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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: 89/2580/22.1.2020 (ΑΔΑ: 618
Ο469Β6Ν-0ΨΣ, ΑΔΑΜ: 19REQ005207354 2019-0702)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4498/5.6.2020

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στα Χανιά σήμερα 5.6.2020 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) της Κυριακής Φερμάνη, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «MERCK Α.Ε.», με ΑΦΜ:
095052971, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 41-45, 15123 Μαρούσι
Αττικής, στο εξής αποκαλούμενος «Ανάδοχος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα
παρακάτω:
Άρθρο 1: Ιστορικό
Στις 6.9.2019 διενεργήθηκε στα Χανιά Κρήτης ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, με
την ανοικτή διαδικασία του άρθρ. 27 του ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάθεση της
σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2: “Αναβάθμιση
εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου
Κρήτης» της Πράξης “Συμπλήρωση- αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Π.Κ.».
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η «Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού
για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης:
«Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» και συγκεκριμένα:
ΤΜΗΜΑ 1: Ιοντικός Χρωματογράφος, εκτιμώμενης αξίας € 81.451,61, πλέον ΦΠΑ €
19.548.39, ήτοι συνολικό ποσό € 101.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 2: Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής υδάτων και αποτύπωσης της υγρής
διατομής σε ποτάμια και ανοιχτά κανάλια, εκτιμώμενης αξίας € 24.193,55, πλέον ΦΠΑ €
5.806,45, ήτοι συνολικό ποσό € 30.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 3: Φορητό σύστημα μέτρησης υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από έδαφος,
εκτιμώμενης αξίας € 69.354,84, πλέον ΦΠΑ € 16.645,16, ήτοι συνολικό ποσό € 86.000,00,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 4: Συγκρότημα Φασματοσκοπίας Υπερύθρου, εκτιμώμενης αξίας € 145.161,29,
πλέον ΦΠΑ € 34.838,71, ήτοι συνολικό ποσό € 180.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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ΤΜΗΜΑ 5: Κλίβανος υψηλής θερμοκρασίας στους 1800o C, εκτιμώμενης αξίας € 24.193,55,
πλέον ΦΠΑ € 5.806,45, ήτοι συνολικό ποσό € 30.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 6: Μονάδα πηγής - μετρήσεων υψηλής ακρίβειας και πολύμετρο υψηλής
ακρίβειας, εκτιμώμενης αξίας € 12.459,68, πλέον ΦΠΑ € 2.990,32, ήτοι συνολικό ποσό €
15.450,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 7: Θάλαμος περιβαλλοντικής προσομοίωσης και τεχνητής γήρανσης με
ακτινοβολία, εκτιμώμενης αξίας € 36.290,32, πλέον ΦΠΑ € 8.709,68, ήτοι συνολικό ποσό €
45.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 8: Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού εκτιμώμενης αξίας € 8.870,97, πλέον
ΦΠΑ € 2.129,03, ήτοι συνολικό ποσό € 11.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 9: Σύστημα μέτρησης αεροστεγανότητας κτιρίων εκτιμώμενης αξίας € 8.064,52,
πλέον ΦΠΑ € 1.935,48, ήτοι συνολικό ποσό € 10.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 10: Σύστημα παραγωγής ενέργειας με εφαρμογή στα κτίρια που εκμεταλλεύεται
την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια και τις διαφορές πίεσης γύρω από το κτίριο,
εκτιμώμενης αξίας € 12.096,77, πλέον ΦΠΑ € 2.903,23, ήτοι συνολικό ποσό € 15.000,00,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 11: Ηλιακός συλλέκτης Fresnel για πολύ-παραγωγή ενέργειας, εκτιμώμενης αξίας €
61.733,87, πλέον ΦΠΑ € 14.816,13, ήτοι συνολικό ποσό € 76.550,00,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ 516/4.12.2019 και
520/13.2.2020 αποφάσεις της, κατακύρωσε στη δεύτερη των συμβαλλομένων, τον
παραπάνω διαγωνισμό και συγκεκριμένα το Τμήμα 8 «Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου
νερού» όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη προσφορά της.
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
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 6031/3.7.2019 διακήρυξης
και της προσφοράς της αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας στο
ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών
(7.774,80 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και
από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ002/1- αριθ. ενάριθ. Έργου: 2018ΕΠ00210009).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2: «Αναβάθμιση εκπαιδευτικού
εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης:
«Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» ΣΑΕΠ002/1 με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1236/29.3.2018 όπως τροποποιήθηκε με την 5314/7-112019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5010664. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9349AA σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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Άρθρο 3: Ειδικοί όροι σύμβασης
ΤΜΗΜΑ 8: Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ΄αριθμ 6031/3.7.2019 Διακήρυξης.
Άρθρο 4: Διάρκεια σύμβασης- Χρόνος παράδοσης υλικών- υποχρεώσεις αναδόχου μετά
το πέρας της παράδοσης/εγκατάστασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
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 Με βάση τα οριζόμενα στη διακήρυξη και εφόσον 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.
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: 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 παρακολούθησης
και παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 207 «Κυρώσεις για
εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας», 208 «Παραλαβή υλικών» του Ν. 4412/2016 και παρ.
6.2 της υπ’ αριθμ. 6031/3.7.2019 διακήρυξης.
Άρθρο 6: Πληρωμή- Τιμολόγηση- Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις
Πληρωμή: 5.1.1. 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 ως εξής:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
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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 7: 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 GRH150891/2.6.2020
ποσού 313,50 € της Τράπεζας ALPHABANK, η οποία θα επιστραφεί μετά την καλή εκτέλεση
των όρων της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της.
Άρθρο 8: Εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
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.
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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 9: 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, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής
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
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 10 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 11: Εφαρμοστέο δίκαιο
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Χανίων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
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.
Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της δύναται να επέλθει δυνάμει του άρθρου
132 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
Ο Ανάδοχος δεν 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, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά,
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 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.
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.
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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.
Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Η Ανάδοχος

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας – Κόντος

Κυριακή Φερμάνη

MERCK A.E.
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