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   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
  ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
  Σει. 2821026779 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ Υαληά, 22 Φεβ 21 
Φ.600.1/50/90948/.333                                     

 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ 

 
ύκβαζε κε αξηζκό            /2021 

     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνπνηείνπ ζηε Λέζρε ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ». 
 
ήκεξα εκέξα ……………….. κελόο  ………………. ηνπ έηνπο 2021 θαη ώξα 

…………, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, Σρε (Ο) 

Αιεμάλδξαο Παππά, Γληξηαο ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ. 
 
 2. Η εηαηξία …………………. κε ΑΦΜ ……………… δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ………………………………, ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ 

ακνηβαία ηα παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο-Υξνληθή Γηάξθεηα ύκβαζε 
 
 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/………../……………/…………/……………… 20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ 
απόθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία 
…………………………..…….. κε ΑΦΜ ……………………… πνπ ζα θαιείηαη ζην 
εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη 
αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα εηδώλ αξηνπνηείνπ, ζην εμήο «ζπκβαηηθά 
πιηθά» από ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
ηεο παξνύζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». 
 
 2. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ……………………………………... 
……………………………………………. (…………..€), ρσξίο ΦΠΑ, γηα ηέζζεξα (4) 
έηε.   
 

3. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε από ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο δύν (2) επηπιένλ εηώλ (έλα ζπλ έλα 
έηνο), θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. Η παξαιαβή ησλ 
πιηθώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη από επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ. 
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ΑΡΘΡΟ  2 
Παξαιαβή πιηθώλ 

 
1. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη από επηηξνπή παξαιαβήο. 

 
2. Η παξαγγειία ησλ εηδώλ ζα δίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαζεκεξηλά γηα 

ηηο παξαδόζεηο ησλ εηδώλ ζηε Λέζρε ηελ επόκελε εκέξα. Σα πιηθά ζα 

παξαιακβάλνληαη ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη θαζεκεξηλά (πιελ Κπξηαθήο) ζηελ έδξα 

ηεο Λέζρεο ηνπ ΠΒΚ κε θαηάιιεια νρήκαηα θαη ζπζθεπαζίεο κεηαθνξάο. Η 

παξαιαβή ηνπ άξηνπ ζα γίλεηαη έμη (6) ώξεο κεηά ηελ εθθιηβάλεπζή ηνπ ώζηε λα 

είλαη πιήξσο απαιιαγκέλνο από ηελ πιενλάδνπζα πγξαζία. Καηά ηε δύγηζε ηνπ 

άξηνπ ζηελ έδξα ηεο Λέζρεο ζα πξέπεη ην θαζαξό βάξνο ηνπ λα είλαη ην 

πξνβιεπόκελν (50γξ., 150γξ. θαη 500γξ. αληίζηνηρα).  

 3. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο 

όξνπο ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ) θαζώο θαη ηελ 

ηζρύνπζα ειιεληθή-θνηλνηηθή λνκνζεζία. O παξαζθεπαδόκελνο άξηνο - θνπβέξ 

πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη λα παξνπζηάδεη ακέζσο κεηά ηελ 

εθιηβάλεπζή ηνπ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 α.  Βάξνο 20-25 γξ. πεξίπνπ παξαπάλσ από ηα 500 γξ ή +5% ζε 

αξηίδηα - θνπβέξ. 

  β. Να απνδίδεη ήρν ππόθσθν όηαλ ην ρηππάκε κε ηα δάρηπια ζηελ 

θάησ επηθάλεηα. 

  γ. Να έρεη ρξώκα θηηξηλνθαθεηί ζ’ όιε ηελ επηθάλεηά ηνπ. 

  δ. Να έρεη νζκή θαη γεύζε επράξηζηε θαη όρη ππόμηλε. 

Μηζή ώξα κεηά ηελ απνθιηβάλεπζε, ην θαιά ςεκέλν ςσκί δηαθξίλεηαη από 
ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο: 

 
  α. Μεηά από ειαθξά θαη ζπλερή πίεζε όινπ ηνπ ςσκηνύ από πάλσ 

πξνο ηα θάησ, ην θαιήο πνηόηεηαο ςσκί ζπζηέιιεηαη θαη επαλέξρεηαη κεηά ηελ 

παύζε ηεο πίεζεο. 

  β. Όηαλ θόβεηαη ζε ηεκάρηα θαη πηέδεηαη θαηά θνκκάηη λα παξνπζηάδεη ηα 

ίδηα θαηλόκελα ειαζηηθόηεηαο. 

  γ. Όηαλ εμεηάδεηαη ε ςίρα ηνπ πξέπεη λα είλαη ζπνγγώδεο κε κηθξέο θαη 

νκόζρεκεο ηξύπεο (θπςειώκαηα) θαη πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα θαηλόκελα 

ειαζηηθόηεηαο. 

Γηα ηελ παξάγσγή ςσκηνύ λα εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο ηεο ηαρείαο 

αξηνπνίεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

  α. Παξαζθεπή αξηνκάδαο 
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  β. Πξνσξίκαλζε 

  γ. Μνξθνπνίεζε – Χξίκαλζε 

  δ. Κιηβάλεπζε – Φήζηκν 

  ε. Απνθιηβάλεπζε 

  ζη.ηέγλσκα – Δλαπνζήθεπζε 

Οη πξώηεο ύιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ άξηνπ ζα 

είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ ΚΣΠ, ρσξίο ηελ πξνζζήθε βειηησηηθώλ ζθεπαζκάησλ ή 

ηπρόλ θαηεςπγκέλεο αξηνκάδαο. 

Όια ηα είδε αξηνζθεπαζκάησλ ζα παξαζθεπάδνληαη κε: 

 α. Αιεύξη  

 β. Πεπηεζκέλε δύκε αξηνπνηίαο (καγηά) ή μεξά δύκε αξηνπνηίαο 

 γ. Αιάηη 

 δ. εζάκη ή θαξπθεύκαηα αλαιόγσο ηνπ είδνπο 

4. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ θαιείηαη λα παξαζηεί, 
εθόζνλ ην επηζπκεί θαη ν πξνκεζεπηήο θαη  δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθόο έιεγρνο. Η 
επηηξνπή κπνξεί λα παξαιάβεη ή λα απνξξίςεη ηα πιηθά. ε πεξίπησζε 
απόξξηςεο εηδώλ από ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο (εληόο κίαο ώξαο) δηαθνξεηηθά ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο 
από ηε ζύκβαζε θπξώζεηο. 
 
 5. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 6. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθό, 
αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα 
ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 
 
 7. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ ζα παξαιακβάλεηαη από 
ηνλ πξνκεζεπηή απζεκεξόλ, δηαθνξεηηθά ην ΠΒΚ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ 
θαηαζηξνθή απηνύ, θαηά ηα ηζρύνληα. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Κπξώζεηο πξνκεζεπηή 

 
1. ε πεξίπησζε όπνπ ν πξνκεζεπηήο δελ παξαδώζεη ή δελ 

αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά εληόο ησλ πξνζεζκηώλ, ν αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα 
πξνκεζεπηεί ηα πιηθά από ηελ αγνξά θαη ε δηαθνξά ηηκήο βαξύλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή.  
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2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε 
από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ην ΠΒΚ επηβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ θπξώζεηο: 

 
 α. Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε: Έγγξαθε ζύζηαζε 
  
 β. Γηα ηε δεύηεξε παξάβαζε: Σξηαθόζηα επξώ (300,00€) 
 
     γ. Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε: Δμαθόζηα επξώ (600,00€) 
 
 δ. Γηα ηηο επόκελεο παξαβάζεηο, νη θπξώζεηο νξίδνληαη όπσο 

παξαθάησ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ θαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ θαζνξηδόκελσλ 
ζηνλ Ν.4412/2016: 

 
1. Θα επηβάιιεηαη πξόζηηκν κε πξνζαύμεζε ηνπ ακέζσο 

πξνεγνύκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηό πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ην ΠΒΚ. 
 
2. Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ. 
 

3. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ 

ζεηξά:   

 α. Απεπζείαο πιεξσκή από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε ηεο Λέζρεο ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ». 

 
 β. Δίζπξαμε από ηα δηθαηώκαηα έλαληη ηνπ ΠΒΚ (αμία εκπνξεπκάησλ-

παξαθξάηεζε ηνπ αληηηίκνπ ησλ ηηκνινγίσλ).    
 

4. Οη παξαπάλσ θπξώζεηο είλαη αλεμάξηεηεο από θάζε αμίσζε ηνπ ΠΒΚ 

γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηνπ, ε νπνία πξνήιζε  άκεζα ή έκκεζα από ηελ άξλεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

 

5. Με ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ, ην ΠΒΚ δύλαηαη λα 

πξνβεί ζηα θάησζη: 

 α. Γηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο. 
 
 β. Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, είηε ζηνλ επόκελν κεηνδόηε πνπ έιαβε 

κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό, είηε κε επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό ή θαη ρσξίο δηαγσληζκό, 
αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, θαη κε θαηαινγηζκό ζε βάξνο ηνπ ηεο ηπρόλ 
επηπιένλ δηαθνξάο ηεο ηηκήο.    

 
6. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο, θαηόπηλ δηελέξγεηαο εξγαζηεξηαθώλ 

εμεηάζεσλ, βξεζεί επηβιαβέο ή αθαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε, 

εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο 

ζύκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο). 

 

7. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε, όηαλ: 
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  α. Σα πιηθά δελ παξαδόζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Αλαπξνζαξκνγή Σηκήο 

 
 Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ αηηνύκελσλ πνζνηήησλ 
ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ, αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ, ρσξίο επίδξαζε ζηελ ηηκή 
απηώλ θαη ηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Με ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ 
έηνπο ηεο ζύκβαζεο θαη θάζε επόκελν έηνο, ζα γίλεηαη εθάπαμ αλαπξνζαξκνγή 
ησλ ηηκώλ βάζεη ηνπ πνζνζηνύ κεηαβνιήο ηνύ κέζνπ εηήζηνπ δείθηε ηηκώλ 
θαηαλαισηή ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ κε απόθαζε ηνπ ΠΒΚ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 

 1. Η πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία βάζε κε 
ηελ έθδνζε ζπλνιηθνύ ηηκνινγίνπ, ζε ΔΤΡΧ από ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο 
Λέζρεο ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 
 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ-δειηίν απνζηνιήο. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ πιηθώλ (κε κέξηκλα ηνπ 
ΠΒΚ). 
  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο), κόλν ηελ πξώηε θνξά θαη κέρξη ηε ιήμε 
ηζρύνο ηεο. 
 
  δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην), κόλν ηελ πξώηε θνξά θαη κέρξη ηε 
ιήμε ηζρύνο ηεο. 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ. 
 
  ζη. COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
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 2. Σα ηηκνιόγηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 13%, απαιιάζζνληαη ινηπώλ 
θξαηήζεσλ θαη επηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα ηελ πξνκήζεηα 
ησλ πιηθώλ, κε παξάιιειε ρνξήγεζε βεβαίσζεο από ην ΠΒΚ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 
 2. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο-
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (πγεηνλνκηθέο θαη κε) σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζεο, ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ. 
 
 3. Σα αξκόδηα όξγαλα ηνπ ΠΒΚ έρνπλ ην δηθαίσκα ηαθηηθώλ ειέγρσλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη 
εθαξκνγήο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο πξνζσπηθνύ-εγθαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. 
 
 4. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Καηαθύξσζεο θιπ) 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 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 

   ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

      κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
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