
 

 

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

Πίλαθαο Απνδεθηώλ  ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3)  
  TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
     Σειέθ.: 28210-26775 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/156/94795                     
     .1005          
     Υαληά, 21 Ινπλ 22 
  
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Πξνκήζεηα Λεπθώλ Δηδώλ) 
 
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.   Ν.4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, Απινπνίεζε θαη Αλακόξθσζε 

  ηνπ Ρπζκηζηηθνύ Πιαηζίνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ,   
  Δηδηθόηεξεο Ρπζκίζεηο Πξνκεζεηώλ ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη 
  ηεο Αζθάιεηαο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηηο   
  Τπνδνκέο θαη ηελ Τγεία» 

  ζη.  Φ.600.1/398/96188/.2052/17 Ννε 21/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ 
  δ.  Τπ’ Αξηζκ. 234/21 Commitment ΠΒΚ 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 337/22 Commitment ΠΒΚ 
  ζ.  Φ.600.163/69/93507/.575/06 Απξ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
  η.  Φ.600.163/129/94322/.849/30 Μαΐ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (ε) ζρεηηθώλ, 
  
  β. Σα (δ) θαη (ε) ζρεηηθά κε ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ θαη 
 
  γ. Σν (η) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ηεο (ζ) όκνηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο, 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα ιεπθώλ εηδώλ. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α».  
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 2.  Η πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ελόο (1) κήλα από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 
 3.  Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 
ιεπθώλ εηδώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ επξώ 
(5.700,00€), ρσξίο ΦΠΑ. Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή.  
 
 4.  Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ. 
 
.  5. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε Πέκπηε 30 Ινπλίνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  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. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 7. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε 2ε 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ (ζη) ζρεηηθνύ. 
 
 8. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 
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
http://www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις
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 9. 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»  Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ γηα Πξνκήζεηα Λεπθώλ Δηδώλ 
«Β»  Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
«Γ»  ρέδην ύκβαζεο γηα Πξνκήζεηα Λεπθώλ Δηδώλ  
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄Κ, Γ΄Κ/ΓΠ 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 





 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
       21 Ινπλ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/156/94795/.1005     

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

εληόλη (ΣΔΜΑΥΙΑ 470) 

 Δίδνο: Μνλό 

 Γηαζηάζεηο: 155-170 x 265-280cm 

 Υξώκα: Λεπθό 

 Ύθαζκα:  Βακβάθη ηνπιάρηζηνλ 50% 

 Ύθαλζε: Ππθλή (όρη δηάθαλν) 

Μαμηιαξνζήθε (ΣΔΜΑΥΙΑ 300) 

 Δίδνο: Μνλή 

 Γηαζηάζεηο: 50x70cm έωο 52x75cm 

 Υξώκα: Λεπθό 

 Ύθαζκα:  Βακβάθη ηνπιάρηζηνλ 50% 

 Ύθαλζε: Ππθλή (όρη δηάθαλν)  

Κνπβέξηα (ΣΔΜΑΥΙΑ 125) 

 Δίδνο: Μνλή 

 Γηαζηάζεηο: 155-170 x 215-230cm 

 Υξώκα: Κακειό 

 Ύθαζκα: πλζεηηθό 

 Βάξνο: Σνπιάρηζηνλ 550γξ.  

Πεηζέηα ώκαηνο (ΣΔΜΑΥΙΑ 35) 

 Γηαζηάζεηο: 60x130cm θαη’ ειάρηζην 

 Υξώκα: Λεπθό 

 Ύθαζκα: Βακβάθη 100% 

 Βάξνο: Σνπιάρηζηνλ 400γξ. 

Πεηζέηα Πξνζώπνπ (ΣΔΜΑΥΙΑ 35) 

 Γηαζηάζεηο: 50x90cm θαη’ ειάρηζην 

 Υξώκα: Λεπθό 

 Ύθαζκα: Βακβάθη 100% 

 Βάξνο: Σνπιάρηζηνλ 300γξ. 
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ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.700,00€ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
 

Τπεύζπλνο ζύληαμεο πξνδηαγξαθώλ: Λγόο (ΔΜ) Γεώξγηνο Καβνπζαλόο 
Γ΄ΚΤΠ/ΓΠΤ, Σειέθ: 2821026905 θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: 
suppdivision@namfi.gr.  

 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνηωλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
       21 Ιοσλ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/156/94795/.1005     
 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

 ……………………………………………… 

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

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

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ: ……………………………………………… 

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

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 

(ΓΙΑΣΑΔΙ, ΥΡΩΜΑ, 
ΤΦΑΝΗ, ΒΑΡΟ) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ΣΔΜ.) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(€, ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 

ΔΝΣΟΝΙ 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

470 ………. ………. 

2 

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

300 ………. ………. 

3 

ΚΟΤΒΔΡΣΑ 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

125 ………. ………. 

4 

ΠΔΣΔΣΑ ΩΜΑΣΟ 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

35 ………. ………. 

5 

ΠΔΣΔΣΑ ΠΡΟΩΠΟΤ 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

35 ………. ………. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) ………. 
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Ημερομηνία 
 

………………………... 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 
 
 
 

………………………... 
 

 κήλαρτος (Ι) Παλτειεήκωλ Κοβιατδής 

Αθρηβές Αλτίγραφο Τποδηοηθετής 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μποτωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  

 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΚΛΑΓΟ Γ΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
       21 Ινπλ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/156/94795/.1005 
 

ΧΔΓΙΟ ΥΜΒΑΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΔΥΚΩΝ ΔΙΓΩΝ 
 

χκβαζε κε αξηζκφ ………/2022 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα ιεπθψλ εηδψλ ζην ΠΒΚ. 
 
ήκεξα εκέξα …….………….. κελφο  …….………….. ηνπ έηνπο 2022 θαη ψξα 

………… ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
        2. Η εηαηξία ………………. κε ΑΦΜ ………………. δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο ………………. ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν χκβαζεο-Κφζηνο χκβαζεο 
 

 1. Η παξνχζα ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/……../…………/………../………… 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ απφθαζεο 
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 αληηθείκελφ ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα 
ιεπθψλ εηδψλ, ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». 
Βξίζθνληαη δε ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
πξνκεζεπηή.  
 
       2.  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
………………. επξψ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 
 1. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληφο …….. (….) ……. 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.  
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 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ 
αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην ΠΒΚ γηα ηελ εκεξνκελία 
πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 
λσξίηεξα.  

 

 3.  Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο 
παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθψλ 

 
1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ ή ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠΤ/ΣΤΓ. 
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 
πνηνηηθφο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ή ν παξαιαβψλ απνξξίςεη ην πιηθφ, 
αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο απφ ηα 
ζπκθσλεζέληα, νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο απηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δχλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ 
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ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκφο θαη 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
 
 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθφκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνχ θαη αθνχ απηφ παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ην πιηθφ πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Η πξνζεζκία απηή δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηφπηλ 
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρφλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθφ πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνχ, θαηά ηα ηζρχνληα. 
 
 3. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δχλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε ε νπνία λα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηψηνπ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθφ είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξφληνο. 

 
 2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή απφ 
ζχκβαζε θαηά ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε 
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν πξνκεζεπηήο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Η ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη 
εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, 
παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 
ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, φηαλ: 
 
  α. Σα πιηθά δελ παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηνπ ΠΒΚ. 
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  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Σξφπνο πιεξσκήο – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ απφ ην 
Σκήκα Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ ηνπ ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΛ-Υ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ (κε κέξηκλα ηνπ πξντζηάκελνπ 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ/ΓΠΤ/ΣΤΓ): 
 
  α. Σηκνιφγην πξνκήζεηαο πιηθψλ-δειηίν απνζηνιήο. 
 
  β. Πξσηφθνιιν ή βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ πιηθψλ (κε κέξηκλα ηνπ 
ΠΒΚ). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
απφ θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (γηα πνζά άλσ ησλ 1,500,00 επξψ). 
 

δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην (γηα πνζά άλσ ησλ 3.000,00 επξψ). 
 
  ε. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνχ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνχ πιεξσηένπ 
πνζνχ. 
 
  δ.  COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
   
  ε.  ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
 2. Σα ηηκνιφγηα απαιιάζζνληαη απφ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν.2859/2000. Δπηβαξχλνληαη κφλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη εληφο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, 
λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
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 2. Η παξνχζα ζχκβαζε: 
 
  α. Καηηζρχεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απφθαζε Καηαθχξσζεο θιπ) εθηφο απφ θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Απφ ηα πξσηφηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε απφ ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιφγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
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