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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΔΑ: 6ΩΥΟ469Β6Ν-730 
Καταχωρήθηκε με α/α 11 στο Βιβλίο Εγκρίσεων  

και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας 
 

Σ  Υ  Μ  Β  Α  Σ  Η 
      Ορθή επανάληψη 

Στα Χανιά σήμερα 3.1.2017 μεταξύ των: 
 
1. Καθηγητή Νικολάου Νικολαΐδη, Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1464/18.6.2013, τεύχος Β’, νομίμου εκπροσώπου του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και 

2. Του κου Κωνσταντίνου Κοκκινάκη, εκπροσώπου της εταιρείας ΚΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 
Διεύθυνση: Κνωσσού 41 Χανιά, ΑΦΜ: 800482766 ΔΟΥ Χανίων, συμφωνήθηκαν και έγιναν 
αποδεκτά τα παρακάτω: 

 
Στις 9.12.2016 κατόπιν της υπ΄αριθμ 435/6.12.2016 απόφασης Συγκλήτου, εστάλη δημόσια 
πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης 
φωτιστικών σωμάτων led και ανακλινόμενων ιστών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1512/9.12.2016), προϋπολογισμού 16.920,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην υπ΄αριθμ 436/20.12.2016 συνεδρίασή της, μετά 
από εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και 
τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων led και ανακλινόμενων ιστών στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Πολυτεχνείου Κρήτης στον δεύτερο των συμβαλλομένων στη συνολική τιμή των δεκαέξι 
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ως αναλυτικά 
αναφέρεται στην προσφορά της αναδόχου η οποία έχει ως εξής: 

Είδη/ Υπηρεσίες 
Τιμή μονάδας 

με ΦΠΑ Ποσότητα Μερική τιμή με ΦΠΑ  

Φωτιστικά 968,00 € 12 11.616,00 € 

Ιστοί 980,00 € 2 1.960,00 € 

Εργασία-μικροϋλικά 2.700,00 € 1 2.700,00 € 

   
Σύνολο με ΦΠΑ 16.276,00 € 

 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Ο Εργοδότης» με την ιδιότητα που 
παρίσταται και ενεργεί εδώ σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης της Συγκλήτου του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Η 
Ανάδοχος» την προμήθεια και τοποθέτηση των ανωτέρω ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της υπ΄αριθμ 1512/9.12.2016 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της 
προσφοράς της αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, στη συνολική τιμή 
των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (16.276,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει το Περιφερειακό Ταμείο σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο 
«Διαμορφώσεις – Κατασκευές- Συντηρήσεις Υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς 





2 

 

χώρους» της ΣΑΕΠ 002, με ενάριθμο: 2014ΕΠ00200007 υποέργο: «Προμήθεια φωτιστικών 
σωμάτων LED και ανακλινόμενων ιστών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου 
Κρήτης»,  ΚΑΕ 9349AΘ. 
 

Τα είδη θα είναι καινούργια και  θα πληρούν τις προδιαγραφές της υπ΄αριθμ  1512/9.12.2016 
πρόσκλησης και της προσφοράς της Αναδόχου, ενώ η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών θα 
γίνει σύμφωνα με οριζόμενα στο επισυναπτόμενο παράρτημα υπ΄αριθμ 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της 1512/9.12.2016 πρόσκλησης. 
 
Η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενενήντα (90) 
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 
 
Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω στην ανάδοχο, θα γίνει μετά τη διαπίστωση της ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με χρηματικό ένταλμα του 
Πολυτεχνείου που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο της αναδόχου. Η πληρωμή θα 
πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η 
Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Το σχετικό ένταλμα πληρωμής 
θα θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όποτε απαιτείται. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή  μπορούν να ζητήσουν 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση 
από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Την Ανάδοχο βαρύνουν: 
α) Τα μεταφορικά κ.λπ. έξοδα εφόσον αυτά υπάρχουν, μέχρι τον τόπο και χώρο της 
τοποθέτησης  που θα υποδειχθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

β) Παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’). 

γ) H προβλεπόμενη κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4 
παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν 
χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 
 
Η ευθύνη της Αναδόχου επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση του εργοδότη, 
σε περίπτωση που η παραπάνω προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας και 
των αναπόσπαστων μερών της.  
 
Η ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά 
την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας 
κλπ., κατά τα ανωτέρω, η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή 
τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε 
ανάλογη περίπτωση η Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα 
Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν 
όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ 
της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός 
ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας.  Η Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς της, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και 
τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος 
του ποσού της Σύμβασης. 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την παρούσα, 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Χανίων. 

 Για όσα δεν προβλέπονται με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές 
διατάξεις  του Α.Κ. και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.  
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο Αν. Πρύτανη 
Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης 
 
 

Η Ανάδοχος 
 

 

Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης 
 

ΚΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
 

 




