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ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ  ……/2019 
 
 Γηα παξνρή ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο νρεκάησλ επ’ σθειεία ηνπ ΠΒΚ . 
  
 ήκεξα, εκέξα ……………….ηνπ κελφο ………….. ηνπ έηνπο 2019 θαη ψξα…, 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηνλ Παδηλφ  Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη 
παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
   
 1.  Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, Σρε (Ο) 
Παληειή Μαξηδάθε. 
   
 2.  Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………………., δηα ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηεο, ………………………………………... ζπκθψλεζαλ θαη 
απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γεληθά-Αληηθείκελν χκβαζεο-Π/Τ χκβαζεο-πκβαηηθφ Κφζηνο 

 
 1. Η παξνχζα χκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.1/……/……/ 
……./……..19/ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ απφθαζεο ηνπ Γθηε ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο, 
αλάκεζα εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………………….., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«ΑΝΑΓΟΥΟ», θαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ζην εμήο  «ΠΒΚ»  θαη αληηθείκελν ηεο 
απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο νρεκάησλ επ’ σθειεία ηνπ ΠΒΚ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
 
 2. Σν θφζηνο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη γηα θάζε φρεκα πνπ 
δηαζέηεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ πξνο ην ΠΒΚ, ζην πνζφ ησλ ………………………. ε νπνία 
ηζρχεη εληαία, αλά εκέξα ελνηθίαζεο (24σξν) αλεμαξηήησο αξγηψλ ή αββάηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 
 1. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ 9 Απγ 19 έσο  31 Γεθ 20,  κε 
δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο έλα (1) επηπιένλ έηνο. 
 
 2. ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο γηα επφκελν ρξφλν, ε 
εκεξήζηα ηηκή ελνηθίαζεο δε κεηαβάιιεηαη αιιά παξακέλεη ζηαζεξή. Η Τπεξεζία 
κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο κφλν χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 
επηζηνιή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ πνζνηηθή κεηαβνιή ηνπ Δ.Γ.Σ. 
θαηαλεκεκέλε ζε εηήζηα βάζε. 
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ΑΡΘΡΟ  3 
Πεξίνδνο Δλνηθίαζεο 

 
 1. Οη εβδνκάδεο ηνπ έηνπο 2019, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ ελνηθίαζεο θαη ν 
αξηζκφο ησλ απαηηνπκέλσλ νρεκάησλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Α/Α Αρ. Εβδομάδας Απαιηούμενα 
Οχήμαηα 

Ημέρες Ενοικίαζης / ανά 
όχημα 

1.  44 (28 Οθη-3 Ννε) 10 7 

2.  45 (4 Ννε-10 Ννε) 30 7 

 
 2. Οη εβδνκάδεο γηα ην 2020, νη εκέξεο ελνηθίαζεο θαη ηα απαηηνχκελα 
νρήκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Α/Α Αρ. Εβδομάδας Απαιηούμενα 
Οχήμαηα 

Ημέρες Ενοικίαζης / ανά 
όχημα 

1. 09 (24 Φεβ-1 Μαξ) 14 7 

2. 14 (30 Μαξ-5 Απξ) 30 7 

3. 19 (4 Ματ-10Ματ) 20 7 

4. 20(11Ματ-17Ματ) 35 7 

5. 21(18 Ματ-24Ματ) 8 7 

6. 22(25 Ματ-31 Ματ) 12 7 

7. 23(1 Ινπλ-7 Ινπλ) 30 7 

  
 3. Σν ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ ζπλνιηθψλ εκεξψλ ελνηθίαζεο 
αλά έηνο θαηά 30% κεηά απφ αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Πξνζδηνξηζκφο Τπεξεζηψλ 

  
 1. Σα ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα ζα είλαη θαηεγνξίαο Β (πρ FIAT PUNTO) θαη 
κέρξη 6 εηψλ απφ ηελ εκέξα πξψηεο θπθινθνξίαο. ε πεξίπησζε κε δηάζεζεο 
νρεκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηα δηαηηζέκελα νρήκαηα ζα είλαη κηαο θαηεγνξίαο 
παξαπάλσ. 
 
 2. Η παξάδνζε – παξαιαβή ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ εηαηξεία θαη ηνλ 
κηζζσηή ζχκθσλα κε ην ππνγξαθφκελν κεηαμχ ηνπο ελνηθηαζηήξην θαη ζα γίλεηαη 
θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην ΠΒΚ ζην ηξαησληζκφ ηνπ ΠΒΚ ή ζην αεξνδξφκην κε 
γεκάηα ξεδεξβνπάξ ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε. 
 
 3. Γελ ζα ππάξρνπλ επηβαξχλζεηο γηα αθπξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο 
θξαηήζεσλ. 
 
 4. Γελ ζα δίδεηαη πξνθαηαβνιή αιιά ε εμφθιεζε ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο 
ηεο ελνηθίαζεο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Άξζξνπ 5. 
 
 5. Γελ ζα ππάξρεη πεξηνξηζκφο δηαλπνκέλσλ ρηιηνκέηξσλ. 
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 6. Σα νρήκαηα ζα έρνπλ κηθηή αζθάιηζε (ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζθαιεηψλ ππξφο, θινπήο, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, 
ειαζηηθψλ θαη θάησ κέξνπο ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζψο θαη ζξαχζεο θξπζηάιισλ. 

 
 7. 24σξε νδηθή βνήζεηα θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ή αηπρήκαηνο, εληφο κίαο (1) ψξαο. 

 
 8. Γεχηεξνο νδεγφο (ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε). 

 
 9. Να κελ απαηηείηαη πνζφ εγγχεζεο. 

 
 10. Έγθαηξε ελεκέξσζε (κία εβδνκάδα λσξίηεξα) ησλ αξηζκψλ θπθινθνξίαο 
ησλ απηνθηλήησλ, γηα ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ ΠΒΚ (π.ρ. Γξαθείν 
Αζθαιείαο)  
 
 11. Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ηνλ απαξαίηεην απφ ην 
λφκν εμνπιηζκφ (ππξνζβεζηήξαο, θαξκαθείν, ηξίγσλν, εθεδξηθφ ηξνρφ, θηι). 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 

 
 1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ, 
απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Υξεκαηηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 
νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθψλ, κε κέξηκλα ηνπ TFE. 
 
  α. Σηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 
 
  β. Πξσηφθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (Δθδίδεηαη απφ ην ΠΒΚ), ζην 
νπνίν ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εκεξνκελίεο θαη νη αξηζκνί θπθινθνξίαο ησλ 
νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ρξεψζεηο κε ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο. 
     
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
απφ θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. 
            
  δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΙΚΑ γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην.            
   
  ε. Έθδνζε ζρεηηθήο COMMITMENT & VOUCHER (Δθδίδεηαη απφ ην 
ΠΒΚ) 
            
  ζη. Νφκηκν παξαζηαηηθφ, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο IBAN 
ινγαξηαζκνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε θαηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
πνζνχ. 
 
 2. Σν ηηκνιφγηα εθδηδφκελα πξνο ην ΠΒΚ απαιιάζζεηαη απφ θάζε είδνο 
θφξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ΑΝ 407/68 (ΦΔΚ 105Α) θαη επηβαξχλεηαη κφλν κε Φ.Δ. 8% 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
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ΑΡΘΡΟ  6 
Πνηληθέο Ρήηξεο  

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 
κεηά απφ πξφηαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΠΒΚ πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ,  ν Γηνηθεηήο 
ηνπ ΠΒΚ δχλαηαη, αθνχ πξνεγεζεί κία ηνπιάρηζηνλ έγγξαθε ζχζηαζε, λα επηβάιεη 
ηα παξαθάησ πξφζηηκα: 
 
  α.  Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε  150€ 
   
  β.  Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε  300€ 
    
  γ.  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε   600€ 
 
 2. Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε, ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηελ 
έθπησζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 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 ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
θαηά πεξίπησζε. 
 
  γ. Αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ, είηε κε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 
πξνζθνξψλ ή θαη ρσξίο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ 
ζε βάξνο ηνπ ηεο ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξάο ηηκήο. 
 
  δ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ ην 
ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο. 
 
 3. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηψηνπ  
 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ 
έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

 
                 α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016. 
 
                β) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή 
φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 
νθείιεη λα πξνβεί απηφο θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί. 
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Αλ παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, 
θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ 
θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο θαη 
 
               γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
 

2.  Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή 
ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

 
                  α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ ή 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
 
                  β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
           3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 74 ηνπ λ.4412/2016. 

 
.ΑΡΘΡΟ  8 

Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  
 

 1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ζηελ 
ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο …………………..κε αξηζκφ, 
………………………… πνζνχ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ζε επξψ(……..,00 €). 
  
 2. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
πνπ ηελ εμέδσζε, κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 
δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Σξνπνπνίεζε χκβαζεο 

 
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ’ χιελ 
αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α. 
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ΑΡΘΡΟ  10 
Αλσηέξα βία 

 
 11..  Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη 
ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
 
 2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 
ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη 
λα γλσζηνπνηήζεη, επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηψζεη πξνο ην ΠΒΚ ηνπο ζρεηηθνχο 
ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σν ΠΒΚ 
ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, 
ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 
AΡΘΡΟ 11 

Δθρψξεζε χκβαζεο 
 

 Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 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 12 
Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξψλ 

 
 Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην ΠΒΚ 
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε 
χκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  ε πεξίπησζε πνπ δελ 
επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ 
απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο 
θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηα Υαληά. 

 
ΑΡΘΡΟ  13 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
  
 Η παξνχζα ζχκβαζε : 
 
 1. Καηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Γηαθήξπμε, Πξνζθνξά, Γηαηαγή Καηαθχξσζεο). 
   
 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 ΑΝΑΓΟΥΟ. 
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