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ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1850/3.12.2019  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στα Χανιά σήμερα 3.12.2019 μεταξύ των: 

1) Πολυτεχνείου Κρήτης, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Καθηγητή Νικόλαο 
Καλλίθρακα - Κόντο, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 201647/Ζ1 (ΦΕΚ 627, 28.11.2017, τ’ ΥΟΔΔ) Απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης» και την υπ’ αριθμ 
1947/4.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4472/19.12.2017, τ. Β’), «Καθορισμός του τομέα ευθύνης 
και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης αυτού 
από τους Αντιπρυτάνεις» και 

2) κ. Νικολάου Νταντιδάκη, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΑΒΑΞ COMPUTER 
APPLICATIONS ΙΚΕ, ΑΦΜ: 082041943, ΔΥΟ: Χανίων,  Έδρα: Νικ. Σκουλά 30 – Χανιά, Τηλ. 
28210 97027, email: avax@cha.gr, στο εξής αποκαλούμενος «Ανάδοχος», συμφωνήθηκαν 
και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

Άρθρο 1: Ιστορικό 

Στις 7 Νοεμβρίου 2018 διενεργήθηκε στα Χανιά Κρήτης ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των 
ορίων με ανοικτές διαδικασίες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια στο 
πλαίσιο του Υποέργου Νο 1: «Υλοποίηση καινοτόμων υποδομών για την παροχή 
προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση 
εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» ΣΑΕΠ002/1. 

Το αντικείμενο της προμήθειας περιελάμβανε τα παρακάτω πέντε (5) τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1 : Υποδομές τηλεκπαίδευσης και e-learning, εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 € 
πλέον ΦΠΑ 96.774,19 €, ήτοι συνολικό ποσό 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 2 : Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βασισμένου σε 
τεχνολογίες VDI, εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ 58.064,52, ήτοι συνολικό 
ποσό 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 3: Δικτυακός εξοπλισμός ενσύρματης/ασύρματης πρόσβασης, εκτιμώμενης αξίας 
137.096,77 € πλέον ΦΠΑ 32.903,23 €, ήτοι συνολικό ποσό 170.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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ΤΜΗΜΑ 4: Υποδομές δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 38.709,68 
€ πλέον ΦΠΑ 9.290,32 €, ήτοι συνολικό ποσό 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 5: Δικτυακός εξοπλισμός τοίχους προστασίας με δυνατότητες απομακρυσμένης 
πρόσβασης (VPN), εκτιμώμενης αξίας 66.129,03 € πλέον ΦΠΑ 15.870,97 €, ήτοι συνολικό 
ποσό 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 887.096,77  ΦΠΑ: € 212.903,23). 

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ 494/21.3.2019 και 
501/28.6.2019 αποφάσεις της, κατακύρωσε στη δεύτερη των συμβαλλομένων, τον 
παραπάνω διαγωνισμό και συγκεκριμένα το Τμήμα 3 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη 
συνημμένη προσφορά της. 

Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ' αρίθμ. 41/16.9.2019 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
συνεδρίου του Ν. Χανίων, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος της παρούσας σύμβασης 
επήλθε θετικός. 

Άρθρο 2: Ποσό σύμβασης 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Ο Εργοδότης» με την ιδιότητα 
που παρίσταται και ενεργεί εδώ σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναθέτει στην δεύτερη των 
συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Η Ανάδοχος» την ανωτέρω προμήθεια κι 
εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 331/19.9.2018 
διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 
παρούσας στο ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
οκτώ λεπτών (155.641,08 €),  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
συγκεκριμένα του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών 
Πολυτεχνείου Κρήτης» με Ενάριθμο: 2018ΕΠ00210009 (ΚΑΕ: 9349ΑΑ) με φορέα 
Χρηματοδότησης τη Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του  ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΣΑΕΠ002/1.  

Άρθρο 3: Ειδικοί όροι σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ 3: Δικτυακός εξοπλισμός ενσύρματης/ασύρματης πρόσβασης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ΄αριθμ 331/19.9.2018 
Διακήρυξης. 

Άρθρο 4: Χρόνος παράδοσης υλικών - υποχρεώσεις αναδόχου μετά το πέρας της 
παράδοσης/εγκατάστασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης. Ως 
ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του χρόνου παράδοσης νοείται η ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρεται χρόνος 
παράδοσης, ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών το 
αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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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 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Άρθρο 5: Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: 

ΤΜΗΜΑ 3. «Ενίσχυση και επέκταση των δικτυακών υποδομών της Πολυτεχνειούπολης» 

 1 x Μεταγωγέας συνάθροισης -> Data Center στο υπόγειο του Κτιρίου Α1 (Κέντρο 
Δικτύων) 

 3 x Μεταγωγείς Top of Rack (ToR) -> Data Center στο υπόγειο του Κτιρίου Α1 
(Κέντρο Δικτύων) 

 3 x Mεταγωγείς πρόσβασης (access switches) αμφιθεάτρων -> Στον κόμβο C2 που 
υποστηρίζει την αίθουσα Γ2.01 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1, στον κόμβο L1I που υποστηρίζει 
τα αμφιθέατρα 2041 και 2042 και στον κόμβο L1C που υποστηρίζει το αμφιθέατρο 
141Π98 και την αίθουσα 145Π58 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. 

 2 x Mεταγωγείς πρόσβασης (access switches) αιθουσών διδασκαλίας ->Στον κόμβο 
K2D που υποστηρίζει την αίθουσα Κ2.Α1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1, και στον κόμβο Β1Α 
που υποστηρίζει τις αίθουσες διδασκαλίας Β. 

 1 x Ελεγκτής ασύρματων σημείων πρόσβασης (wireless controller) -> Data Center 
στο υπόγειο του Κτιρίου Α1 (Κέντρο Δικτύων) 

 10 x Ασύρματα σημεία πρόσβασης (Access Points) υψηλών ταχυτήτων τύπου Α -> 
Στις αίθουσες και αμφιθέατρα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Γ2.01, Κ2.Α1, 145Π58, Μ3.108 και 
Α1.003). 

 40 x Ασύρματα σημεία πρόσβασης (Access Points) τύπου B. -> Στις αίθουσες 
διδασκαλίας Β1, στην βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα αμφιθέατρα Α2, 
141Π98, Γ2.02, 2041, 2042 και στο χώρο της φοιτητικής λέσχης. 

(Η ακριβής εκτίμηση του αριθμού των ασύρματων σημείων πρόσβασης που θα 
εγκατασταθούν ανά αίθουσα εξαρτάται από την ισχύ του μοντέλου που επικράτησε στη 
διαδικασία του διαγωνισμού).  

Άρθρο 6: Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων κι εγκατεστημένων με την 
παρούσα ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και 
Αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 207 «Κυρώσεις για 
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εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας», 208 «Παραλαβή υλικών» του Ν. 4412/2016 και παρ. 
6.2 της υπ’ αριθμ. 331/19.9.2018 διακήρυξης. 

Άρθρο 7: Πληρωμή- Τιμολόγηση- Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις 

Πληρωμή: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΟΠΣ eΠΔΕ κατόπιν 
των σχετικών αιτημάτων χρηματοδότησης της αναθέτουσας αρχής και της καταβολής των 
πιστώσεων από την Διαχειριστική Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό του έργου: 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Κρατήσεις: Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω 
χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω 
κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Τυχόν κρατήσεις που υποβληθούν με νεότερες διατάξεις. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Επιβαρύνσεις: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 8: Εγγυήσεις 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η Ανάδοχος κατέθεσε έγκυρη εγγυητική 
επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 υπ΄αριθμ GRH148216 ποσού 
6.275,85 € της Τράπεζας ALPHA BANK, που θα επιστραφεί μετά την καλή εκτέλεση των 
όρων της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της. 

Άρθρο 9: Εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 
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Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του αναδόχου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 10: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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 οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 6.1 «Χρόνος παράδοσης υλικών» της παρούσας διακήρυξης 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που  
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παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 11: Προσωπικό αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Άρθρο 12: Γενικοί όροι σύμβασης 

Η ευθύνη του Αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά 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.  

Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το 
βάρος της απόδειξης.  Στερείται όμως το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει 
εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που 
προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει, στο σύνολό της ή μερικά, την προμήθεια που 
ανέλαβε. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 
133 του Ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Προσφοράς 
του, 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. 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των υπό προμήθεια ειδών 
μέχρι την παραλαβή τους. 

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. 
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Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε ένα και ένα 
έλαβε το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

 

                                                               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης 

   

 

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας – Κόντος 

 

Ο Ανάδοχος 

         ΑΒΑΞ Computer Applications Ι.Κ.Ε. 

 

 

                   Νικόλαος Νταντιδάκης 

 

 

 




