφινπο/ζέζεηο εξγαζίαο 

γ. Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. 
 

          4.    Σν Π.Β.Κ. δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε απνπνκπή 
ησλ απείζαξρσλ, αθαηάιιεισλ, κε απνδνηηθψλ (ζχκθσλα κε ΦΔΚ 418Β/5-4-
2002/Καλνληζκφο Ζκεξνκηζζίσλ) ηδησηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην 
εξγνηάμην ακέζσο ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε 
νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο ηελ 
ζπγθαηάζεζε ηνπ Π.Β.Κ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απφ δφιν ή ακέιεηα πξάμεηο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 
          5.   Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θάζε λέν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Π.Β.Κ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη 
κε φηη πξνβιέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο ζε ζρέζε κε ζέκαηα Αζθάιεηαο. Με 
ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ή φπνηε θιεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν 
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, ν ΑΜΚΑ, ν ΑΦΜ, Αξηζκφο ΗΚΑ, ε εηδηθφηεηα, θαη ζα 
επηζπλάπηνληαη θσηναληίγξαθα ησλ δειηίσλ ηαπηνηήησλ ή δηαβαηεξίσλ θαη ε άδεηεο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη. 
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         6. Σν πξνηεηλφκελν γηα εξγαζία πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ 
ΠΒΚ. ε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δελ πξνέξρεηαη απφ ρψξα κέινο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο 
ζηε ρψξα. 
 
         7.   Όιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο 
εξγαζίαο, νη νπνίεο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζην Π.Β.Κ. πξηλ ηελ γηα πξψηε θνξά απαζρφιεζε 
ηνπ ππφςε πξνζσπηθνχ ζην ΠΒΚ. Δπίζεο φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 
ππφθεηληαη, θαη' αξρήλ ζηελ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα Μεραληθνχ σο Δπί Σφπνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ηειηθά ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. 
 
       8.  Πξνζσπηθφ πνπ δελ θέξεη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα απνπέκπεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθή 
ξήηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 14. 

 
       9.  Οη Σερληθνί ηνπ Αλαδφρνπ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά θηλεηά ηειέθσλα πνπ ζα 
ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  
 
      10.   Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα έρεη Λεπθφ Πνηληθφ Μεηξψν 
 
      11.  Σν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα 
γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ 
θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, 
γξαπηέο νδεγίεο θιπ ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη. 
 
       10.   Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ηδία, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πνιηηηθή Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζψο θαη κε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, δηαηάμεηο θαη 
θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα ηελ Τγεία θαη 
Αζθάιεηα Δξγαζίαο. 
 
       11.    Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ απαηηείηαη ψζηε 
λα εμαζθαιίδνληαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη νη ηξίηνη, πνπ παξεπξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο ηνπ, απφ θάζε θίλδπλν πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ πγεία ή ηε ζσκαηηθή ηνπο 
αθεξαηφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα 
νπνηνδήπνηε αηχρεκα, δεκηά ή απψιεηα ζε ηξίηνπο ιφγσ ακειείαο ή δφινπ απηνχ ή ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη ζα πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά πνπ πξνθάιεζε ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ή ζε ηξίηνπο ιφγσ ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ αηηηψλ. 
 
       12.    Ο Τπεχζπλνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 
(Σερληθφο Αζθαιείαο θαη αλ απαηηείηαη θαη Γηαηξφο Δξγαζίαο), αζρνιείηαη κε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ππνζέζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο θαη 
ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ, αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηνπο γηα ηελ 
επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο. 
 
       13. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο ελδείμεηο 
πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ θαη ζα απαγνξεχνπλ πξνζέγγηζε ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ, ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, φζν θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν 
βξίζθεηαη θνληά ζηνπο ρψξνπο απηνχο.  
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       14. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ησλ Καλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε δήισζε απηνχ ζηηο ζρεηηθέο 
Αξρέο θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
      15. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο 
ή νη ηπρφλ εγθεθξηκέλνη ππεξγνιάβνη (ζπληήξεζεο, θαζαξηφηεηαο θιπ) ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 
ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 
ππφθεηηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο νη 
ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη ινηπνί ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ 
ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 
 
       16. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη θάιπςε αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο έλαληη 
ηξίησλ θαη αζηηθήο επζχλεο εξγνδφηνπ. Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε αζηηθή 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 

Δμθάνιζη και ζςμπεπιθοπά πποζυπικού 
 
            1.  Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Π.Β.Κ. γηα ηελ ελ γέλεη θαιή θαη 
νκνηφκνξθε εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηφλ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ε ελδπκαζία – 
εμνπιηζκφο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ λνκνζεζία πεξί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πξνζσπηθφ ζα ληχλεηαη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ.   
 
 2.   Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα πξνο απνθπγή 
κε εππξεπψλ ή αληίζεησλ πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηε 
δεκφζηα ηάμε ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
 
 3.  Σν ΠΒΚ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε απνπνκπή κειψλ 
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή θξίλνληαη γεληθά 
αθαηάιιεινη γηα ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο  ηνπ ΠΒΚ.  
 
         4. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλεξηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 
ζεσξεκέλε απφ ην Γξαθείν εξγαζίαο Υαλίσλ Κξήηεο θαη λα ππνβάιιεη αληίγξαθν απηήο 
ζην Σκ. πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ. Χο πξνο ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο 
θαη λα έρεη ζπλερψο αλεξηεκέλε θαηάζηαζε πεξηνδηθήο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Σα έμνδα ηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

5.    Δληφο ησλ ζηξαηησηηθψλ ρψξσλ ηζρχεη ν Κ.Ο.Κ.,ν νπνίνο θαη ζα πξέπεη λα 
ηεξείηαη, θαζψο θαη ηπρφλ επηπιένλ πεξηνξηζκνί αζθαιείαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία. 
     

ΑΡΘΡΟ  12 
Ππόζθεηερ Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

 
 1.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή/θαη άιινλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ 
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ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο 
θνηλνηηθήο θαη Διιεληθήο λνκνζεζίαο. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα πξνγξάκκαηα, νδεγίεο θαη 
θαλνληζκνχο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ αλαθχθισζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Κοζηολόγηζη – Ποιοηική & Ποζοηική Παπαλαβή Δπγαζιών 

 
1. Κνζηνινγνχληαη κφλν νη εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ (ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά). 
 
2. Οη εξγαζίεο ζα θνζηνινγνχληαη βάζε ηεο ηηκήο πνπ έρεη δψζεη ν Αλάδνρνο ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ επί ησλ εκεξνκηζζίσλ πνπ απαηηήζεθαλ πξνο δηεθπεξαίσζε ηνπο. Ζ 
ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εκεξνκηζζίνπ ζα ινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ σξάξην εξγαζίαο ηεο 
Τπεξεζίαο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, γηα ηνλ Αλάδνρν, δελ ζα ηζρχνπλ νη εκηαξγίεο (κεησκέλν 
σξάξην) πνπ πηζαλά λα έρεη ην ΠΒΚ. 

 
3. Οη εξγαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θνζηνινγεζνχλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, (θαη 

κφλνλ), ζα θνζηνινγνχληαη κε θνηλή ζπλαίλεζε κεηαμχ ΠΒΚ θαη Αλαδφρνπ, (είηε 
βαζηδφκελεο ζηελ πξνθνζηνιφγεζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, είηε ζε 
ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ). Ζ πξαθηηθή απηή ζα εθαξκφδεηαη θαη’ εμαίξεζε 
θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο, ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ ππφςε 
εξγαζία ζε ηξίηνπο κεηά απφ έξεπλα αγνξάο. 

 
4. Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη εθηφο σξαξίνπ ζα θνζηνινγνχληαη κε βάζε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 5 ηεο παξνχζεο.  
 

5. Ζ εκεξήζηα παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη κεηά απφ έιεγρν πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεί ην Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ, σο πξνο ηελ 
πνζφηεηα θαη ηελ θαη’ αξρήλ πνηνηηθή εθηέιεζε – πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη ζα θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ εκεξήζην δειηίν ηεο Τπεξεζίαο. 
 

6. Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ, ζηηο αξρέο έθαζηνπ 
κελφο ζα ζπληάζζεηαη Μεληαίν πξαθηηθφ κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη 
ζην Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ, ζην νπνίν ζα θαίλνληαη ηα 
εκεξνκίζζηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κελφο, 
ζχκθσλα κε ηα εκεξήζηα δειηία, κε ηαπηφρξνλε θνζηνιφγεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Δλ ζπλερεία ην πξαθηηθφ κε κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ Δμνπιηζκνχ ζα δηαβηβάδεηαη ζηα αξκφδηα νηθνλνκηθά φξγαλα ηνπ 
ΠΒΚ. (Μεληαίν Πξαθηηθφ σο έληππν «Δ4»). Σν πξαθηηθφ καδί κε ην ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα 
παξαιακβάλεηαη απφ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο, ε νπνία ζα ζπληάζζεη 
ην πξσηφθνιιν θαη κεηά ζα δίλεηαη γηα πιεξσκή. 
 

7. Σελ αλσηέξσ εκεξήζηα παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, ζα αθνινπζεί ελ 
επζέησ ρξφλν θαη αλαιφγσο ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ, ε Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή 
Παξαιαβή ησλ Δξγαζηψλ. Ζ ππφςε Οξηζηηθή Παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα 
γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ ΠΒΚ. Ζ Δπηηξνπή ζα ειέγρεη 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηηο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαη ζα αμηνινγεί αλ νη ππεξεζίεο 
είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο θαη απνδίδνπλ θαιψο/πνηνηηθψο θαη ζα ζπληάζζεη ην 
αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απηψλ. Καηά ηελ 
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ππφςε δηαδηθαζία παξαιαβήο ζα θαιείηαη εγθαίξσο λα παξαζηεί θαη ν Αλάδνρνο αλ ην 
επηζπκεί. 
 

8. Αλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη 
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζην Πξσηφθνιιν ζα αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
δηαπίζησζε θαη ζα γλσκνδνηεί ζε απηφ αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη εξγαζίεο λα 
θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
9.  ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΠΒΚ, ζα εγθξίλεηαη ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη 
Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε παξάιιειε νξηζηηθή επηβνιή 
πεξηθνπήο ζην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ, (αλάινγε ησλ δηαπηζησζεηζψλ 
παξεθθιίζεσλ), ε νπνία θαη ζα παξαθξαηείηαη απφ ην ΠΒΚ κέζσ ηνπ ακέζσο επφκελνπ 
κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
10.   Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ειέγρσλ απφ πιεπξάο Τπεξεζίαο θαη ηεο 
εγθξίζεσο φισλ ησλ Πξσηνθφιισλ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο, ηα 
νπνία ζα θαιχπηνπλ θαζνιηθά φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ  14 

Πληπυμή - Γικαιολογηηικά 
 
 1. Ο Αλάδνρνο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην θάζε κήλα ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη ζην 
αξκφδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ γηα έγθξηζε ην πξψην 20ήκεξν ηνπ επνκέλνπ κήλα, βάζεη ηνπ 
αξηζκνχ ησλ εκεξνκηζζίσλ. 
 
  Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν, ζα γίλνληαη αλά κήλα απφ ηελ Κεληξηθή Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ Γαπαλψλ ηνπ ΚΟΤ/ΠΒΚ, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ 
ηεο ιήςεσο ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ κε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά: 
 α. Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
 β. Καηάζηαζε αλάιπζεο Σηκνινγίσλ 
 γ. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο 
Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 δ. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ ΗΚΑ θαη φπνηνπ άιινπ θνξέα έρεη 
δειψζεη φηη ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηζθνξέο. 
        ε.  Μεληαία Α.Π.Γ  ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ζην ΠΒΚ, ηνπ Αλαδφρνπ. 
 ζη. COMMITMENT (Αθνξά ηελ Τπεξεζία). 
 δ. Νφκηκν παξαζηαηηθφ, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο IBAN ινγαξηαζκνχ 
ηνπ Αλαδφρνπ. 
 ε. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο Δξγαζηψλ 
πξνεγνχκελνπ κήλα (Αθνξά ηελ Τπεξεζία). 
 Σα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην ΠΒΚ πνπ ζα εθδίδεη ν Αλάδνρνο 
απαιιάζζνληαη απφ θάζε είδνο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηελ Π.4056/3029/ΠΟΛ 186/17-6-87 
Απφθαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ/Γεληθή Γλζε Φνξνινγίαο/ Τπεξεζία Φ.Π.Α. θαη 
επηβαξχλνληαη κφλν κε Φ.Δ. 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  15 
Ποινικέρ Ρήηπερ – Έκπηυζη Αναδόσος 
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1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ αλαδεηεζεί αιιά δελ 
βξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε εκέξαο εξγάζηκεο ή κε, γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηδνπνηήζεη 
εμσηεξηθφ ζπλεξγείν πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο, ρξεψλνληαο ηνλ αλάδνρν κε πνηληθή 
ξήηξα ίζε κε ην χςνο απνδεκίσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγείνπ πνπ εηδνπνηήζεθε. 

 
2. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νιηγσξία ζηελ επηζθεπή –απνθαηάζηαζε βιάβεο 

θαη ε βιάβε απηή επηθέξεη επηπιένλ θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ. ιφγσ 
θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο, ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα ίζε κε 
ην κέγεζνο ηεο επηπιένλ θζνξάο πνπ επήιζε απφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο ηεο 
βιάβεο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην κέγεζνο θζνξάο 
πνπ πξνθάιεζε ν ίδηνο εθνχζηα ή απφ ακέιεηα. 
 

3. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε 
πξφζηηκν 1000 επξψ γηα θάζε κεκνλσκέλε παξάβαζε θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη 
ζπλέρηζεο ηεο ίδηαο αληηεπαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο άλσ ησλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ ηφηε 
δχλαηαη λα δηπιαζηαζηεί ή λα θεξπρζεί έθπησηνο. 
 
        4.   Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 
είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
        5.    Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

     α. γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα, 

     β. γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% 
ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

     γ. νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 
ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

 
        6.  Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ. 
          7. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
          8. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο έγγξαθνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο 
νινθιήξσζεο εξγαζηψλ, πνπ αλαηίζεληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα Γ΄ ΚΤΠ, ζην νπνίν ζα 
αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη θαζπζηέξεζεο. Σν αίηεκα ζα ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε πεξάησζε ηεο εξγαζίαο ζην Σκήκα πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Ζ-Μ 
Δμνπιηζκνχ. 
 
   9.  Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε ή κεηά απφ ζψξεπζε πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ 
παξεθθιίζεσλ γηα ηηο νπνίεο είηε έρεη γίλεη ζχζηαζε ή  έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν θαηά ηα 
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αλσηέξσ, ζα επάγεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε 
απηή επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
  α. Έθπησζε ηνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηή. 
  β. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
θαηά πεξίπησζε. 
  γ. Αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ, είηε ζηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο 
ζην δηαγσληζκφ, είηε κε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ ή θαη ρσξίο δηαγσληζκφ, αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ηεο ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξάο 
ηηκήο. 
  δ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ή 
κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 
2286/95.  Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο. 
 
 10. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 
κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ 
εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε 
απηήλ. 

Άπθπο 16 
Τπεπγολαβία 

  
          1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ 
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  
 
          2.  Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο.  
Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ 
πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί 
ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 
απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ 
νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. ε 
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ φζνλ 
αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, o λένο ππεξγνιάβνο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα 
αληίζηνηρα θξηηήξηα. 
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        3.  Σν ΠΒΚ επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο Γηαθήξπμεο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, 
ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 
ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  
 
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί 
ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 
5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ύζηημα Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ Παπόσος 

 
           Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλν, θαηά ην ρξφλν ππνγξαθήο 
ηεο παξνχζαο χκβαζεο, Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 
9001/2015 ή κεηαγελέζηεξν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζε ηζρχ θαζφιε ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, ε παξνχζα απαίηεζε ηζρχεη γηα 
θάζε έλαλ εηαίξν αλάινγα κε ην πεδίν εηδηθφηεηαο/ ηερλνγλσζίαο πνπ πξνζθέξεη. 
 

ΑΡΘΡΟ  18 
Δξαιπέζειρ από ηην επιβολή Κςπώζευν – Ανώηεπη Βία 

 

  1. Οη πξναλαθεξζείζεο θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο επί ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, δελ 
επηβάιινληαη αλ δηαπηζησζεί: 

  α.   Τπαηηηφηεηα ηνπ ΠΒΚ. 
 

       β.   πλδξνκή ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 
ζπλέπεηα ησλ  νπνίσλ ν Αλάδνρνο δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Αλάδνρν φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ Αλάδνρνπ. 
Ζ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 
 
            2.    Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

  3.  Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 
           4.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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          5.  Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ 
πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
Αηςσήμαηα 

 
1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ ζε πξνζσπηθφ δηθφ ηνπ, ηεο ππεξεζίαο ή ηξίην, εάλ δηαπηζησζεί ππαηηηφηεηά 
ηνπ ιφγσ κε ιήςεο επαξθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ή θαθνηερλίαο ή ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ, 
πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ, πξφθιεζε πιηθψλ δεκηψλ θαη έρεη ηελ 
επζχλε ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ, ρσξίο θακία απαίηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 

 
2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 
ΠΓ 788/80, ΠΓ 1073/81, Ν 1396/93, Τ.Α. 13646/84, Ν 1430/84, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 16440/93 
θαη ΠΓ 305/96 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε. Με ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη ζηνηρεία γηα ηνλ ΦΑΤ.  

 
3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ην λφκν κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  20 
Δγγςοδοζία - Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 
 Γελ απαηηείηαη. 
 

ΑΡΘΡΟ  21 
Πηώσεςζη - Θάναηορ Αναδόσος 

 
      1. Αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ε ζχκβαζε δηαιχεηαη απηνδίθαηα.  
 
  2.  ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ελφο ή κεξηθψλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
 
Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δχν θαη πησρεχζεη ην έλα, ε θνηλνπξαμία ζεσξείηαη 
δηαιπκέλε σο πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ε εξγνιαβία ζπλερίδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ην 
ζχλνιν ηνπ έξγνπ απφ ην άιιν κέινο κφλν, ην νπνίν αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο πνπ πηψρεπζε θαη πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε. Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα 
απφ δχν, ε θνηλνπξαμία ζπλερίδεηαη έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ απφ ηα ινηπά κέιε. 
Απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο ή ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ ζπλερίδεη ην έξγν έλαληη 
ηνπ κέινπο πνπ πηψρεπζε θξίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. Ζ 
παξάγξαθνο απηή εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο δχν ή 
πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. Αλ θεξπρζνχλ ζε πηψρεπζε δχν ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο θαη απφ ηελ αηηία απηή εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πξνζήθνπζα 
εθηέιεζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα  
δηαιχζεη ηε ζχκβαζε, αδεκίσο γη’ απηφλ.  
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3. Αλ ν αλάδνρνο είλαη αηνκηθή επηρείξεζε θαη απνβηψζεη απηφο πνπ ηελ αζθεί, ε 
ζχκβαζε δηαιχεηαη απηνδίθαηα, εθηφο αλ εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή ε 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο, νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζε απηή 
αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ. 

 
4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηείραλ 

ζηελ θνηλνπξαμία κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ. Αλ κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δχν θπζηθά πξφζσπα πνπ 
κεηείραλ ζε απηήλ κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη πεζάλεη ν έλαο, ε θνηλνπξαμία 
ζεσξείηαη δηαιπκέλε σο πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ε εξγνιαβία ζπλερίδεηαη γηα ην 
ζχλνιν ηνπ έξγνπ ππνρξεσηηθά απφ ην άιιν κέινο πνπ αλαιακβάλεη απέλαληη ζηνλ θχξην 
ηνπ έξγνπ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ πνπ πέζαλε. Οη ζρέζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγνιαβία κεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ ζαλφληα θαη ηνπ άιινπ 
κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο ξπζκίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Αλ ηα κέιε 
ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ δχν, ε θνηλνπξαμία ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ 
ινηπψλ πνπ αλαιακβάλνπλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ζαλφληνο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, ελψ θαηά ηα 
ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 
 

 
               ΑΡΘΡΟ 22 

Δκσώπηζη ύμβαζηρ 
 
 Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή 
νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ εμ’ απηήο 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηψζεσο γηα ηα ρξήκαηα νθεηιφκελα ζε απηήλ ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο, ζε νπνηνλδήπνηε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  
 

ΑΡΘΡΟ 23 
Δσεμύθεια 

 
 1. Ο αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα 
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ 
πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιιν, απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε 
νπνηνλδήπνηε άιιν, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή 
έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο 
ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 

3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξρή (κε 
θεληξηθή ή αλαζέηνπζα) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 

AΡΘΡΟ 24 
Δθαπμοζηέο Γίκαιο-Δπίλςζη Γιαθοπών 
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 Ζ  χκβαζε  δηέπεηαη  απφ  ην  Διιεληθφ  δίθαην.  Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν Υαλίσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ 
λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη 
ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, 
δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
        

ΑΡΘΡΟ 25 
Γικαίυμα Μονομεπούρ Λύζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

 
 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 
έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 
       ΑΡΘΡΟ 26 

Σελικέρ Γιαηάξειρ 
 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε : 
 1. Καηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Γηαθήξπμε, Πξνζθνξά, Γηαηαγή Καηαθχξσζεο). 
 
        2.    Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαη ππφςε ν 
Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»],ν Ν.3863/2010, ε Γηαθήξπμε/Γεκνζίεπζε, ε 
Καηαθχξσζε, ε χκβαζε, εθαξκνδφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζεο ησλ άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ 
ηα νπνία απνηεινχληαη. 
 
 3.  Ζ ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ πάζεο 
θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνχλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
 4. πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ αλάγλσζε 
ηεο ππνγξάθηεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  Απφ ηα πξσηφηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε 
απφ ην ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιφγξαθν ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 
 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 
  Γηα ην ΠΒΚ  Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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   Δπγνο(Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληξηα Γ΄ΚΟΤ 

 (Δια τον απουςιάηοντα Τδκτθ) 
  
Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κινπβηδάθεο  
      Γληήο Πξνκ & πκβ  


