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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  

 Πίλαθαο Απνδεθηώλ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σειέθ.: 28210-26775 
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ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Απνθνκηδή Υξεζηκνπνηνύκελσλ 
Βξώζηκσλ Διαίσλ) 

 
ΧΕΣ.:  α.   Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ  
    Δ.Γ.» 
  β.   Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
    Τπεξεζηώλ» 
  γ.   ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
    Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.   Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
    20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ 
    πκβάζεσλ» 
   ε.  Μ.Γ. Τπ’ Αξηζκ. 8-1/2017 Πεξί Λεηηνπξγίαο Λέζρεο ΠΒΚ 

«ΑΣΔΡΙΑ» θαη «Αθηήο Μαξαζίνπ»  
  ζη.  Τ..80/29 Μαξ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠΤ (ΟΟ) 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ 
 
  β.  Σν (ε) ζρεηηθό κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Λέζρεο ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» θαη 
    
  γ. Σν (ζη) ζρεηηθό κε ην νπνίν ε Λέζρε ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» 
γλσζηνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο γηα απνθνκηδή ρξεζηκνπνηνύκελσλ βξώζηκσλ 
ειαίσλ, 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
απνθνκηδή ρξεζηκνπνηνύκελσλ βξώζηκσλ ειαίσλ ηεο Λέζρεο ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ».  
 
 2.  Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ λόκνπ. Η δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκόζηαο 
ζύκβαζεο δύλαηαη λα καηαησζεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ (β) ζρεηηθνύ, εάλ 
νη πξνζθνξέο θξηζνύλ σο κε ζπκθέξνπζεο από νηθνλνκηθή άπνςε. 
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 3.  Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ελόο (1) επηπιένλ έηνπο, έπεηηα από ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν 
κεξώλ.  
 
 4.  Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδώζεη ζηε Λέζρε ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» 
εηδηθά δνρεία ζπιινγήο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ειαίσλ, ηα νπνία ζα ηνπ 
επηζηξαθνύλ κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Η απνθνκηδή ησλ ειαίσλ ζα γίλεηαη ζε 
κεληαία βάζε θαη ν αλάδνρνο  νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζηε Λέζρε εληόο δύν (2) 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, ώζηε λα ζπιιέγεη ηηο ζπγθεληξσκέλεο 
πνζόηεηεο ειαίσλ θαη λα αληηθαζηζηά ηα δνρεία ζπιινγήο κε θελά.  
 
  5. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε Γεπηέξα 2 Μαΐνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  κπνξνύλ 
λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 
Η πξνζθνξά λα δηαηππσζεί σο πξνζθεξόκελε ηηκή αλά θηιό ζπιιεγόκελνπ 
ειαίνπ. Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, καδί κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
πξνζθνξά, λα ππνβάινπλ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο, όηη 
θαηέρνπλ όιεο ηηο απαηηνύκελεο λόκηκεο άδεηεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα, ηα νπνία δύλαηαη λα δεηεζνύλ από 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν 
ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό: 
 
  α.   Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  β.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο 
επηρείξεζεο (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ.   Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
 
 
 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
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 8. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ Κ/ΓΠ/ΣΠ, 
ηει. 28210-26775, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email): 
tm.prom@namfi.gr. 

 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»  ρέδην ύκβαζεο  
«Β» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄Κ-Γ΄Κ/ΓΠ 



 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  14 Απξ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/80/93624/.617         

 
ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ύκβαζε κε αξηζκό            /2022 

     
 Γηα ηελ απνθνκηδή ρξεζηκνπνηνύκελσλ βξώζηκσλ ειαίσλ ηεο Λέζρεο 

ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ». 
 
ήκεξα εκέξα ……………….. κελόο  ………………. ηνπ έηνπο 2022 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, 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Η εηαηξεία …………………. κε ΑΦΜ ……………… δηα ηνπ λνκίκνπ 

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

ακνηβαία ηα παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο 
 
 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/………../……………/…………/……………… 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
απόθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία 
…………………………..…….. κε ΑΦΜ ……………………… πνπ ζα θαιείηαη ζην 
εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη 
αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε απνθνκηδή ρξεζηκνπνηνύκελσλ βξώζηκσλ ειαίσλ, ζην 
εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά» από ηνλ αλάδνρν, από ηε Λέζρε ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ», 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.  
 

2. Η ζπιιεγόκελε εηήζηα πνζόηεηα εθηηκάηαη ζε ρίιηα (1.000,00) θηιά θαη 
αθνξά ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα απνθιεηζηηθά θπηηθήο πξνέιεπζεο. Η αλσηέξσ 
πνζόηεηα είλαη ελδεηθηηθή, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί δέζκεπζε γηα ην ΠΒΚ 
θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ηε ιεηηνπξγία ηεο Λέζρεο. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
Κόζηνο ύκβαζεο 

 
Σν αληίηηκν αλά θηιό ρξεζηκνπνηνύκελνπ βξώζηκνπ ειαίνπ πνπ ζα 

παξαιακβάλεη ν αλάδνρνο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ……………… (…….) επξώ, 
ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Υξνληθή Γηάξθεηα ύκβαζε 

 
 Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ελόο (1) επηπιένλ έηνπο, έπεηηα από ηε 
ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Παξαγγειία – Παξάδνζε - Παξαιαβή Τιηθώλ 

 
1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδώζεη ζηε Λέζρε ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» 

εηδηθά δνρεία ζπιινγήο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ειαίσλ, ηα νπνία ζα ηνπ 
επηζηξαθνύλ κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Η απνθνκηδή ησλ ειαίσλ ζα γίλεηαη ζε 
κεληαία βάζε θαη ν αλάδνρνο  νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζηε Λέζρε εληόο δύν (2) 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, ώζηε λα ζπιιέγεη ηηο ζπγθεληξσκέλεο 
πνζόηεηεο ειαίσλ θαη λα αληηθαζηζηά ηα δνρεία ζπιινγήο κε θελά. 

 
 2. Καηά ηελ παξαιαβή ζα εθδίδεηαη δειηίν απνζηνιή αλαγξάθνληαο ηελ 
παξαδνζείζα πνζόηεηα ειαίσλ θαη ζα πξνζππνγξάθεηαη από ην πξνζσπηθό ηεο 
Λέζρεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Κπξώζεηο - Κύξσζε Αλαδόρνπ Έθπησηνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξεθθιίλεη από ηα αλαγξαθόκελα 
ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο εθαξκόδνληαη νη θπξώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 203, 217 θαη 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

2. Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από 
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε, 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. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηόλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο 
ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
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 α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηάκεζσλ 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, 

 
 γ. Οη 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 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί 
πιήξσο. 
 

δ.  ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ 
νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, ην ΠΒΚ δύλαηαη θαηόπηλ 
ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο, λα επηβάιεη 
ρξεκαηηθό πξόζηηκν ύςνπο εθαηό (100€) επξώ, αθνύ έρεη πξνεγεζεί αληίζηνηρε 
έγγξαθε ζύζηαζε. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ζπκβαηηθήο παξέθθιηζεο εθ 
κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ, γηα ηελ νπνία ηνπ έρεη ήδε επηβιεζεί πνηλή ζύκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ην ρξεκαηηθή πξόζηηκν ζα πξνζαπμάλεηαη επηπιένλ ζε πνζνζηό 50%. 
Νέα ηαπηόζεκε ζπκβαηηθή παξέθθιηζε ή ζπζζώξεπζε πεξηζζνηέξσλ ησλ ηξηώλ 
(3) δηαθνξεηηθώλ παξεθθιίζεσλ γηα ηηο νπνίεο είηε έρεη γίλεη ζύζηαζε ή θαη έρεη 
επηβιεζεί πξόζηηκν θαηά ηα αλσηέξσ, ζα επάγεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ, 
έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ.  

 
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 
αλαδόρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

 

5. Ο αλάδνρνο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε όηαλ 

ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Αλσηέξα Βία 

 
 Ο αλάδνρνο 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. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
Σξόπνο Πιεξσκήο – Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά 

 
 Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία βάζε κε θαηάζεζε ηνπ 
αλαδόρνπ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΠΒΚ, έπεηηα από ηελ απνζηνιή ζε 
απηόλ: 
  α.  Παξαζηαηηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Λνγηζηεξίνπ-
Υξεκαηηθνύ/Γ΄Κ/ΠΒΚ. 
 
   β. Πξσηόθνιινπ παξάδνζεο ρξεζηκνπνηνύκελσλ ειαίσλ ηεο 
επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο. 
 
  γ.  Φσηναληίγξαθνπ ησλ ζρεηηθώλ απνδείμεσλ πνζνηηθήο 
παξαιαβήο ρξεζηκνπνηνύκελσλ ειαίσλ ηνπ αλαδόρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν 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 εηαηξείαο, 
ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ. 
 
 3. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, 
εθαξκόδνληαη ηα θαζνξηδόκελα ζηνλ Ν.4412/2016 θαη ηελ θείκελε εζληθή-θνηλνηηθή 
λνκνζεζία. 
 
 4. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Αλάζεζεο 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 αλάδνρνο. 
 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 



  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  14 Απρ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/80/93624/.617     
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 
 
Σηκή αλά θηιό ζσιιεγόκελοσ ειαίοσ:  
………………………………………………………………………. εσρώ, τωρίς ΦΠΑ. 

 
υνημμένα υποβάλλω: 
 
Τπεύζσλε δήιωζε γηα ηελ θαηοτή όιωλ ηωλ απαηηούκελωλ λόκηκωλ αδεηώλ 

 
Ημερομηνία 

 
…………………………………….. 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

 
 

………………………... 

 κήλαρτος (Ι) Παληειεήκωλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
 
 

 

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  
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