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    ρέδην ύκβαζεο κε αξηζκό ……./2019 

Παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο  ππνζηαζκώλ κέζεο ηάζεο ηνπ ΠΒΚ 

 ήκεξα εκέξα ……… κελόο …………. ηνπ έηνπο 2019 θαη ώξα 10:00, 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ζηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ 
Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 
 
 1. Σν ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ δηα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, Σρε 
(Ο) Παληειή Μαξηδάθε. 
 
     2. H εηαηξεία ………………………….  δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 

.………………………….(ζηνηρεία εθπξνζώπνπ), 

ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 

 
          1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 

Φ.600.1/……/………/……/…… …… 19/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή 

ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία 

…………………,ΑΦΜ…………………  πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη 

ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελν ηεο απνηειεί ε παξνρή 

ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο ππνζηαζκώλ ηνπ ΠΒΚ από ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε 

απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ πξνζθνξά-ηερληθή πεξηγξαθή.  

 2. Σν ζπλνιηθό θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ……………………… επξώ  
(………….€). 
 
 3. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη γηα δύν (2) έηε, κε δπλαηόηεηα 
παξάηαζεο ελόο (1) επηπιένλ έηνπο. 
 
 4.  Αλαπξνζαξκνγή ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 53 παξ.9 ηνπ λ. 
4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ  2 

Υξόλνο παξάδνζεο 
 
           1. Ζ πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε  
ππνζηαζκώλ ηνπ ΠΒΚ λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν ζε ζαξάληα (40) 
εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
 

2.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί 

λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ 

πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. 

Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 

αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, 

ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζύκβαζεο, ν 

αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

3.    Ζ ζπληήξεζε ησλ ππνζηαζκώλ γηα ηε δεύηεξε ρξνληά ηεο ζύκβαζεο 

ζα ιάβεη ρώξα κεηά ηελ απνζηνιή επίζεκν εγγξάθνπ ή email πξνο ηνλ 

Αλάδνρν θαη ηελ έγγξαθε απνδνρή ηνπ σο πξνο ην ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο 

ησλ εξγαζηώλ. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή εξγαζηώλ 

 
 1. Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ε 
νπνία ζα νξηζζεί κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ.  
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο 
έιεγρνο όπνπ απνθαίλεηαη ε επηηξνπή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε θαη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ πξνθαζνξηδόκελσλ εξγαζηώλ από ηνλ Αλάδνρν. 
 
 3. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν. 
 
   4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη όηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ή/θαη 

ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, 

ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξόκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα 

ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπώο αλ κπνξνύλ νη 

ηειεπηαίεο λα θαιύςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

            5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δελ επεξεάδεηαη ε 

θαηαιιειόηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιόγσ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία 
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ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ 

έθδνζε ηεο σο άλσ απόθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί 

ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο 

ζύκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ απόθαζε. 

            6. Σν πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη από ην αξκόδην 

απνθαηλόκελν όξγαλν κε απόθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη 

ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 30 εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε 

ή ηελ απόξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

          7. Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 

πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηε 

ζύκβαζε έιεγρνη από επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο 

θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπόκελν από ηελ ζύκβαζε ρξόλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο 

πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 

ζύκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

από ηε ζύκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ. 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε από ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ 

ιακβάλεηαη ππόςε. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 
 
 1.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε 

ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο 

πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

2.  Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

                  α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε 

πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

               β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 

5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

εθπξόζεζκα, 
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               γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη 

αλεμάξηεηεο από ηηο επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα αλαθαινύληαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο. 

3. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε ηελ 

ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε 

ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο εθόζνλ ν Πξνκεζεπηήο δελ 

θαηαζέζεη ην απαηηνύκελν πνζό. 

4. Ζ επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

       ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ή πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1.  ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ απηώλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ 

ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε 

ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ νξηζζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εηήζησλ 

εξγαζηώλ, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηώλ ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη 

ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο, ιόγσ 

εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. 

2.  Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα 

πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη 

ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

         
ΑΡΘΡΟ  6 

Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 
 

1. Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε 

πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε 

απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ: 

              α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 

λ.4412/2016. 
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              β) αλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε 

ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη 

εηδηθή όριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ 

ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηόο θαη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ νθείιεη λα 

ζπκκνξθσζεί. Αλ παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε 

ηελ εηδηθή όριεζε, θεξύζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) 

εκέξεο από ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο.  

ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά 

από θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη 

 

           γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2. Ο Αλάδνρνο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή 

αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε όηαλ: 

                  α) Ζ ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ παξαδόζεθαλ ή 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζύλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε. 

                β) πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο. 

3. ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ 

θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ 

ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο 

εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ από ην 

ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα 

ζην άξζξν 74 ηνπ λ.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  7 

                                                  Δγγπνδνζία  

         1.  Ο Πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 

θαηέζεζε ζην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………………… 

Σξάπεδαο κε αξηζκό ………………………………πνζνύ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ (………..€). 

          2.  Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ 

Πξνκεζεπηή, κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε όισλ ησλ απαηηήζεσλ από ηνπο 

δύν ζπκβαιινκέλνπο.  
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ΑΡΘΡΟ  8 

Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ, από ηελ Κεληξηθή 
Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ ηνπ ΠΒΚ, κεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από 
ηελ παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ 
πξσηνθόιινπ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ πιηθώλ ηεο ζύκβαζεο, κε ηελ 
ππνβνιή ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 
 

  α.   Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 

  β.    Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 

            

  γ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ΗΚΑ. 

           

  δ.  Νόκηκν παξαζηαηηθό ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία 

ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ην IBAN ζην νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ 

πνζνύ ηνπ ζπκβαηηθνύ θόζηνπο.          

 

           ε.   Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ). 

            

  ζη. VOUCHER  (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ). 

 

 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
Π. 4056/3029/17-6-87 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ 
θαη  επηβαξύλνληαη κόλν κε Φ.Δ. 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Αλσηέξα βία 

 

 11..  Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο 
νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο, επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 
ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, 
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη, επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηώζεη πξνο ην ΠΒΚ ηνπο 
ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία. Σν ΠΒΚ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο είθνζη (20) πεξαηηέξσ 
εκεξώλ ζην ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Αλαδόρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν 
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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AΡΘΡΟ 10 

Δθρώξεζε ύκβαζεο 

 Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή κέξνο 

απηήο ή νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηώκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ 

απνξξένπλ εμ’ απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηώζεσο γηα ηα ρξήκαηα 

νθεηιόκελα ζε απηήλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο 

ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  

AΡΘΡΟ 11 
Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 
 Ζ  ύκβαζε  δηέπεηαη  από  ην  Διιεληθό  δίθαην.  Σν ΠΒΚ  θαη  ν  
Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο 
ζρεηηθήο κε ηε ύκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη κεηαμύ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζύκθσλα κε 
ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ.  ε 
πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή 
πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη 
βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκόδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ 
εδξεύνπλ ζηα Υαληά. 

 
ΑΡΘΡΟ  12 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 

  1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε : 
 
  α. Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Γηαηαγή Καηαθύξσζεο) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
   
  β.  πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά 
ηελ αλάγλσζε ηεο ππνγξάθηεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα 
πξσηόηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη 
ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν Αλάδνρνο. 
 
 2. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θύζεσο δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνύλ θαη δελ 
επζύλεηαη νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηόηεηα θαη  
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ζηνλ ρξόλν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηώλ. 

 

ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 Γηα ην ΠΒΚ            Γηα ηνλ Αλάδνρν 

 

 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Σερληθή Πεξηγξαθή πληήξεζεο Τπνζηαζκώλ Μέζεο Σάζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              κρνο (Η) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 

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

Αλζιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  

 


