
          
         

    Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ   20.580,00  ΕΥΡΩ 
 

Για την εκπόνηση της Μελέτης:  
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» 
 
 
 Στα  Χανιά  σήμερα,  Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών μεταξύ: 

α.  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», με έδρα 
τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 627/28-11-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και το οποίο, χάριν συντομίας, 
εφεξής θα ονομάζεται «εργοδότης» και 

β. της εταιρείας ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ – Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΡΧ/ΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ με δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα (ο-
δός Έρσης 5, Λόφος Στρέφη, τηλ: 2108841880, email: syntres@ath.forthnet.gr, ΑΦΜ 
095186475  ΔΟΥ: : Δ’ ΑΘΗΝΩΝ), νομίμως εκπροσωπούμενης σήμερα από την κ. Δέσποινα 
Τσάφου του Νικολάου (αναπληρώτρια συντονίστρια του έργου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
μέλος του εταιρικού πτυχίου και μόνιμη υπάλληλος της εταιρείας «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ»), 
κατοίκου Αθηνών, οδός Κυζίκου 4-6, Τ.Κ. 10440, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 2.120 Πράξη Ορι-
σμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρίστου Αλκιβιάδη Γιαννό-
πουλου, για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, όπου παρακάτω θα αναφέρεται ως 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  

έλαβαν υπόψη, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία δεκτά τα εξής:  

1) Τη με αρ. πρωτ. 53967/15-03-2017 Απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Κρήτης (Αρ. Πρωτ. ΠΚ 3058/17-03-2017), περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του 
υποέργου με τίτλο «Μελέτη δημιουργίας εκθετηρίου συλλογών λαογραφίας και εξέλιξης της Τε-

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

--- 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ  ΧΑΝΙΩΝ 

 
 

                
            
              
 ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ  
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402 «Ειδικές μελέτες 
Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  
(ΚΑΕ 9362Α ΠΔΕ)  
 

Αρ. Πρωτ. Σύμβασης: 2053/26-11-2018  
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χνολογίας στο κτήριο της πρώην Γαλλικής Σχολής» του έργου με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού 
Αναπτυξιακού προγράμματος ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ποσού 52.080,00. 

2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συ-
μπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις 
λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας του άρθρου 11 της Διακήρυξης, όπως ισχύουν για 
την παρούσα μελέτη. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστε-
ρα και ισχύουν. 

4) Την απόφαση της Συγκλήτου που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 449/29-06-2017 συνεδρίασή της 
(ΑΔΑΜ: 17REQ001630066), με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση και τα τεύχη δημοπράτησης 
για την εκπόνηση της μελέτης, με προεκτιμώμενη αξία 42.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%).  

Σύμφωνα με την εγκριθείσα Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 
11-09-2017 και ώρα 10:00 π.μ., με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Ν.4412/2016). 

5) Τις αποφάσεις της Συγκλήτου που λήφθηκαν στις υπ’ αρ. 471/16-04-2018 (ΑΔΑ: Β6ΞΒ469Β6Ν-
3ΩΓ), 473/07-05-2018 (ΑΔΑ: 628Ν469Β6Ν-ΓΩ6), 478/10-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΨΤ469Β6Ν-ΤΒΚ) 
συνεδριάσεις της, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού. 

6) Την απόφαση της Συγκλήτου που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 484/17-10-2018 συνεδρίασή της 
(ΑΔΑΜ: 18WRD003965251 και ΑΔΑ: ΨΟΜ1469Β6Ν-2ΨΗ), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 
Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού, όπως και η 
κατακύρωσή του στην εταιρεία ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ, με προσφερόμενη έκπτωση 51%, δη-
λαδή με ποσό 20.580,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και συνολικό ποσό 25.519,20 Ευρώ με ΦΠΑ 
(24%).  

7) Τις αποφάσεις της Συγκλήτου που λήφθηκαν στις υπ’ αρ. 477/22-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ2Μ469Β6Ν-
Υ34) και 483/28-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΠΓ469Β6Ν-ΣΜΗ) συνεδριάσεις της, με τις οποίες ζητήθηκε 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, η παράταση ισχύος των προσφορών τους. 

8) τις με αρ. πρωτ. 5854/05-07-2018 και 778/05-10-2018 επιστολές αποδοχής παράτασης ισχύος 
της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής, που η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα 
στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος. 

9) Το  με αρ. πρωτ. 1605/07-11-2018 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΑ2Ο469Β6Ν-4ΔΧ), με το οποίο κοινοποιή-
θηκε στην ανάδοχο εταιρεία η κατακυρωτική απόφαση της υπ’ αρ. 484/17-10-2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΑΔΑΜ: 18WRD003965251 και ΑΔΑ: ΨΟΜ1469Β6Ν-2ΨΗ), με το 
οποίο έγγραφο προσκλήθηκε επίσης η ανάδοχος εταιρεία για την υπογραφή της παρούσας 
Σύμβασης, προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της Σύμβασης.   

10) Την από 14-11-2018 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού της 
παρ. 18.1.5 (περ. α, γ,δ, ε, στ, ζ και η) της Διακήρυξης . 

11) Την από 14-11-2018 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2018. 

12) Τα λοιπά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία, για την υπογραφή της παρούσας. 
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13) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική 
προσφορά της, όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημο-
πρασίας (484/17-10-2018). 

14) Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, των άρθρων 105 και 182 του 
Ν.4412/2016, σχετικά με την  υπογραφή της παρούσας σύμβασης εκπόνησης μελέτης. 

 
Α ν α θ έ τ ε ι 

 
στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ – Ν. 
ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧ/ΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ με δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ 
με έδρα την Αθήνα (οδός Έρσης 5, Λόφος Στρέφη, τηλ: 2108841880, email: syntres@ath.forthnet.gr, 
ΑΦΜ 095186475  ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ),  την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ», με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, έναντι 
του συνολικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεννέα Ευρώ και είκοσι 
λεπτών (25.519,20 Ευρώ με ΦΠΑ 24%). 
 
Η ανάδοχος εταιρεία «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και 
αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την παρούσα 
σύμβαση, όλα τα συμβατικά τεύχη και τα ακόλουθα: 
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας του άρθρου 11 της Διακήρυξης, όπως ισχύουν για την παρούσα μελέτη. 
Β) Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και 
ισχύουν. 
Γ) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη (άρθρο 9) και 
αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, ήτοι : 
1.  Το Συμφωνητικό, 
2.  Η Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 
3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 
4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 
5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 
6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου (Φάκελος Δημόσιας 
Σύμβασης).  

7.  Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθεί-
σας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης). 

 
Η δεύτερη των συμβαλλομένων κ. Δέσποινα Τσάφου και υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές της, αφού 
έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,  

ΔΗΛΩΝΕΙ 
α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση, ως εκπρόσωπος της «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ» 

δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ακόμη ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα α-
ναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β.  Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές 
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της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 
γ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές 

απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα στη 
ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που 
αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρ-
φωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίω-
μα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

δ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφα-
λιστικού και εργατικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/16. 

ε.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν 
πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο 
λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της 
φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώ-
σης του σημείου αντίθεσης. 

 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε : 
α) Την από 14-11-2018 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού της 

παρ. 18.1.5 (περ. α, γ,δ, ε, στ, ζ και η) της Διακήρυξης . 
β) Την από 14-11-2018 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2018. 
γ)  Λοιπά δικαιολογητικά όπως: Πράξη Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή, Απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου, Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ/ΤΜΕΔΕ, Φορολογική ενημερότητα, Πιστοποιητικό ΤΕΕ 
περί μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος, Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, Γενικό Πιστοποιη-
τικό ΓΕΜΗ περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού, Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, Εγγυητική 
Καλής Εκτέλεσης. 

δ)  Το πρακτικό συνεδριάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της 4/9/2017 περί 
ορισμού ως αντικλήτου της και δεκτικού να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο του εργοδότη ακόμη και 
εισαγωγικά σε δίκη έγγραφα τον κ. Μπελαντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, με αρ. ταυτότητας ΑΜ 
464379 /14-10-2014, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Λεωφόρος Αντιστάσεως 117, Ηράκλειο, 
Τ.Κ. 71306, καθώς και την από 22/11/2018 υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αποδοχής ορισμού του. 

  
 
Εγγυήσεις 

Για την καλή εκτέλεση υπηρεσιών της μελέτης και την πιστή πλήρη και ικανοποιητική τήρηση όλων των 
όρων της σύμβασης των συμβατικών τευχών και των υποχρεώσεων της αναδόχου που προκύπτουν 
από την σύμβαση, καθώς και για κάθε απαίτηση του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά της αναδόχου, που 
μπορεί να προκύψει από την εκτέλεση του έργου, η ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμ. e-32140/12-11-
2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 1.029,00 Ευρώ του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων έργων (ΤΜΕΔΕ),  σύμφωνα με την παρ. 1β, του άρθρου 72 (Εγγυήσεις) του Ν. 4412/2016. 
 
Ρητά συνομολογείται με την παρούσα σύμβαση ότι η ανάδοχος παρέχει με την παρούσα στο Πολυτε-
χνείο Κρήτης την ανέγκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει στην είσπραξη κάθε ποσού κατά 
την απόλυτη κρίση του, που οφείλεται από την ανάδοχο σ’ αυτό σύμφωνα με τις συμβατικές ή νόμιμες 
υποχρεώσεις της ή και με μερική ή ολική κατάπτωση οποιασδήποτε εγγυητικής επιστολής είτε με 
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συμψηφισμό της οφειλής από οποιοδήποτε παρακρατούμενο ποσό από κρατήσεις δεκάτων, χωρίς το 
Πολυτεχνείο Κρήτης να έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει ή να οχλήσει προηγούμενα τον ανάδοχο. 
 
Αντικείμενο 

Φυσικό αντικείμενο του παρόντος είναι η μελέτη για την δημιουργία και τη διαμόρφωση ενός εκθεσια-
κού χώρου με αντικείμενα τη λαογραφία και την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο κεντρικό κτίριο της 
πρώην Γαλλικής Σχολής, κτίριο ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην Χαλέπα Χανίων. Το 
αντικείμενο θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσας σύμβασης και των διεπόντων αυτής 
εγγράφων, τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ως και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις της αρμόδιας επιβλέπουσας υπηρεσίας του Ιδρύματος. 
 
Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο έργο με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 
– ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ με Κ.Α. 
2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402  (ΚΑΕ 9362Α ΠΔΕ) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανο-
μένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.   
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 
ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης 
 
Οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Οι 
πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 & 187 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της 
Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή θα γίνεται σε EURO και σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη. 
 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

- Η με αρ. πρωτ 5053/761 απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017, 
καταχωρημένη με α/α 761 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομική Υπηρεσίας 
(ΑΔΑΜ: 17REQ001632093 ΑΔΑ: 7ΔΨ8469Β6Ν-20Σ) και 

- Η με αρ. πρωτ 2617/79 απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018, 
καταχωρημένη με α/α 79 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομική Υπηρεσίας 
(ΑΔΑ: ΨΨ4Ψ469Β6Ν-ΦΓΨ) 

   
Προθεσμία περαίωσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες 
από την υπογραφή του συμφωνητικού (λαμβανομένων υπόψη κατ΄ εκτίμηση των χρονικών διαστημά-
των για τις εγκρίσεις των σταδίων). 
Οι τμηματικές προθεσμίες, αναλυτικά αναφέρονται στο Χρονοδιάγραμμα (Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  180 ημέρες. 
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Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 184 του 
Ν.4412/2016), αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ΄ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο 
χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 
 
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα». 
 
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 136 του Ν.4412/2016:  
«7. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές θα μετέχουν υποχρεωτικά ως 
Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 και 
στην παρ. 6 του άρθρου 188.»  
 
Ποινικές  ρήτρες 

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του 
και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας οι προβλεπόμενες από το άρθρο 185 του Ν.4412/2016 ποινικές ρήτρες για παραβίαση 
προθεσμιών.    
 
Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας από ανωτέρα βία δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες για 
τον αντίστοιχο χρόνο της παράτασης, αν δε έχουν ήδη επιβληθεί, αίρονται αυτοδίκαια και ούτε 
δημιουργείται αξίωση για αποζημίωση. Η έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση είτε χωρίς 
αναθεώρηση, συνεπάγεται τροποποίηση του ήδη εγκριθέντος χρονοδιαγράμματος και αντικατάστασή 
του με νέο επίσης υποκείμενο στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλονται οι προηγούμενα αναφερθείσες ποινικές ρήτρες που αφορούν υπερβάσεις συνολικής και 
μερικής προθεσμίας, όπως ακριβώς καθορίσθηκαν παραπάνω. Στην περίπτωση που υπάρξει αύξηση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος, οι ποινικές ρήτρες θα καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 185 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τη συνολική προθεσμία του έργου. 
 
Εκτέλεση  του  έργου 

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου εταιρείας. 
  
Η εκτέλεση του όλου έργου θα γίνει αποκλειστικά από την ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 105 και 182 του Ν.4412/2016, η οποία δεν έχει το δικαίωμα υποκατάστασης χωρίς την έγκριση 
του εργοδότη. 
 
Αναθεώρηση  τιμών 

Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν θα υπολογιστεί βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, και των λοιπών διατάξεων που ισχύουν.   
 
Προκαταβολή 
 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση στον ανάδοχο προκαταβολής, κατά τους όρους του άρθρου 187 παρ. 2 
περ. α.) του Ν.4412/2016. 
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Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των νόμων, των Π.Δ. και των υπουργικών αποφάσεων που 
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 
 
Κάθε διαφορά σχετική με την σύμβαση αυτή θα επιλυθεί στα αρμόδια δικαστήρια Χανίων. 
 
Η ανάδοχος εταιρεία δεν μπορεί ν’ αντικατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις της που έχουν σχέση με τη σύμβαση αυτή. 
 
Έτσι συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε  σε 
τέσσερα (4) αντίτυπα ένα για κάθε συμβαλλόμενο και τα υπόλοιπα για το αρχείο του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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