
 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 

Πίλαθαο Απνδεθηώλ  ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  
  TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σειέθ.: 28210-26775 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/139/94448                      
     .896           
     Υαληά, 02 Ινπλ 22 
  
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Πξνκήζεηα Πξνπαλίνπ) 
 
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) 
   δ.  Τπ’ Αξηζκ. 54/22 Commitment ΠΒΚ 
   ε.  Φ.600.163/116/94098/.771/17 Μαΐ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
   ζ.  Φ.600.163/125/94311/.844/30 Μαΐ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
 
 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», 
    
  γ. Σν (ζη) ζρεηηθό κε ην νπνίν ε Λέζρε ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» 
γλσζηνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ζε πξνπάλην θαη αηηείηαη ηελ πξνκήζεηα, 
 
  δ. Σν (δ) ζρεηηθό κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε αλάιεςε ππνρξέσζεο ζε 
βάξνο Π/Τ ΠΒΚ θαη 
    
  ε. Σν (ζ) ζρεηηθό κε ην νπνίν καηαηώζεθε ε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο ηεο (ε) όκνηαο πξόζθιεζεο, 
  

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα πξνπαλίνπ ζε θηάιεο ζην ΠΒΚ.  
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 2.  Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ελόο (1) επηπιένλ έηνπο, έπεηηα από ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν 
κεξώλ.  
 

3.  Η εθηηκώκελε εηήζηα πνζόηεηα ζε ηεκάρηα είλαη εθαηόλ είθνζη (120) 
θηάιεο ησλ είθνζη πέληε (25) θηιώλ θαη δέθα (10) θηάιεο ησλ δέθα (10) θηιώλ. Ο 
ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη νη γεκάηεο θηάιεο θαη ζα 
παξαιακβάλνληαη νη άδεηεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηελ επνρή. Οη απαηηήζεηο 
είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαηά ηνπο κήλεο Μάην – Οθηώβξην. Σν ΠΒΚ έρεη ην 
δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο αλσηέξσ πνζόηεηαο θαηά 20% πξνο ηα πάλσ ή πξνο 
ηα θάησ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 
 
 4.  Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (14.000,00€), ρσξίο ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο: 
 
  α. Σεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο θαηά ην πξώην έηνο από ππνγξαθήο 
ηεο, ύςνπο πέληε ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξώ (5.400,00€), ρσξίο ΦΠΑ,  
 
  β.  Γηθαηώκαηνο πξναίξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο 
από ππνγξαθήο ηεο, ύςνπο ρηιίσλ εμαθνζίσλ επξώ (1.600,00€), ρσξίο ΦΠΑ, ην 
νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε κνλνκεξή δήισζε-απόθαζε ηνπ ΠΒΚ θαη 
 
  γ.  Σεο δπλαηόηεηαο παξάηαζήο ηεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο, 
εθηηκώκελεο αμίαο επηά ρηιηάδσλ επξώ (7.000,00€), ρσξίο ΦΠΑ, κε ηε ζύκθσλε 
γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ. 
 
  5. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Πέκπηε 9 Ινπλίνπ 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».  
 
 7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί 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 

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

 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»  ρέδην ύκβαζεο γηα Πξνκήζεηα Πξνπαλίνπ ζε Φηάιεο  
«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 
  2 Ινπλ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/139/94448/.896     
 

ΧΔΓΙΟ ΥΜΒΑΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ Δ ΦΙΑΛΔ 
 

ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ………/2022 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα πξνπαλίνπ ζε θηάιεο ζην ΠΒΚ. 
 
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-Κόζηνο 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 «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα 
……………………………….., ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», από ηνλ πξνκεζεπηή 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. Βξίζθνληαη δε ζε 
απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
            2.  Η ζύκβαζε αθνξά ζηελ επαλαπιήξσζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε θηαιώλ 
πξνπαλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία επαγγεικαηηθήο θνπδίλαο ζηε 
Λέζρε ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ», ην παξάξηεκα απηήο ζηελ αθηή Μαξαζίνπ θαη γηα ρξήζε 
θνξεηώλ ςεζηαξηώλ πγξαεξίνπ. Η εθηηκώκελε εηήζηα πνζόηεηα ζε ηεκάρηα είλαη 
εθαηόλ είθνζη (120) θηάιεο ησλ είθνζη πέληε (25) θηιώλ θαη δέθα (10) θηάιεο ησλ 
δέθα (10) θηιώλ. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη νη γεκάηεο θηάιεο θαη 
ζα παξαιακβάλνληαη νη άδεηεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηελ επνρή. Οη απαηηήζεηο 
είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαηά ηνπο κήλεο Μάην – Οθηώβξην. Σν ΠΒΚ έρεη ην 
δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο αλσηέξσ πνζόηεηαο θαηά 20% πξνο ηα πάλσ ή πξνο 
ηα θάησ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 
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            3.  Οη θηάιεο ζα παξαδίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ έδξα ηεο Λέζρεο 
ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ», ζηνλ ηξαησληζκό ΠΒΚ ή ζην παξάξηεκα ηεο Λέζρεο ζηελ 
αθηή Μαξαζίνπ, εληόο δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή 
ελεκέξσζε. Παξαδόζεηο ζε κε εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο ή ζε λσξίηεξν  από ην 
παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα, ζα γίλνληαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη 
κόλν θαηόπηλ απόιπηεο απνδνρήο θαη ησλ δύν κεξώλ. 
 
  4.  Η κεηαθνξά ησλ θηαιώλ ζα γίλεηαη κε όρεκα ηνπ πξνκεζεπηή. Η 
ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο θαηά ηε κεηαθνξά, είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ 
πξνκεζεπηή. Σν πξνπάλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θηαιώλ 
ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 437 θαη ησλ ζρεηηθώλ ειιεληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη λόκηκα πγξαέξην ζε ηειηθνύο 
θαηαλαισηέο, ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230/Α/2 Οθη 2002). Η ηειηθή 
θηάιε ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 99/36/ΔΚ γηα κεηαθεξόκελν 
εμνπιηζκό. 

 
            5.  Η αμία ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ………………. επξώ 
(………………. €), ρσξίο ΦΠΑ, κε ηηκή αλά θηάιε ησλ 25kg ίζε κε ……… επξώ 
(………€) θαη ησλ 10kg, ίζε κε  ……… επξώ (………€), ρσξίο ΦΠΑ.  
 

6.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο από ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ην 
ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα ελεξγνπνίεζεο πξναίξεζεο κε κνλνκεξή δήισζε-απόθαζή 
ηνπ, ύςνπο ρηιίσλ εμαθνζίσλ επξώ (1.600,00€), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

7.  Πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο αλά ηξίκελν 
βάζεη ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηεο θάζε θνξά δηακνξθνύκελεο κέζεο ηηκήο 
δηπιηζηεξίνπ πξνπαλίνπ βηνκεραλίαο, ε νπνία δεκνζηεύεηαη από ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη ……. Ινπλ 22, όπνπ ε κέζε ηηκή δηπιηζηεξίνπ ήηαλ 
…………… €/m3.  Η αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ζα γίλεηαη έπεηηα από ηε ζύκθσλε 
γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 1. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο κε έλαξμε ηελ 14ε 
Ινπλ 22, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ελόο (1) επηπιένλ έηνπο κεηά από ηε ζύκθσλε 
γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ, εθηηκώκελεο αμίαο επηά ρηιηάδσλ επξώ (7.000,00€), 
ρσξίο ΦΠΑ. Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηόπηλ παξαγγειίαο 
από ην ΠΒΚ.  
 
 2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ 
αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη 
έθπησηνο.  
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3.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο παξάδνζεο 
ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ 
ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη, πνπ θαζηζηνύλ 
αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξώζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθώλ 

 
 1. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 
ΠΒΚ.  
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη 
πνηνηηθόο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 4. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθώλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 
εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζόηεηαο απηώλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία 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 ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκόο θαη 
ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.  
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 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθόκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνύ θαη αθνύ απηό παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ην πιηθό πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Η πξνζεζκία απηή δύλαηαη λα παξαηαζεί θαηόπηλ 
ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθό πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνύ, θαηά ηα ηζρύνληα. 
 
 3. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη από απηήλ, εθόζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθό είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξόληνο. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή από 
ζύκβαζε θαηά ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε 
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή όριεζε, ε νπνία κλεκνλεύεη 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν πξνκεζεπηήο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ. Η ηαζζόκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη 
εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ 
δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή όριεζε, 
παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 
ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε, όηαλ: 
 
  α. Σα πιηθά δελ παξαδόζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
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ΑΡΘΡΟ  7 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ 
από ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ 
ηνπ Γ’ Κ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 

 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ-δειηίν απνζηνιήο. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 

 δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην. 

 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ. 
 
  ζη. COMMITMENT-VOUCHER (κε κέξηκλα ηνπ 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 ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν. 2859/2000. Δπηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

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  9 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 2. 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. 
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  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. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 

 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΣΟ Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 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 
       2 Ινπλ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/139/94448/.896 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

 ……………………………………………… 

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

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

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

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

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝ.  

(€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

1 Πξνπάλην ζε Φηάιε 25 Kg …………… 

2 Πξνπάλην ζε Φηάιε 10 Kg …………… 

 
Πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο αλά ηξίκελν βάζεη ηεο 
πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηεο θάζε θνξά δηακνξθνύκελεο κέζεο ηηκήο δηπιηζηεξίνπ 
πξνπαλίνπ βηνκεραλίαο, ε νπνία δεκνζηεύεηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, όπνπ ε κέζε ηηκή δηπιηζηεξίνπ ήηαλ …………….…… €/m3. 

 
ΗΜΕΙΩΗ: 
Η εθηηκώκελε εηήζηα πνζόηεηα ζε ηεκάρηα είλαη εθαηόλ είθνζη (120) θηάιεο ησλ 
είθνζη πέληε (25) θηιώλ θαη δέθα (10) θηάιεο ησλ δέθα (10) θηιώλ. Η ζπλνιηθή 
εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο, ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ νη 
πξνζθνξέο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (14.000,00€), 
ρσξίο ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο: 
 
  α. Σεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο θαηά ην πξώην έηνο από ππνγξαθήο 
ηεο, ύςνπο πέληε ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξώ (5.400,00€), ρσξίο ΦΠΑ,  
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  β.  Γηθαηώκαηνο πξναίξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο 
από ππνγξαθήο ηεο, ύςνπο ρηιίσλ εμαθνζίσλ επξώ (1.600,00€), ρσξίο ΦΠΑ, ην 
νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε κνλνκεξή δήισζε-απόθαζε ηνπ ΠΒΚ θαη 
 
  γ.  Σεο δπλαηόηεηαο παξάηαζήο ηεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο, 
εθηηκώκελεο αμίαο επηά ρηιηάδσλ επξώ (7.000,00€), ρσξίο ΦΠΑ, κε ηε ζύκθσλε 
γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ. 
 

Ημερομηνία 
…………………………………….. 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

 
 

………………………... 
 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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