
ΠΡΟΣ: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)

ΚΟΙΝ.: Τηλεφ.: 2821026774
Φ.600.163/30/90746
Σ. 289
Χανιά, 17 Φεβ 22

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις- Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων-Υλικών (Πρόσκληση
Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων από το
ΠΒΚ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
Ε.Δ.»

β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»

γ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα Υλο-
ποίησης Προμηθειών»

δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδη-
γία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημο-
σίων Συμβάσεων»

ε. Φ.800/33/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
«Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Ενόπλων Δυνά-
μεων»

στ. Φ.600.1/15/92348/Σ.139/26 Ιαν 22/ΠΒΚ/Δ΄Κ/ΔΠΣ
ζ. ΥΣ 039/10 Φεβ 22/Γ΄Κ/ΔΕΦ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.

β. Το (στ) σχετική διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για
την προμήθεια υγρών καυσίμων.

γ. Την (ζ) σχετική απαίτηση κάλυψης άμεσων αναγκών σε καύσιμα
του ΠΒΚ.

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων
από το ΠΒΚ (CPV: 9135000-4, 09135100-5), σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου
σύμβασης του Παραρτήματος «Β».

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη προμήθεια
ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδι-
κασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του
(β) σχετικού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προ-
σφορά  βάσει τιμής ήτοι με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %,
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο του
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είδους καυσίμου, όπως αυτή καταγράφεται - πιστοποιείται από το Υπουργείο Α-
νάπτυξης για το Νομό Χανίων, μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για δύο (2) μήνες
από υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1) επιπλέον μήνα με
τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών, εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο του
προυπολογισμού χωρίς υπέρβαση αυτού κατά τη διάρκειά της (παράτασης).

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορί-
ζεται η 25 Φεβ 22 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, μπο-
ρούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

5. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται:

α. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτή-
ματος «Α».

β. Πιστοποιητικό εφαρμογής κατά ISO 9001:2015 του συμμετέχο-
ντα Οικονομικού Φορέα (ΟΦ) για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτουν όλα
τα απαραίτητα τεχνικά υλικά (κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα, μετρικούς κανόνες,
κτλ) για την διακίνηση των καυσίμων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7.1δ του
Παραρτήματος «Β».

δ. Τις Προδιαγραφές ανά είδος καυσίμου (οι οποίες πρέπει να πλη-
ρούν τις απαιτήσεις του άρθρου του Παραρτήματος «Β»).

6. Τα τιμολόγια καυσίμων απαλλάσσονται από ΦΠΑ, και δασμούς σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87 Απόφαση του Υπουργείου Οικονο-
μικών/Υπηρεσία ΦΠΑ, τον ΑΝ 407/68 (ΦΕΚ 105Α) και το άρθρο 127 του ν.
2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 1% για την προμήθεια καυσίμων.

7. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία
οφείλει να προσκομίσει προ της ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα
με το (δ) σχετικό:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως
τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, από τα οποία να
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προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016. Η υπόψη
απίτηση αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπη-
σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός
αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί πλέ-
ον του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

9. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινο-
ποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

10. Χειρίστης θέματος: Δντής ΠΒΚ/Δ΄ Κ/ΔΠΣ, Άνχης (ΕΜ) Κλουβιδάκης Ι-
ωάννης, τηλ. 2821026774.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οικονομική Προσφορά (Υπόδειγμα)
«Β» Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄Κ, Δ΄Κ/ΔΠΣ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ





ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
17 Φεβ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/30/92746/Σ.289

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
………………………………………………………………………………………….. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ)

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕ-
ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ-
ΝΗ ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ
(επί τις % Α-
ΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

(α)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

(α)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 15.000
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 20.000
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Αφορά σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο του είδους καυσίμου όπως αυτή
καταγράφεται - πιστοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών. Δηλαδή από την μέση τιμή λιανι-
κής πώλησης του είδους  όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων, αφαιρούνται οι φόροι και δασμοί και στη συνέχεια θα ε-
φαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης για να καθοριστεί η τιμή χρέωσης ανά λίτρο καυσίμου.

………………………………………………..(Ημερομηνιά)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
17 Φεβ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/30/92746/Σ.289

Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2022

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΠΒΚ
Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. To Πεδίο Βολής Κρήτης, που εδρεύει στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων με Αριθμό  Φορολογι-
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090153025 νομίμως εκπροσωπούμενο από τον
…………………………………………..……  (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2.Ο/η ………………………………………………….. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρη-
σης) ή το νομικό πρόσωπο .................................... με την επωνυμία ……………………..……. και με το
διακριτικό τίτλο «.............................................», που εδρεύει  .........................................  με
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νο-
μικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ .......... πρόσκληση (ΑΔΑΜ………………………………………) και τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ Φ.600.163/………./…………./Σ…………/……………………./ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής με την οποία ανατέθηκε η παρούσα σύμβαση προμήθειας (Α-
ΔΑΜ……………………………………….), στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης στον Ανάδοχο.

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42
του Ν.4412/2016 η πρόσκληση με τα παραρτήματά της και η προσφορά του αναδόχου.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων από το ΠΒΚ όπως πα-
ρακάτω:

α. Πετρέλαιο κίνησης (cpv: 09135000-4) : Δεκαπέντε χιλιάδες λίτρα (15.000lt)

β. Πετρέλαιο θέρμανσης (cpv: 09135100-5) : Είκοσι χιλιάδες λίτρα (20.000lt)

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις πο-
σότητες ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της
σύμβασης, στην πρόσκληση, στην απόφαση ανάθεσης και την προσφορά του Αναδόχου.
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Η τιμή προμήθειας των παραπάνω καυσίμων σε κάθε τμηματική παραλαβή του θα υπολογίζεται
με βάση το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ύψους …….. % του αναδόχου επί της κάθε
φορά μέσης  λιανικής τιμής πώλησης όπως αυτή καταγράφεται - πιστοποιείται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών.

Προδιαγραφές των προμηθευόμενων καυσίμων, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν της υποβλη-
θείσες με την προσφορά του αναδόχου και ειδικότερα:

(1) Για το πετρέλαιο κίνησης τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α.
316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β
4217/28.12.2016), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017, και σε κάθε περίπτωση σύμφω-
να με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).

(2) Για το πετρέλαιο Θέρμανσης τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003 και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Α-
ποφάσεις Γ.Χ.Κ).

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι …. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει την με Κ.Α.: ……………… σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών
έτους 2022 του Φορέα

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της με δυ-
νατότητα παράτασής της για επιπλέον ένα (1) μήνα με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών, εφό-
σον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς υπέρβαση αυτού κατά τη διάρκειά
της (παράτασης).
3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υ-
ποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλ-
λογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ (και  του ν. 4412/2016).  Η τή-
ρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη
Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή
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καταχρηστικά καθ  όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιό-
τητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.4. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτου-
σα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεση της σύμβασης.

4.5. κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
πρόσκληση καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών όπως περιγράφο-
νται στην παρούσα και την προσφορά του.

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) άνευ ΦΠΑ.

5.2 Η τιμή πώλησης ανά λίτρο, με αναγωγή του όγκου του καυσίμου σε θερμοκρασία 15ο C, των
καυσίμων θα διαμορφώνεται αφού εφαρμοστεί …….. ποσοστό έκπτωσης, (μετά την αφαίρεση
φόρων και δασμών) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων (δηλαδή από την
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους  όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το
Νομό Χανίων, αφαιρούνται οι φόροι και δασμοί και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται  ποσοστό
έκπτωσης……………….. για να καθοριστεί η τιμή χρέωσης ανά λίτρο καυσίμου)

5.3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κάθε τμηματική παράδοση υλικού και
συγκεκριμένα με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ήτοι:

α. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών.

β. Παρασταστικά ανάλυσης της τιμής χρέωσης ήτοι:

(1) Δελτίο τιμών όπως αυτή καταγράφεται - πιστοποιείται από το Υπουργείο Α-
νάπτυξης για το Νομό Χανίων

(2) Πίνακα τρόπου αποφορολόγησης και υπολογισμού της τιμής προμήθειας ό-
πως στο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας σύμβασης.

γ. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής των υλικών (Εκδί-
δεται από το ΠΒΚ).

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης).

ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων
από το Δημόσιο – για μη οφειλή για το προσωπικό, για τον εργοδότη και για συνεργαζόμενη στε-
γασμένη επιχείρηση).

στ. Νόμιμο παραστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία του Προμηθευτή και
το IBAN στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του χρηματικού ποσού του συμβατικού κόστους.
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ζ. Γραμμάτιο χρέωσης υλικών από τη Γενική Διαχείριση του ΠΒΚ (Εκδίδεται από το
ΠΒΚ).

η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).

5.4 Τα τιμολόγια καυσίμων απαλλάσσονται από ΦΠΑ, και δασμούς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Π. 4056/3029/17-6-87 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ, τον ΑΝ 407/68
(ΦΕΚ 105Α) και το άρθρο 127 του ν. 2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 1% για την
προμήθεια καυσίμων.

5.5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν έξοδα μεταφοράς, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - δασμών, για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.6. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών της παρ 5.3 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρω-
μή.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την
έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο ε-
ντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής.

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν
4412/2016 στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 7
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, όπως παρακάτω:
α. Η παράδοση του καυσίμου θα υλοποιείται με μέριμνα και έξοδα του Προμηθευτή

με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα, στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ εντός του στρατοπέδου της 115
ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης).

β. Πριν την παράδοση του καυσίμου στο ΠΒΚ, απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί ο
απαραίτητος έλεγχος από το Τελωνείο του νομού από όπου φορτώνεται το καύσιμο, λόγω ότι τα
καύσιμα που παραλαμβάνει το ΠΒΚ είναι απαλλαγμένα από δασμούς και φόρους.Το κόστος της
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

γ. Η διακίνηση και παράδοση των υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο) τον Προμη-
θευτή προς το Π.Β.Κ θα υλοποιείται με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα που θα φέρουν αντίστοι-
χη διαμερισμάτωση.

(1) Η σφράγιση των παραπάνω βυτιοφόρων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυ-
τιοφόρου, με ευθύνη των εταιρειών πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα που θα διασφαλίζει
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το απαραβίαστο του διαμερίσματος του βυτίου. Τα σημεία σφράγισης θα είναι τα στόμια πλή-
ρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

(2) Να μεριμνά ώστε στα παραστατικά στοιχεία (δελτίο αποστολής τιμολόγιο
κ.λ.π), που συνοδεύουν τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους, να αναγράφονται και οι αριθμοί των
αντίστοιχων σφραγίδων του βυτιοφόρου. Τα σημεία σφράγισης θα είναι τα στόμια πλήρωσης
των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

(3) Να μεριμνά για την έκδοση δελτίου χημικής ανάλυσης του διακινούμενου
καυσίμου, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές της παρ.2α, το κόστος της οποίας
θα βαρύνει τον προμηθευτή.

δ. Εξοπλισμός αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων με μετρικούς κανόνες

(1) Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες), που θα είναι βαθμονομημένοι και
σφραγισμένοι από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης αντίστοιχων οχημάτων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών.

(2) Σε κάθε ένα από τους παραπάνω μετρικούς κανόνες, θα υπάρχουν μία ή πε-
ρισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες που η κάθε μία θα αντιστοιχεί και σε ένα από τα διαμερί-
σματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου.

ε. Παράδοση και παραλαβή δειγμάτων

(1) Κατά την διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και το ΠΒΚ σε
κάθε παράδοση και παραλαβή σχηματίζονται υποχρεωτικά δύο (2) δείγματα, ποσότητας τουλά-
χιστον ενός (1) λίτρου έκαστο, κατά τον τρόπο που η νομοθεσία ορίζει. Τα δείγματα αυτά λαμβά-
νονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων
μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από
τους συναλλασσόμενους.

(2) Προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία των δειγμάτων αυτών με το συγκεκριμέ-
νο αγορανομικό δείγμα, πρέπει αυτά να έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:

(α) Τα στοιχεία των συναλλασσόμενων.

(β) Το είδος καυσίμου.

(γ) Την ποσότητα του καυσίμου.

(δ) Τον αριθμό τιμολογίου πώλησης του καυσίμου, εφ' όσον έχει εκδοθεί
τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής.

(ε) Την ονομασία ή τον τίτλο της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών από
την οποία προέρχεται το καύσιμο.

(στ) Την ημερομηνία δειγματοληψίας.

(ζ) Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο από κοινού
να προσθέσουν.
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(3) Τα δείγματα αυτά αμοιβαία παραδεκτά δύναται, εφόσον το ΠΒΚ επιθυμεί, να
υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) για εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτα-
σης στις περιπτώσεις μη κανονικών αγορανομικών δειγμάτων κατόπιν ενημέρωση του προμη-
θευτή. Τα έξοδα της παραπάνω διαδικασία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Η εξέταση τους γίνεται
παράλληλα με την εξέταση των κατά έφεση αγορανομικών δειγμάτων και των δειγμάτων του
βυτιοφόρου. Στην περίπτωση αυτή, η παραληφθείσα ποσότητα καυσίμου από την οποία λήφθη-
καν τα δείγματα σφραγίζεται σε δεξαμενή του ΠΒΚ και το καύσιμο δεν χρησιμοποιείται μέχρι την
παραλαβή των αποτελεσμάτων από το ΓΧΚ

στ. Παραδόσεις καυσίμων με αναγωγή στους 15ο C

(1) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στο Π.Β.Κ τα υγρά καύσιμα μέσω
μετρητή σε όγκο (λίτρα) φυσικής θερμοκρασίας, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου
τους σε θερμοκρασία 15ο C.

(2) Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του
καυσίμου στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας.

(3) Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια), που συνοδεύουν το
καύσιμο, πρέπει να αναγράφονται:

(α) Η ώρα φόρτωσης του καυσίμου.

(β) Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση σε βαθμούς Κελσίου.

(γ) Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα φυσικής θερμοκρασίας.

(δ) Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15ο

C με βάση την οποία θα πληρώνεται και η ανάδοχος εταιρεία.

ζ. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολ-
λα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από
την επιτροπή και από το Γενικό Χημείο του Κράτους (αν τα αποστείλει το ΠΒΚ ) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

η. Υλικά που απορρίφθηκαν, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτο-
βάθμια επιτροπή παραλαβής ή το Γενικό Χημείο του Κράτους, παραπέμπονται για επανεξέταση
στο Γενικό Χημείο του Κράτους αυτεπάγγελτα Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανά-
δοχο.

θ. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες, απαρέγκλιτα μέχρι τις
14:00 σε ποσότητες που θα παραγγέλλονται από το ΠΒΚ μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες, κα-
τόπιν αποστολής σχετικής αλληλογραφίας ή με FAX στην εταιρία ή τον νόμιμο τοπικό εκπρόσωπο
αυτής, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει
έγκαιρα το ΠΒΚ για τον ακριβή χρόνο. Δεν θα πραγματοποιείται Παραλαβή Καυσίμου σε καμία
περίπτωση μετά την προαναφερθείσα ώρα και ο Προμηθευτής θα έχει την αποκλειστική ευθύνη
να ασφαλίσει το όχημα μεταφοράς, εκτός του ΠΒΚ, για να παραδώσει τα καύσιμα στο ΠΒΚ την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ. περίοδος Επιχειρήσεων ΠΒΚ, καιρι-
κές συνθήκες, απεργίες, ανεπάρκεια ανεφοδιασμού από τα Ελληνικά Διυλιστήρια) ο Προμηθευ-
τής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα
το ΠΒΚ.
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ι. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν καλύψει τις ανάγκες του ΠΒΚ εντός των χρο-
νικών περιθωρίων που τίθενται, στο συμφωνηθέν σημείο εφοδιασμού (Εγκαταστάσεις ΠΒΚ, Α-
κρωτήρι Χανίων), θα εφαρμόζονται,  τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ια. Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του ΠΒΚ, παρου-
σία εκπροσώπου του Προμηθευτή ή οδηγό του βυτιοφόρου  και του αρμόδιου Διαχειριστή ΠΒΚ
με αναγωγή της ποσότητας καυσίμου φυσικής θερμοκρασίας στους 15 οC. Η ευθύνη της ποιοτι-
κής κατάστασης του καυσίμου βαρύνει τον Προμηθευτή μέχρι του σημείου σύνδεσης του βυτιο-
φόρου οχήματος της εταιρείας με τις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ. Μετά την παραλαβή του καυσίμου
θα συντάσσεται από την επιτροπή αντίστοιχο Πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο
με το δελτίο αποστολής που θα έχει προσκομίσει ο εκπρόσωπος του Προμηθευτή ή ο οδηγός του
βυτίου.

ιβ. Σε περίπτωση που μετά τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, αποδειχθεί ότι αυτό δεν
καλύπτει τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύοντες Κανό-
νες ΔΙΕΠΠΥ.

ιγ. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδίδει στην Επιτροπή Παραλαβής δελτίο χημικής
ανάλυσης του διακινούμενου καυσίμου, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές της
παρ.2α του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το
άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται
τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρό-
πους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου
από τον Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπο-
ρούν να παραπέμπονται για επανεξέταση.

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματο-
ποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άφιξη των παραδοτέων στην έδρα του ΠΒΚ.

7.4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορη-
γείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατι-
κών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Ειδικοί όροι ναύλωσης –ασφάλισης -ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερι-
κό

Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση

Άρθρο 9
Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις
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Δειγματοληψία καυσίμων όπως στο άρθρο 7 της παρούσας καθορίζεται.

Άρθρο 10
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη,
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία
αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή .

10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11 της παρούσας σύμβασης.

10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

13.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επι-
σκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα δια-
κήρυξη, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περί-
πτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε
τασσόμενη (από την Α.Α.) προθεσμία από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθε-
σμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατι-
κού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλεται πρόστι-
μο/τόκος, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,.

13.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που
προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο
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αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακό-
λουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφό-
σον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικο-
νομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλ-
λιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτω-
τος ο οικονομικός φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέ-
τουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,03
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της ανα-
θέτουσας αρχής.

Άρθρο 12
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

14.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 132 του ν.4412/2016

14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή
και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 13
Ανωτέρα Βία

15.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υπο-
χρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθε-
σμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργά-
νου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της
προμήθειας.

Άρθρο 14
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά
τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι
τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
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Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

18.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βά-
ρος του κυρώσεις, μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋ-
ποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο ν.4412/16.

18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμη-
νεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα
με το ν.4412/16.

Άρθρο 16
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλε-
ση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Για ότι δεν καθορίζεται ρητώς στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/16 και της ισχύ-
ουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακο-
λούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Ι» Πίνακας Υπολογισμού Τιμής Προμήθειας Καυσίμων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………/22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………………………………………… ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(Υπόδειγμα)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ …………………………………….

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ανά λίτρο)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΤΙΜΗ ΕΛΠΕ ΠΡΟ ΦΠΑ Όπως καταγράφεται στο
Παρατηρητήριο τιμών Διυλιστηρίου
της Γεν. Γραμ. Εμπορίου

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΩΝ - ΔΑΣΜΩΝ

2 ΕΙΣΦΟΡA 1,2% ΕΠΙ ΤΙΜHΣ
ΕΛΠΕ

3 ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

4 ΕΙΣΦΟΡΑ 0,5% (ΤΙΜΗΣ
ΕΛΠΕ+ΦΚ)

5 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΡΑΕ

6 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ & ΔΑΣΜΩΝ
(ΠΛΗΝ ΦΠΑ)

Άθροιση γραμμών 2 έως 5

7 ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΝΕΥ
ΦΠΑ)

Όπως αυτή καταγράφεται -
πιστοποιείται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων

8 ΜΛΤ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΩΝ

Διαφορά γραμμών 7 μείων 6

9 ΕΚΠΤΩΣΗ ….. % Προσφερόμενο Ποσοστό Έκπτωσης

10 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Διαφορά γραμμών 8 μείων 9

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ


		2022-02-18T08:13:05+0200
	KONSTANTINOS BALADAKIS




