
              
 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ   ΑΓΑ Ω9Ω6-Α6Ο 
                   ΑΓΑΜ 18PROC002808039 

 
ΠΡΟ:  ΚΔΓΑ/Κ/ Κ.ΚΤΛΗΚΔΗΟ    ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ  
        ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
        ΣΜΖΜΑ OIKONOMIKOY 

Φ.830/ΑΓ.535  
ΚΟΙΝ:  ΚΔΓΑ/Κ /TM. OIK/EOY    ρ. 111 

θνηίλα 15 Μαξ  2018 
πλ: 

 
 

ΘΔΜΑ:   Πξνκήζεηα  Δηδψλ Πνηψλ Πξνο Κάιπςε Αλαγθψλ  Κεληξηθνχ Κπιηθείνπ  
ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ. 
 

ΥΔΣ.:  Τ. 7/9-3-18/K. Κπιηθείνπ. 
 
 1. Έρνληαο ππφςε: 

 
  α. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ απφ: 

 
   (1) Σν Ν.Γ. 721/70 (ΦΔΚ Α’ 251/1970) «Πεξί Οηθνλνκηθήο 
Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ.».  
  
   (2) Σν Ν.4172/13 (ΦΔΚ Α’ 167/23-7-2013) «Φνξνινγία 
εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη 
ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
   (3) Σν Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α’ 19/1-2-1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».  
  
   (4) Σν Ν.4270/14/ΦΔΚ Α143/28-6-14 «Αξρέο Γεκνζην-
λνκηθήο  Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο-Γεκφζην Λνγηζηηθφ».  
  

  (5) Σν Π.Γ. 166/03 (ΦΔΚ Α’ 138/5-6-2003) «Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/29-06-2000 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».  
  

  (6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-
2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
  

  (7) Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α’ 112/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο 
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη ηηο εθδνζείζεο επ’ απηνχ 
θαλνληζηηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ.  
  

  (8) Σε Φ.800/133/134893/19-11-07Απφθαζε ΤΦΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β’ 2300/3-12-2007) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο θιπ».  
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  β. Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ππφςε 
πξνκήζεηαο, ελφςεη ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο  ηεο Μνλάδαο (Δγθ. 18REQ002804041).  
     
   γ. Σε κεξίδα απνζέζεσλ ηεο Μνλάδαο «Κέξδε Κεληξηθνχ 
Κπιηθείνπ», ε νπνία εκθαλίδεη ηθαλφ ππφινηπν.  
 
 2.     Γ η ε λ ε ξ γ ε ί 
  
 έξεπλα αγνξάο κε πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 
αλά πξνζθεξφκελν είδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηεο Π.Α. γηα 
πεξηνδηθή πξνκήζεηα, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεζζάξσλ κελψλ (απφ 1-6-18 
έσο 30-9-18) ησλ  εηδψλ Κεληξηθνχ θπιηθείνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν 
έληππν πξνζθνξψλ, πξνο θάιπςε αλαγθψλ Κεληξηθνχ Κπιηθείσλ Μνλάδαο. Ζ 
ζπλνιηθή Π/Τ αμία ησλ αλσηέξσ εηδψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ελλέα 
ρηιηάδσλ  ελληαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ επξψ (19.974,00€) ρσξίο ΦΠΑ  
(24.767,76 κε ΦΠΑ) θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 
 
             

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Π/Τ ΑΞΙΑ 

1 Βεξγίλα 330κι θνπηάθη αινπκηλίνπ 9.000 4.050,00 
2 Βεξγίλα θηάιε 330κι κηαο ρξήζεο 3.000 1.530,00 
3 Άιθα  330κι θνπηάθη αινπκηλίνπ 6.000 3.000,00 
4 Άιθα 3300κι θηάιε κηαο ρξήζεο 1.000 650,00 
5 Sol θηάιε 330ml 500 400,00 
6 Paulaner θηάιε 330ml 300 288,00 
7 Buckler 0% θηάιε 330ml 200 160,00 
8 Stella Artois θηάιε 330ml 800 640,00 
9 Fischer θηάιε 330ml 500 400,00 
10 Βεξγίλα βαξέιη 30ιηη.  100 4.250,00 
11 Mythos Radler330ml  θνπηάθη αινπκ. 200 106,00 
12 Red Bull 250ml 400 340,00 
13 Gordons space 275ml 600 950,00 
14 Αξεηάθη Οίλνο 500 ml 3.000 3.210,00 
   19.974,00 
  + θπα 4.793,76 
 ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟ  24.767,76 

      
  

 3. Παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ εληφο 48 σξψλ θαη κφλν θαηά ηηο 
εξγάζηκεο ψξεο (07:00-15:00), ζην ρψξν ηνπ Κεληξηθνχ Κπιηθείνπ ή ησλ Μεξ. 
Κπιηθείσλ ηεο Μνλάδαο, κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα θαη πξνζσπηθφ ηνπ 
πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επί πιένλ ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία θαη 
αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ 
κεηά ηελ παξαιαβή εληνπηζζνχλ πξντφληα θαηεζηξακκέλα, αιινησκέλα ή ιεγκέλα 
ή κε θαηεζηξακκέλε ή παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο πξντφληα πνπ 
πιεζηάδνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη δελ έρνπλ αθφκα δηαηεζεί, ν 
πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη. 
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 4. Δπιζημαίνεηαι φηη νη αλσηέξσ πνζφηεηεο είλαη πξνυπνινγηζηηθέο θαη 
ελδέρεηαη λα απέρνπλ απφ ηελ ηειηθή παξαγγειία ιφγσ κε δπλαηφηεηαο 
πξφβιεςεο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο 
ησλ απνζεκάησλ ηεο Μνλάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη απνδεθηή θακία 
απαίηεζε απφ αλάδνρν ζε πεξίπησζε πνπ αγνξαζηεί κέξνο κφλν ησλ αλσηέξσ 
πνζνηήησλ. Δπίζηρ θαη ν/νη κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο δεζκεχνληαη γηα ηελ 
θαηαβνιή θάζε δπλαηήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ παξαρψξεζε, θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο,  ησλ αληίζηνηρσλ ςπθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ δηάζεζε ησλ 
εηδψλ,  ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα εμαζθαιίδεη ν ίδηνο θαη 
ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία. Γηα  ηελ βαξειίζηα κπχξα ν 
κεηνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ ςχθηε ζε ιεηηνπξγία 
θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε απηνχ κε έμνδα ηνπ, ρσξίο πξφζζεηε 
επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία. 

 
 5. Ζ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή κε θαηάζεζε ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, απφ ηε Γηαρείξηζε Κεληξηθνχ Κπιηθείνπ κε ηελ παξάδνζε 
ησλ εηδψλ θαη έθδνζε ηηκνινγίνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Κεληξηθή 
Γηνίθεζε θαη Γεκφζην αληίζηνηρα. Δπί ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ζα 
δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Ν. 4172/13 θαη 
0,12432% ππέξ ΔΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ.  

 
 5. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, καδί κε θσηναληίγξαθν άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη δέζκεπζεο γηα ηελ παξνρή ησλ αλαθεξφκελσλ ζε 
παξάγξαθν 3 ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε γηα ην φηη 
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
δξαζηεξηφηεηα, δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί, κε κέξηκλα 
ζαο, εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ ή ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, κέρξη ηελ 29-3-2018 
ημέπα Πέμπηη και ώπα 12:00  ζηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο Μνλάδαο. Η 
πποζκόμιζη όλυν ηυν ανυηέπυ δικαιολογηηικών είναι απαπαίηηηη, ενώ 
πποζθοπά πος δεν ηα πεπιέσει θα αποππίπηεηαι υρ απαπάδεκηη. ηελ 
πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα 
ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη. 

 
 
6. ην δεμί κέξνο εμσηεξηθά θάζε θαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 
  α. Ζ έλδεημε κε θεθαιαία γξάκκαηα :  
« ΠΡΟ ΚΕΔΑ/-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΩΝ και ΗΔΤΠΟΣΩΝ». 

 
           β. Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, θαηαζηήκαηνο ή εηαηξείαο πνπ 

ζπκκεηέρεη θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
παξαγσγήο πξντφλησλ, ηειέθσλν FΑΥ. 

 
7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ ζα γίλεη απφ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Μνλάδαο (Δπηηξνπή Αγνξψλ) ηελ 29-3-2018 ψξα 12.00 κε 
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ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ππφθεηηαη ζηνλ Δ.Ο.Δ (ΑΣΑ/Γ3). 
 

 8. αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, σο παξάξηεκα «Α», ζρεηηθφ έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, 
εθφζνλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ. 

 
 9. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε ζην 

ηειέθσλν 23520-90140/2 Αζκρνο Τθαληίδεο η. θαη 23520-90143 Αζκηαο 
Κνπξεκέλνο Δι. 

            
  κρνο (Η) Γεψξγηνο Φηιηππίδεο 

Γηνηθεηήο 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
  Πξνηζη. Γξακκαηείαο ΚΔΓΑ/ 
   
 
  
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ   
«Α» ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ                  (θύλλα  2) 
«Β» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»  
ζηελ Φ.830/ΑΓ.535/.111  
ΠΡΟ:   ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ                                             ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
                                                                                                    ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

                                                                                                      ΚΟΣΗΝΑ  15-3-18 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σος ππομηθεςηή ……………………………………………………………………. 

Δπιθςμώ να ζαρ πποζθέπυ ηιμέρ για ηα καηυηέπυ είδη : 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ  
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Βεξγίλα 330κι θνπηάθη αινπκηλίνπ    

2 Βεξγίλα θηάιε 330κι κηαο ρξήζεο   

3 Άιθα  330κι θνπηάθη αινπκηλίνπ   

4 Άιθα 3300κι θηάιε κηαο ρξήζεο   

5 Sol θηάιε 330ml   

6 Paulaner θηάιε 330ml   

7 Buckler 0% θηάιε 330ml   

8 Stella Artois θηάιε 330ml   

9 Fischer θηάιε 330ml κηαο ρξήζεο   

10 Βεξγίλα βαξέιη 30ιηη.    

11 Mythos Radler330ml  θνπηάθη αινπκ.   

12 Red Bull 250ml   

13 Gordons space 275ml   

14 Αξεηάθη Οίλνο 500 ml   
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1. ΣΗ ΣΗΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ Ο ΦΠΑ  
 

2. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ  4 ΜΖΝΔ. 
 

3. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΩΝ  …………. ΜΔΡΔ ΑΠ’ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 
 

4. ΘΑ  ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΔΗ ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 4 % ΓΗΑ 
ΠΩΛΖΖ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩ ΣΩΝ 150.00 ΔΤΡΩ (ΥΩΡΗ ΦΠΑ) θαη 0,12432% 
ππέξ ΔΑΓΖΤ-ΑΔΠΠ. 
 

5. ΓΗΑ ΠΟΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 1500,00 ΔΤΡΩ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ  ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΠΟΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 
3.000,00 ΔΤΡΩ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 
ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΗΚΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΟΦΛΖΖ. 
 

6. ΔΞΟΦΛΖΖ ΑΝΩ ΣΩΝ 500 ΔΤΡΩ ΜΔ ΦΠΑ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔΩ ΚΑΣΑΘΔΖ 
Δ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ. 
 

7. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟΤ-ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΝΩ ΣΩΝ 2,500,00€ ΜΔ ΦΠΑ. 

                                                                                      κοηίνα, ..… -…… -2018 
 
 
 

Ο Ο  ΣΑ  
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΜΔΛΗ 

  Α) 
   

  
 

(ΤΠΟΓΡΑΦΖ –ΦΡΑΓΗΓΑ)  Β)  
 
       
 
       Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληηδεο 
           Δ.Ο.Τ 
 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
  Πξνηζη. Γξακκαηείαο ΚΔΓΑ/ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΖΝ Φ.830/ΑΓ.535/.111/15-3-18    ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 

 
 
 
 
 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 
  

ΚΔΓΑ /ΚΟΣΙΝΑ  
 

 
 
 

ΤΜΒΑΗ Νο. …………… 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ………………………………. 

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ : ………………………. 
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Π Ι Ν Α Κ Α  

 
Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν     Τ Μ Β Α  Η    ……………. 

 
 
Α. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ                                                            
 

Άξζξν  1ν    :    Γεληθνί  Όξνη 
 
        
Β. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
   ΄Αξζξν  2ν    :   Πεξηγξαθή – Σηκή  Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο  
   ΄Αξζξν  3ν    :   Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
   ΄Αξζξν  4ν    :   Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ   
   ΄Αξζξν  5ν    :   Κπξψζεηο – Δθπξφζεζκε Φφξησζε – Παξάδνζε 
   ΄Αξζξν  6ν    :   Απφξξηςε πκβαηηθψλ Τιηθψλ - Αληηθαηάζηαζε 
   ΄Αξζξν  7ν    :   Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ  
   ΄Αξζξν  8ν    :   Δγγπνδνζία 
 
 
Γ. ΜΔΡΟ  ΣΡΗΣΟ  
   ΣΔΥΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ 
 
   ΄Αξζξν  9ν   :   Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Παξνρέο Δγγπήζεσλ θ.ι.π 
 
Γ. ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
   ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
   ΄Αξζξν  10ν   :  Παξάδνζε – Παξαιαβή 
   ΄Αξζξν  11ν   :  πζθεπαζία 
 
 
Δ. ΜΔΡΟ  ΠΔΜΠΣΟ 
    ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
 
   ΄Αξζξν  12o :   Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χκβαζεο 
   ΄Αξζξν  13o :   Οινθιήξσζε χκβαζεο 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΚΔΓΑ / ΚΟΣΗΝΑ  
 
ΣΖΛ. :  23520-90140 
 
 
 
 
                         ΑΡΗΘΜΟ  ΤΜΒΑΖ: ………………. 
 
 
 
ΠΟΟ ΤΜΒΑΖ     :   …………………. € (πκπ. ΦΠΑ ..…..%) 
 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : « ………………..………………….. »                                                                    
                                
                
 ηελ θνηίλα ζήκεξα ………………………………..ζηα Γξαθεία ηνπ ΚΔΓΑ/ 
νη ππνγεγξακκέλνη : ………………………….., Γθηήο ηνπ ΚΔΓΑ/, σο εθπξφζσπνο 
ηεο Π.Α, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. …………………………… Καηαθπξσηηθή 
Απφθαζε ηνπ ΑΣΑ/Γ3 θαη ε εηαηξεία «……………………..» ΑΦΜ ……………… πνπ 
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ ………………………………… …………………………… κε 
Α.Γ.Σ …………………………, Οδφο ………………, αξηζκ. ...., ………… Σει. 
……………… – FAX. ……………, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, 
θαινχκελν ζην εμήο «Πξνκεζεπηή»  ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πιηθνχ φπσο αλαθέξεηαη 
ιεπηνκεξψο ζην άξζξν δχν (2) ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
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Μ  Δ  Ρ Ο     Π Ρ Ω Σ Ο 
 

Γ Δ Ν Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 
Ά π θ π ο   1ο 

 
 1. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθηέιεζε 
ζχκβαζεο ή  παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεπηψλ Π.Α ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ.  

 
 2. Σα θάζε είδνπο, δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  ησλ Δ.Γ ησλ Οξγαληζκψλ  θαη γεληθά ησλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή κε ηνπο φξνπο ζπκθσληψλ θαη ηε ζχκβαζε εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν 
πξνκεζεπηήο έρεη λα ιακβάλεη απφ νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί 
εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. 

 
 3. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα θαη 
απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ ιακβάλνληαη απφ 
νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί 
ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ.  

 
 4. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ  Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247 Α’/ 
95) θαη ΠΓ 118/07 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθδνζείζεο Καλνληζηηθέο απηψλ νδεγίεο.  

 
 5. Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή  θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα φξγαλα, δελ απαιιάζζεη ηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ 
επζχλε ηεο πνηφηεηαο  ηεο πξνκήζεηαο ή ησλ πξντφλησλ πνπ παξέδσζε. 
 

 
Μ Δ Ρ Ο      Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

 
 Ά π θ π ο   2ο 

Ιζσύρ ύμβαζηρ-Πεπιγπαθή – Σιμή Ανηικειμένος – Κπαηήζειρ 
 
 
 1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ πεξηνδηθή 
πξνκήζεηα εηδψλ κπχξαο θαη εδχπνησλ, απφ 1-6-18 έσο 30-9-18 σο ζπλεκκέλνο 
πίλαθαο ηνπ παξαηήκαηνο "Α": 

         
 2. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηεζεί θφξνο 
εηζνδήκαηνο (ΦΔ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Ν.4172/13 θαη πνζφ 0,12432% 
ππέξ ΔΑΓΖΤ  θαη ΑΔΠΠ (ηκεκαηηθά αλά πξνκήζεηα). 
 
 3. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε : 
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  α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη 
νξηζηηθήο πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ απφ αξκφδηα 
επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο. 
 
  β. Σν θφζηνο ησλ ηπρφλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ ζα 
δηελεξγεζνχλ.  
 

Ά π θ π ο     3ο 
Π λ η π υ μ ή  -  Γ ι κ α ι ο λ ο γ η η ι κ ά 

 
 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ην Κεληξηθφ Κπιηθείν ηνπ 
ΚΔΓΑ/, ηνηο κεηξεηνίο κε παξάδνζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή εθάζηεο πνζφηεηαο 
ησλ ζπκβεβιεκέλσλ εηδψλ θαη πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ:  
   
  α. Σηκνιφγην – Γειηίν Απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  β. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ θνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 
 
  γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αξκνδίνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο ΗΚΑ/ΔΦΚΑ. 
 
 2. Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 
(ΦΔΚ138/Α/ 5-6-2003) “Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2003/35 ηεο 29-06-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο”.  
 
 3. ε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, (π.ρ. 
απνπζία αξκφδηνπ νξγάλνπ ιφγσ αδείαο ή αζζέλεηαο) ε πιεξσκή γίλεηαη ην 
αξγφηεξν ζε 30 εκέξεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ηε Μνλάδα. 
 
 4. Ζ κε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
απνηειεί ιφγσ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Ά π θ π ο     4ο 
Κήπςξη Ππομηθεςηή υρ Δκπηώηος  

 
   
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 
θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, 
παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε 
απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. ηνλ 
πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε επηβάιινληαη, κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο : 
 
  α. Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή, 
είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή 
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είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε 
δηαπξαγκάηεπζε. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε  δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ην 
ηπρφλ  δηαθέξνλ  πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 
πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε  πνπ δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε 
ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
 
  β. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Αεξνπνξίαο. 
 
  γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην 
ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 
 
  δ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο 
αμίαο ησλ πιηθψλ γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα 
λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ,  αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 
 
  

Ά π θ π ο    5ο                                           
Κςπώζειρ  για Δκππόθεζμη Φόπηυζη - Παπάδοζη 

 
 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ  θνξησζεί – παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί 
κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε  κε ηπρφλ κεηάζεζε  
θαη κέρξη ιήμεο  ηνπ ρξφλνπ  ηεο παξάηαζεο  πνπ ρνξεγήζεθε,  επηβάιιεηαη, εθηφο  
ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ 
ππνινγίδεηαη σο εμήο : 
 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε  κίαο εκέξαο, πνζνζηνχ  2% επί  ηεο  
ζπκβαηηθήο αμίαο  ηεο πνζφηεηαο  πνπ παξαδφζεθε  εθπξφζεζκα. 
 
  β. Γηα θαζπζηέξεζε 2 έσο 3 εκεξψλ, πνζνζηφ 10% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο  ηεο πνζφηεηαο  πνπ παξαδφζεθε  εθπξφζεζκα. 
 
  Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ  παξάηαζεο, ησλ 
πεξηπηψζεσλ α. θαη β. πξνθχπηεη  θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. 
 
 2. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ φζα έρεη λα 
ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηψλ, κε 
ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, 
εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
 
 3. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν  θαη νη ηφθνη  
επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 
                                                      Ά π θ π ο     6ο 
                           Απόππιτη ςμβαηικών Τλικών – Ανηικαηάζηαζη 
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 1. ε πεξίπησζε  νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο 
ζπκβαηηθήο  πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη 
απζεκεξφλ ηηο πνζφηεηεο πνπ απεξξίθζεζαλ. 
 
 

Ά π θ π ο      7ο 
Δξαίπεζη Δπιβολήρ Κςπώζευν. 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε φηαλ : 
 
  α. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 
επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο .  
 
  Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά  νη παξαθάησ 
: 
 
   (1) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή.    
 
   (2) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην 
εξγνζηάζην ηνπ  πξνκεζεπηή. 
 
   (3) Πιεκκχξα. 
 
   (4) εηζκφο. 
 
   (5) Πφιεκνο 
 
   (6) Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε 
ησλ κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην  φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ 
θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 
 
   (7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  
Γηθηχνπ). 
 
   (8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 

 Ά π θ π ο    8ο 
Δγγςοδοζία 
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 1. Ο πξνκεζεπηήο  θαηέζεζε σο εγγπνδνζία,  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ’ 
αξηζκ……………………………………….. επηζηνιή, ηζρχνο κέρξη 
…………………………. πνζνχ επξψ …………………………………. πνπ αληηζηνηρεί 
ζε πνζνζηφ  5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ, ε 
νπνία ζα επηζηξαθεί ζ’ απηφλ κε αίηεζή ηνπ, κεηά ηελ πιήξε θαη θαιή εθηέιεζε 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

 
M Δ Ρ Ο     Σ Ρ Ι Σ Ο 

                                          
Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 

 
 Ά π θ π ο   9ο 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ – Παποσή  Δγγςήζευν κ.λ.π 
 
 
 1. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (εξζ. 144-146), θαη ν πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη ηνπο φξνπο 
ζπκθσληψλ ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο αγνξάο.  
 
 2. Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη εθηεινχληαη ζην απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 
Κξάηνπο ή άιιν εξγαζηήξην πνπ αλήθεη ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα ή ηδησηηθφ 
εξγαζηεξηαθφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηε κνξθή ειέγρνπ, κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
 

 
          Μ Δ Ρ Ο     Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο 

Ο Ρ Ο Ι    Π Α Ρ Α Γ Ο  Η  – Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  
 Ά π θ π ο       10ο 

Παπάδοζη - Παπαλαβή 
      
 
 1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε εληφο ζαξάληα 
νθηψ (48) σξψλ απφ ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (π.ρ. 
ηειεθσληθψο ή κέζσ θαμ θιπ) απφ αξκφδην φξγαλν ηεο Μνλάδαο. 
 
 2. Σόπορ παπάδοζηρ : Κεληξηθφ Κπιηθείν ή Μεξηθά Κπιηθεία 
ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
  
 3. Η πεπιοδική παπαλαβή ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 
αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα (αμησκαηηθφο σλίσλ θαη Ηαηξφο Μνλάδνο ή εθηειψλ 
ρξέε απηνχ). 
 
  α. Πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ, ν πξνκεζεπηήο ελεκεξψλεη 
ηνλ αξκφδην θνξέα ηεο Μνλάδαο πνπ ππέβαιε ηελ παξαγγειία θαη εμαζθαιίδεη ηελ 
έγθξηζή ηνπ γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζηε Μνλάδα. 
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  β. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο  εμαζθαιίδεη απφ ην Γξ. Αζθάιεηαο ηεο 
Μνλάδαο άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φπνπ θαη φηαλ ηνχην απαηηείηαη, γηα 
ηελ παξάδνζε.  

  γ. Όηαλ εθηφο απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε απαηηνχληαη θαη 
άιινη έιεγρνη (φπσο ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία), 
ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο θαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο 
ή απφξξηςεο) κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. Δάλ, ιφγσ  ηεο θχζεο  
ηνπ πιηθνχ,  φινη νη έιεγρνη  γίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη δελ 
κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ νξηζηηθνχ 
πξσηνθφιινπ, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή, ρσξίο λα πξνεγεζεί ζχληαμε 
πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο.  
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ  κέζα ζηα 
ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 
 
 5. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο – παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε  
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ  γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, λα 
παξαηείλεηαη  κέρξη ην 1/4 απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
ππνβάιιεηαη  ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.  
 
 6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί 
ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ εηδψλ γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, ηνπιάρηζηνλ κία (1) εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα. 
 
 7. Μεηά απφ θάζε παξάδνζε είδνπο ζηε Μνλάδα ην αξκφδην φξγαλν 
ηεο Μνλάδαο αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ππνγξάθεη ζην Σηκνιφγην – Γειηίν 
Απνζηνιήο γηα ηελ θαιή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 
 
 8. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθφο έιεγρνο 
απφ ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ή θαη 
άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα, δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ 
ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξαγκαηηθήο  πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε  πξνβιέπεη 
ειέγρνπο  πνπ δηελεξγνχληαη απφ φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο  παξαιαβήο  αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο 
πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ,  ρσξίο λα ππνινγίδεηαη  ζ΄ απηήλ ην ρξνληθφ  δηάζηεκα 
απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ επηηξνπή.   
  
 9. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη 
πιεξσκή  ηνπ πξνκεζεπηή, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε 
ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε  ηεο επηηξνπήο  πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν θαη φηαλ : 
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  α. Σα είδε πνπ θξίλνληαη απνξξηπηέα, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη,  ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, άιισο ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο. 
 
  β. Σα είδε παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, θξίλεηαη φκσο παξαιεηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ή ζηελ θαηαβνιή  πνζνχ  πνπ 
αληηζηνηρεί  ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, εθφζνλ απνθαζηζζεί  
παξαιαβή κε έθπησζε.  Καη γηα ηηο δχν παξαπάλσ ξπζκίζεηο εθδίδεηαη απφθαζε  
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.  Ζ 
παξαπάλσ  επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη  ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, 
πνπ πξνβιέπνληαη  απφ ηελ ζχκβαζε  θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε 
ακνηβή ησλ κεηαζρφλησλ ζε απηή  θαη ηπρφλ άιια έμνδα  βαξχλνπλ ηνλ θνξέα, γηα 
ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ηπρφλ  έγηλε απφ ηελ 
αξρηθή  επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 
Ά π θ π ο     11ο 

ςζκεςαζία 
 

 
 Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο είλαη απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαζθεπήο, ρσξίο λα  επηβαξχλεηαη ε Τπεξεζία θαη δελ επηζηξέθεηαη  ζηνλ 
πξνκεζεπηή. Σν πξνζθεξφκελν πιηθφ ζα είλαη θξέζθν θαη ζα παξαδνζεί εληφο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο. 
 

M Δ Ρ Ο     Π Δ Μ Π Σ Ο 
 

Λ Ο Ι Π Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι       
Ά π θ π ο    12ο 

Σποποποίηζη Όπυν Τπογπαθήρ ύμβαζηρ 
 
 
 ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχκβαζε κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο 
Τπεξεζίαο.     
 
 

Ά π θ π ο    13ο 
Ολοκλήπυζη ύμβαζηρ 

 
 1. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ : 
 
  α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ 
πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο 
πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 
  β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ 
παξαδφζεθε. 
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  γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
 
  δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο 
θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  
 

         Γ Δ Ν Ι Κ Α 
 
 1. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, 
φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο 
θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
 2.  Ζ χκβαζε ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
άξζξν 2, θαη κπνξεί δελ κπνξεί λα παξαηαζεί, παξά κφλν κε έγθξηζε ηνπ Δ.Ο.Δ. 
 
 3. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  
 
                                           ΟΙ     ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 
 
             Ο                                                                                                   Ο 
     ΓΙΟΙΚΗΣΗ                                                                              ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
  
  
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Α" Πίλαθαο ππφ πξνκήζεηα Δηδψλ 
 
 
       Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληηδεο 
           Δ.Ο.Τ 
 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
  Πξνηζη. Γξακκαηείαο ΚΔΓΑ/ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»      ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
ηελ Τπ΄αξηζκ. ………/2018  χκβαζε  ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΠΟΣΩΝ 
 

 

Α/Α Π ε ρ ι γ ρ α θ ή  Ε ί δ ο σ ς 
Τιμή ζε εσρώ  
 ανά ηεμ. άνεσ 
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9. …………………………................................. ............…. 
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  Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο 
Δ.Ο.Τ 

 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
 


