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ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ   /2020  
 

 
 Γηα ηελ Μίζζσζε - Δθκεηάιιεπζε ηνπ Καηαζηήκαηνο Αθνξνινγήησλ Δηδψλ 
(PX) ηνπ ΠΒΚ. 
  
 ήκεξα, εκέξα ………………….. ηνπ έηνπο 2020 θαη ψξα 10:00, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηνλ Παδηλφ  Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη 
παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
   
 1.  Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, Δπγνχ (Ο) 
Δηξήλε Καξηζάθε 
   
 2.  Ζ εηαηξία  ………………………….., δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
………………………….. κε ΑΦΜ:……………………….. 
 
ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γεληθά-Αληηθείκελν χκβαζεο 

 
 1. Ζ  παξνχζα   χκβαζε  ππνγξάθεηαη   ζε  εθηέιεζε   ηεο   Φ.600.1/…./ 
…………../………./……….20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απφθαζεο ηνπ Γθηε ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία …………….., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«Αλάδνρνο», θαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ζην εμήο  «ΠΒΚ»  θαη αληηθείκελν ηεο  
απνηειεί ε κίζζσζε – εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ Αλάδνρν, ηνπ θαηαζηήκαηνο 
αθνξνινγήησλ εηδψλ (PX) πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ηξαησληζκνχ ηνπ ΠΒΚ κε θαηαβνιή πξνο απηφ κηζζψκαηνο ην νπνίν ζα ηζνχηαη 
κε ………… % επί ησλ πσιήζεσλ φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ  2 

Γηάξθεηα χκβαζεο  
 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα δχν (2) έηε κε εκεξνκελία ελάξμεσο 1 
Ηνπλ 20, κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο αλαλέσζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα έσο δχν (2) επηπιένλ εηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Μίζζσκα – Οηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη ηακεηαθή κεραλή κε κέξηκλα ηνπ 
θαη ηελ έρεη δειψζεη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηξείο θνξέο ην ρξφλν ην 
ηειεπηαίν δεθαήκεξν θάζε ηεηξακήλνπ ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα 
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ηζνχηαη κε ην ……% επί ησλ πσιήζεσλ θαη ζα πξνθχπηεη απφ ηα Ε ηεο ηακεηαθήο 
κεραλήο, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ζηε Γ΄ΚΟΤ/ΓΛΥ.   
 3. Σα παξαπάλσ Ε ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζρεηηθφ 
βηβιίν ην νπνίν ζα ζεσξείηαη απφ ηνλ Γ΄ΚΤΠ. 
 
 4. Σα Ε κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά (νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο θιπ) 
ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηδηαίηεξν θάθειν θαη ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο 
ζρεηηθφ έιεγρν. 
 
 5. Σα ινηπά θνξνινγηθά ζηνηρεία ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Σερληθνί Όξνη 

 
 1.     Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα παξαιακβάλεη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ηνπ 
Δ.Φ.Κ. κε βάζε ηελ δηαηαγή Αξηζκ. Πξση. Υ.319/16 22 Απγ 07/Γεληθή Γξακκαηεία 
Φνξνινγηθψλ & Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ 
θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην Άξζξν 5 ηεο Γ.424/93 Α.Τ.Ο., θαπληθά 
θαη αιθννινχρα πνηά πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια Κξάηε Μέιε ηεο Κνηλφηεηαο ή 
απφ θνξνινγηθή απνζήθε ηνπ εζσηεξηθνχ. 
 
 2. Γηα ηνλ ηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα 
δηαηεζνχλ κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο κφλν ζε δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα, ζα 
θαηαηίζεηαη Γήισζε Δ.Φ.Κ., ζην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Π.Β.Κ., κε απαιιαγή ηνπ Δ.Φ.Κ. θαη ηνπ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ην 
Π.Β.Κ. δηαηάμεηο. 
 
 Ζ αλσηέξσ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζην 
Σεισλείν Υαλίσλ ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: 
 
  α. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη νη παξαιακβαλφκελεο πνζφηεηεο αθνξνινγήησλ πξντφλησλ ζα 
δηαηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην δηθαηνχρν ηεο απαιιαγήο δηεξρφκελν ή 
δηακέλνλ ζην ΠΒΚ αλλοδαπό προζωπικό θαζψο θαη γηα ην αλλοδαπό 
προζωπικό ηνπ ΚΔΝΑΠ.  
 
                       β.   Σξαπεδηθή εγγχεζε ή ρξεκαηηθή παξαθαηαζήθε ή αμηφρξεε 
πξνζσπηθή εγγχεζε ηξίηνπ πξνζψπνπ, γηα ηηο αλαινγνχζεο επηβαξχλζεηο. 
 
 Δπηπιένλ, απαηηείηαη έγγξαθν ηνπ Π.Β.Κ./Γ΄ΚΤΠ πξνο ην Σεισλείν Υαλίσλ 
κε ην νπνίν ζα δεηείηαη ε αηειήο παξάδνζή ηνπο ζην Καηάζηεκα θαη ζα δειψλεηαη 
φηη ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε είλαη ζε ηζρχ (παξ. 3ν άξζξν 5 ηεο Γ424/277/93 
Α.Τ.Ο.). 
 
            3.    Σν Π.ΒΚ./Γ΄ΚΤΠ ζα θνηλνπνηεί ζην Σεισλείν Υαλίσλ θαη ζην 
Καηάζηεκα αθνξνινγήησλ, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αιινδαπνχ 
πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ππεξεζηαθή ζρέζε κε ην Π.Β.Κ. (κφληκν πξνζσπηθφ θαη 
εμαξηεκέλσλ απφ απηφ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ 
Μνλάδσλ πνπ επηζθέπηνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ.) 
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θαζψο θαη κε ην ΚΔΝΑΠ θαη ζα δηαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαζηάζεσλ 
απηψλ κε ηπρφλ αιιαγέο. 
 
 Δπηπιένλ, ζα θνηλνπνηεί ζην Σεισλείν Υαλίσλ θάζε απφθαζε ηεο 
Γηνίθεζεο ηνπ Π.Β.Κ. κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Καηαζηήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη 
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο.  
 
           4. Σν ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε 
απαιιαγή, ζα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην Σεισλείν Υαλίσλ ζα πξνβαίλεη 
ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεηά απφ έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο λφκηκεο 
δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ πίζησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηειψο 
παξαιεθζέλησλ, κε ην παξαζηαηηθφ απηφ, πξντφλησλ. 
 
 ηελ πεξίπησζε παξαζηαηηθψλ πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πίζησζε ζην 
ζχλνιφ ηνπο, γηα ηα δηαπηζηνχκελα ειιείκκαηα, ζα βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη 
απφ ην Σεισλείν Υαλίσλ νη αλαινγνχζεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ πεξί παξαβάζεσλ δηαηάμεσο ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. 
 

5. Καηά ηε δηάζεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ αθνξνινγήησλ, ηα σο άλσ 
δηθαηνχρα πξφζσπα ζα ππνγξάθνπλ, ζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηνπο, γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξαιακβάλνπλ.  

 
 Οη θαηαζηάζεηο απηέο, κεληαίεο γηα ην κφληκν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ θαη 
εβδνκαδηαίεο (επηά εκεξψλ) γηα ην κε κφληκν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ελδεηθηηθά 
ππνδείγκαηα 1 θαη 2. 
 
 6. Σα πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνχρα ηεο 
απαιιαγήο πξφζσπα πξέπεη λα έρνπλ σο πξννξηζκφ ηελ θάιπςε ησλ 
πξαγκαηηθψλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ηνπο αλάινγα θαη κε ην ρξφλν παξακνλήο 
ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπληζηνχλ ινγηθέο πνζφηεηεο, νη 
νπνίεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα αθφινπζα φξηα : 
 
  α. Γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ, αλά κήλα : 6 θνχηεο ηζηγάξα θαη 6 
θηάιεο νηλνπλεπκαησδψλ. 
 
  β. Γηα ην κε κφληκν πξνζσπηθφ αλά πεξίνδν επηά εκεξψλ : 2 
θνχηεο ηζηγάξα θαη 2 θηάιεο νηλνπλεπκαησδψλ. 
 
 ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ελδηάκεζα πξντφληα.  
Δμαηξείηαη ε κπχξα, ηελ νπνία δχλαηαη λα αγνξάδνπλ γηα δηθή ηνπο ρξήζε, ρσξίο 
λα ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλν φξην. 
 
 7. Σν Καηάζηεκα αθνξνινγήησλ ζα πξνζθνκίδεη ζην Σεισλείν Υαλίσλ 
αληίγξαθα ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ, ζεσξεκέλα απφ ην Π.Β.Κ./Γ΄ΚΤΠ ην νπνίν 
ζα ειέγρεη εάλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία δηαηέζεθαλ ηα αθνξνιφγεηα πξντφληα 
αλήθνπλ ζην αιινδαπφ πξνζσπηθφ ην νπνίν έρεη ππεξεζηαθή ζρέζε κε ην Π.Β.Κ. 
θαη ην ΚΔΝΑΠ θαη ζα πξνβαίλεη ζηελ πίζησζε ησλ εθθξεκψλ ηεισλεηαθψλ 
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παξαζηαηηθψλ κε ηηο πνζφηεηεο ησλ θαπληθψλ θαη νηλνπλεπκαησδψλ πξντφλησλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο. 
 
 8. Σν Σεισλείν Υαλίσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο λφκηκεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αηειψο παξαιακβαλφκελσλ πνζνηήησλ, ζα πξνβαίλεη θαη 
ζε ζπλδπαζηηθφ έιεγρν ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηα βηβιία θαη 
ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ηεξεί ην Καηάζηεκα αθνξνινγήησλ βάζεη ηνπ Κ.Β.. 
θαη ησλ εθάζηνηε απνγξαθφκελσλ πνζνηήησλ ησλ αδηάζεησλ απνζεκάησλ. 
 
 9.     Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ αθνξνιφγεησλ εηδψλ ζα θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ 
ηηκψλ αγνξάο απμεκέλεο κε πνζνζηφ θέξδνπο φπσο παξαθάησ: 
 
   α. Γηα ηα ηζηγάξα κέρξη ην 100% ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπο. 
 
   β.    Γηα ηα εηζαγφκελα πνηά κέρξη 40%. 
 
   γ. Γηα ηα πνηά Διιεληθήο πξνέιεπζεο κέρξη 30%. 
 

 10.      Σν ΠΒΚ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο ελ 
γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΡΥ , κε φξγαλα ηνπ πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Γηνίθεζε. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  5 

Παξερφκελεο Δπθνιίεο 
 
 1. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηφο λα έρεη 
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη : 
 
  α. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 
 
  β. Νεξφ 
 
  γ. Υψξνη: 
 
   (1). Έλα Γξαθείν 
 

(2). Μία Απνζήθε 
 

   (3). Έλα Πσιεηήξην 
 
θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ρξήζε. 
 
 2. Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ζειήζεη λα πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα ζε 
πξνζζήθεο θαη άιιεο βειηηψζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ, δχλαηαη λα ηηο 
πξαγκαηνπνηήζεη θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο. 
 

3.     Ο εμνπιηζκφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ  6 
Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

 
          1.      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηψλ ηνπ ΡΥ πξνζσπηθφ (έλα άηνκν) λα γλσξίδεη Αγγιηθή Γιψζζα επηπέδνπ 
εξγαζίαο.  

 
          2.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη αζθάιηζε πιήξνπο θάιπςεο έλαληη 
κεξηθήο ή νιηθήο θινπήο θαη δεκηψλ , θαηαζηξνθήο αλεμαξηήησο αηηίνπ γηα 
εκπφξεπκα πνζνχ έσο 50.000€. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ην επηπιένλ πνζφ ζα 
βαξχλεη ην ΠΒΚ. Ζ ελ ιφγσ αζθάιηζε ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ παξαηάζεσλ απηήο. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα 
εγθξίλεηαη απφ ην ΠΒΚ, ζην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηνπ 
θαη απφδεημε πιεξσκήο . 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Πεξίνδνο Λεηηνπξγίαο ΡΥ 

 
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί ην Ρ.Υ. ηηο πεξηφδνπο 

παξακνλήο ηεο θπξίσο δπλάκεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
Μνλάδσλ ησλ Υσξψλ Υξεζηψλ ζην ΠΒΚ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο – σξάξην 
ιεηηνπξγίαο γηα ηηο πεξηφδνπο απηέο, ζα θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 
2. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ρ.Υ. ιφγσ 

δηακνλήο ή δηέιεπζεο Μνλάδσλ ζην ΠΒΚ, ν αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα 
απφ ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ γηα ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. 

 
3. Σν ΠΒΚ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηηο πεξηφδνπο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Ρ.Υ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνλ αλάδνρν.  
  

ΑΡΘΡΟ  8 
Παξάδνζε – Παξαιαβή Τθηζηάκελνπ Απνζέκαηνο  

 
 1. Ο αλάδνρνο ζα επσκίδεηαη ην πνζφ ηνπ απνζέκαηνο πνπ επξίζθεηαη 
ζηελ θνξνινγηθή απνζήθε πιήξσο θαη άλεπ επηθπιάμεσο ζην πνζφ ηεο ηειηθήο 
απνγξαθήο.  
 
 2. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ην ηπρφλ 
πθηζηάκελν εκπφξεπκα ζα αγνξαζζεί απφ ην ΠΒΚ κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο αγνξάο 
ηνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δεκαπένηε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) και μόνο. 
 

ΑΡΘΡΟ   9 
Πνηληθέο Ρήηξεο 

  
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή  
εθφζνλ δηαπηζησζεί: 
 
  α. Βαξεία ακέιεηα σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
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  β. Ο ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ηνπ Αλαδφρνπ δελ είλαη απηφο πνπ  
επηβάιιεηαη πξνο ηξαηησηηθή Μνλάδα. 
 
  γ. Ζ κε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΠΒΚ. 
 
κεηά απφ πξφηαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΠΒΚ πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν,  ν Γηνηθεηήο 
ηνπ ΠΒΚ δχλαηαη, αθνχ πξνεγεζεί κία ηνπιάρηζηνλ έγγξαθε ζχζηαζε, λα επηβάιεη 
ηα παξαθάησ πξφζηηκα: 
 
  α.  Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε  300€ 
   
  β.  Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε  800€ 
    
  γ.  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε   1500€ 
 
 2. Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε, ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηελ 
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. 
 
 3. 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.  
 
 4. 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,  
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                 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.  
 
               δ) ηπρφλ άιιεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Σν 
ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ απηήο ηεο πεξίπησζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ε 
αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη άιισο.  
 
        5. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή 
ηνπ αλαδφρνπ.  
 
       6. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 
βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ   10 
Δγγπνδνζία - Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

 
 1. Ο Αλάδνρνο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ζηελ 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο …………., κε αξηζκφ 
…………..πνζνχ ………. επξψ (……….,00 €). 
  
 2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν, 
κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο. 

ΑΡΘΡΟ  11 
Σξνπνπνίεζε χκβαζεο 

 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 132 
ηνπ λ.4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  12 
Αλσηέξα βία 

 
 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. 
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AΡΘΡΟ 13 
Δθρψξεζε χκβαζεο 

 
 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 νπνηνδήπνηε  κέξνο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  

 
AΡΘΡΟ 14 

Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξψλ 
 
 1. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο 
σο δηνηθεηηθήο ή σο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 
αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Υαλίσλ. Παξέθηαζε αξκνδηφηεηαο δελ  
επηηξέπεηαη.  
 
 2. 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. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ 
ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα 
αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 
  
 

ΑΡΘΡΟ  15 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε 
  
 1. Καηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Γηαθήξπμε, Πξνζθνξά, Όξνη πκθσληψλ) εθηφο απφ θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
 2.  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 Αλάδνρνο. 
 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 
 Γηα ην ΠΒΚ      Γηα ηνλ Αλάδνρν 

              κρνο (Η) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ν η θ ε η ή ο 

  
  

Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Γληήο Πξνκ.& πκβάζεσλ  
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