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ΠΡΟ : ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 
  Πίλαθαο  Απνδεθηώλ ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. 
 Σει. 28210-26774 
 Φ.600.1/51/70788 
ΚΟΙΝ : .279    
 Υαληά,5 Φεβ 20 
      
 
ΘΕΜΑ:    Γηαθήξπμε Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε πλνπηηθέο Γηαδηθαζίεο γηα  
  ηελ Μίζζσζε - Δθκεηάιιεπζε ησλ Κπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ 
 

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2020 
  
 1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε, όηη ην ΠΒΚ, έρνληαο ππόςε ηα 
παξαθάησ ζρεηηθά: 
  
  α.   Νόκνο ππ’ αξηζκ. 4270/14 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ», 
      
  β. Νόκνο ππ’ αξηζκ. 1400/73 «Πεξί κε Υξεζηκνπνηήζεσο σο 
Ακέζνπο ή Δκκέζνπο Αληηπξνζώπνπο, ηνπο Μόληκνπο ζηελ Δθεδξεία 
Αμησκαηηθνύο ησλ Σξηώλ Κιάδσλ ησλ Δ.Γ.», 
        
  γ. Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη 
Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.»,  
 
  δ.   Νόκνο κε αξηζκό 4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ», 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΕΙ 
 

πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο (πξόρεηξν) γηα παξνρή 
ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ, κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πςειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηνπο γεληθνύο 
θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο, κε ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα δύν ρηιηάδεο επξώ 
(2.000,00€) – ηηκή εθθίλεζεο, γηα έλα (1) έηνο, κε δπλαηόηεηα κνλνκεξνύο 
αλαλέσζεο από ην ΠΒΚ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο έλα (1) επηπιένλ έηνο. 
 
 2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 02 Μαρ 20 θαη ώξα 10:00 ζηελ 
Αίζνπζα Γηαγσληζκώλ ζην Γηνηθεηήξην ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ην νπνίν 
βξίζθεηαη εληόο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 115 ΠΜ (Αθξσηήξη, Υαλίσλ, Κξήηεο), 
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη κέρξη 
ηελ 28 Φεβ 20 θαη ώξα 14:00 ελώ όζεο θαηαηεζνύλ κεηά απηήλ, είλαη εθπξόζεζκεο 
θαη ζα επηζηξαθνύλ από ην ΠΒΚ.  
       
 3. Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη 
κέρξη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γίλεηαη ζε ζηάδηα, ζε ρξόλν θαη κε ηξόπν, όπσο 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνπο ζπλεκκέλνπο γεληθνύο, εηδηθνύο όξνπο, ηα νπνία 
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απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.  
 
 4. Σόπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο: ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/Γλζε Πξνκεζεηώλ & 
πκβάζεσλ εληόο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηνπ ΠΒΚ, ηξδν 115 ΠΜ (Αθξσηήξη, Υαλίσλ, 
Κξήηεο) ηει 28210-26774, ηει θέληξν ΠΒΚ 28210-26800. 
 
 5.  Οη θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα Δκπνξηθά θαη  Βηνκεραληθά  
Δπηκειεηήξηα, σο απνδέθηεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ 
επξεία θνηλνπνίεζε ηνπ θαη λα ηνηρνθνιιήζνπλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηε 
ζπλεκκέλε πεξίιεςε δηαθήξπμεο απνζηέιινληαο ζρεηηθή έθζεζε ηνηρνθόιιεζεο. 
 
 6.  Οη Δθεκεξίδεο λα δεκνζηεύζνπλ ηελ ζπλεκκέλε πεξίιεςε δηαθήξπμεο 
ζηηο 19 Φεβ 20,  ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ : 
 
  α.  Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία λνύκεξν 6 θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάξρνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ Νν 8. 
 
  β.  Οη ηίηινη λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη κεγαιύηεξν από 10 ρηιηνζηά 
θαη νη ππόηηηινη όρη κεγαιύηεξν από 7. 
 
  γ. Να  απνζηείινπλ ζην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ κέζα ζε 10 εκέξεο από ηε 
δεκνζίεπζε, 2 θύιια, καδί κε ηα ζρεηηθά ηηκνιόγηα, ηα νπνία δελ πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ ΦΠΑ, γηαηί ην ΠΒΚ απαιιάζζεηαη ζύκθσλα κε ηελ Π.4056/3029/87 
Απόθ. Τπ. Οηθνλνκηθώλ. 
 
 7. Σα έμνδα δεκνζηεύζεσο βαξύλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ην ΠΒΚ. 
 
 8. Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Β.Κ. www.namfi.gr 
από 18 Φεβ 20 κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 9. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/Σ, Τπιγόο (ΔΜ) 
Κσζηαξέινο Γεώξγηνο, ηει. 28210 26781 (Σει. Κέληξν ΠΒΚ 28210 26800). 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»    Γεληθνί Όξνη Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Μίζζσζε - Δθκεηάιιεπζε 
ησλ Κπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ 
«Β» Δηδηθνί Όξνη Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Μίζζσζε - Δθκεηάιιεπζε 
ησλ Κπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ 
«Γ» ρέδην ύκβαζεο 
 

               Σαμρνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 

  

  

 Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

 Γληήο Πξνκ. & πκβ.  

http://www.namfi.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ  
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 
ΔΜΠΟΡΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ       Μία (1) Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο 
ΥΑΝΙΩΝ(Fax 28210-28307)                          - //- 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ(Fax 2810-222914)   - //- 
ΡΔΘΤΜΝΗ (Fax 28310-55086)   - //- 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Fax 2103246519)       - //- 
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, (Fax 2313317462)      - //- 
ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ, (Fax 2810-229207)   - //- 
ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ (Fax 28310-29879)   - //- 
ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ, (Fax 28210-93300)   - //- 
ΥΑΝΙΩΣΙΚΑ ΝΔΑ (ads@haniotika-nea.gr)   - //- 
ΠΑΣΡΙ (patris@patris.gr)   - //- 

ΝΔΑ ΚΡΗΣΗ (aggelies@neakriti.gr)   - //- 
ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ (editors@naftemporiki.gr )   - //- 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ- ΒΙΟΣΔΥΝΙΩΝ- 
ΔΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 
FAX: 2821057747 
 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ-Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ(2) 

mailto:patris@patris.gr
mailto:aggelies@neakriti.gr
mailto:editors@naftemporiki.gr

