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ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362 -11/12/2014                 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  CAFÉ-NET ΝΕΩΝ  

στο χώρο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σητείας 

 

Στη Σητεία σήµερα την 11-12-2014 ηµέρα Πέµπτη, στο ∆ηµαρχείο Σητείας οδός Βαρθολοµαίου 

9, µεταξύ αφενός του ∆ηµάρχου Σητείας Πατεράκη Θεοδώρου  που µε την ιδιότητά του, νόµιµα 

εκπροσωπεί το ∆ήµο Σητεία και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου της 

εταιρείας «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ  Ε.Π.Ε» που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Κωστάκη Νικόλαο του 

Ιωάννη  και θα καλείται εφεξής "Προµηθευτής", συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα:  

Με βάση την διακήρυξη 5725/19-9-2014 προκηρύχθηκε Πρόχειρος. ∆ιαγωνισµός, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την προµήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

CAFÉ-NET ΝΕΩΝ  

στο χώρο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σητείας 

Η προµήθεια των ειδών, κατακυρώθηκε µε την Απόφαση 419/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Σητείας. 

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προµηθευτή και ο Προµηθευτής 

αναλαµβάνει την προµήθεια εγκατάσταση των ειδών του παραρτήµατος Α της παρούσης, στους 

τόπους παράδοσης που αναφέρονται στην προκήρυξη, µε τους ακόλουθους όρους και 

συµφωνίες: 

 

Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση 

 
Συµφώνησαν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 
Ο Πρώτος των συµβαλλοµένων λαµβάνοντας υπόψη του :  

 

1.1 Τη διακήρυξη 5725/19-9-2014.του διαγωνισµού και την προσφορά του προµηθευτή που 

κατακυρώθηκε σύµφωνα µε την Απόφαση 419/2014  της Οικονοµικής Επιτροπής 

1.2 την Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΦΕΚ 185Β) (ΕΚΠΟΤΑ) 

  
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
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1.3 το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

1.4 το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (114 Α) 

1.5 την Υ.Α. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β) 

1.6 την Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 (ΦΕΚ 415Β) περί συστήµατος διαχείρισης και 

ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» και τον ισχύοντα Οδηγό του Προγράµµατος 

1.7 την από 8/03/2013 και µε κωδικό MIS 429713 ένταξη της πράξης µε τίτλο «∆ηµιουργία 

café-net νέων στο χώρο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σητείας» στο πρόγραµµα ¨Κρήτη & 

Νήσοι Αιγαίου¨. 

1.8 τη µε αριθµό 2/2013 Μελέτης - Τεχνικής Περιγραφής που συντάχθηκε από την υπηρεσία 

του ∆ήµου 

1.9 Την µε αριθµό 91/14 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Σητείας για την έγκριση της 

προµήθειας 

1.10 τη µε αριθµό 368/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

1.11 Τα κείµενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήµατα, 

θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη της παρούσας σύµβασης και αποτελούν µε αυτήν ενιαίο 

σύνολο. 

1.12 Το κείµενο της Σύµβασης και ισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση 

και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι 

αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα ∆ιακήρυξη, η απόφαση 

κατακύρωσης και η οικονοµική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές 

 

2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιµές µονάδας κάθε είδους καθώς και τα 

αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνηµµένο σε αυτή τη σύµβαση παράρτηµα A΄. 

 2.2 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προµηθευτή για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση, ανέρχεται σε Δεκαεπτά χιλιάδες  

πεντακόσια ενενήντα ευρώ (17.590,00 €)  χωρίς ΦΠΑ23%   ή είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια 

τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά  (21.635,70 €) με ΦΠΑ 23%. 
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Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές 

 

3.1 Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός πληρεί τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης και 

φέρει στο σύνολο του σήµανση CE. Επίσης προέρχεται από επώνυµους κατασκευαστές του 

χώρου, πιστοποιηµένους κατά ISO9001. 

3.2 Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του 

∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των 

προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει 

γίνει η τεχνική αξιολόγηση. 

 

Άρθρο 4 – Προθεσµίες 

 

4.1 Η προθεσµία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προµηθευτής για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του είναι η άφιξη των ειδών εντός Σαράντα πέντε (45) Ηµερολογιακών Ηµερών 

από την υπογραφή της σύµβασης.  

Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο σε δεκαπέντε (15) 

Ηµερολογιακές Ηµέρες από την παράδοσή τους 

4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσµίες, επιβάλλονται στον Προµηθευτή οι κυρώσεις 

που προβλέπονται από το άρθρο 20 της ∆ιακήρυξης. 

4.3 Ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή, 

τουλάχιστον 10 εργάσιµες µέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειµένου να ετοιµασθούν οι 

χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη. 

 

Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

 

5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών Πίνακα, από την Επιτροπή Παραλαβής που 

συνεστήθη µε την υπ. αριθµ 178/2014 απόφαση του ∆.Σ  

5.2 Ο Προµηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει µέχρι την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή τους. 
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Άρθρο 6 - Πληρωµές – κρατήσεις 

 

6.1 Η δαπάνη της σύµβασης έχει εγγραφεί και χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 002/8 µε       

κωδικό 2013ΕΠ00280032 και κωδικό προϋπολογισµού  ΚΑ 30-7134.003 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο 

πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 

6.2 Οι πληρωµές στον Προµηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που 

χρηµατοδοτούνται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων και επιβαρύνονται µε 

παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 4% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του 

Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως 

των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 

κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών 

που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν 

τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο 

6.4 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον προµηθευτή θα γίνει ως εξής: 

Με εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας του εξοπλισµού, µαζί µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., 

µετά την παράδοση των προσφεροµένων ειδών κάθε εργαστηρίου, και την υπογραφή των 

ανάλογων πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

6.5 Για την πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει µε ευθύνη 

του, στο ∆ήµο Σητείας.  

6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής 

6.5.2 Πρωτότυπο τιµολόγιο πώλησης 

6.5.3 ∆ελτία ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 

 

Άρθρο 7- Λοιποί όροι 

 

7.1 Ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση 

τυχόν βλαβών ή προβληµάτων, δωρεάν για 2 έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή. Επίσης αναλαµβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη 

από την οριστική παραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του 

αναδόχου. 
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7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Προµηθευτή θα λύνεται από τα καθ΄ ύλη αρµόδια ∆ικαστήρια ,σύµφωνα µε το ελληνικό 

ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 

7.3 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να τοποθετήσει στα 

προσφερόµενα είδη, σε µόνιµη θέση, ένδειξη υπό µορφή µικρής αυτοκόλλητης ετικέτας ο τύπος, 

οι διαστάσεις και το περιεχόµενο της οποίας θα δοθεί στον Προµηθευτή από τη Αναθέτουσα 

Αρχή. 

7.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον Προµηθευτή 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, µε στοιχεία             

Νο LD14344/00009 ποσού 2.164,00 €, ηµεροµηνία έκδοσης 10-12-2014 της Τράπεζας ATTICA 

BANK. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 16 της διακήρυξης . 

7.5 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού µετά την οριστική παραλαβή και πριν την 

αποδέσµευση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης , θα κατατεθεί από τον Προµηθευτή εγγυητική 

επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, µε χρόνο 

ισχύος είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την οριστική παραλαβή. 

7.6 Το κείµενο της παρούσας σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και συµφωνήθηκε, υπογράφεται 

νόµιµα και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά 

τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προµηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

    Για το ∆ήµο Σητείας          Για τον Προµηθευτή 

       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ      ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α      ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 
 
 

 
Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδας 

σε ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ23% 

 Σύνολο σε 
ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ23% 

Υπολογιστές τύπου χρήστη 13 740,00 9620,00 
UPS Line interactive 14 60,00 840,00 
Oθόνες TFT 13 100,00 1300,00 
Εκτυπωτές Laser A4 Network 4 150,00 600,00 
Video Projector 1 1050,00 1050,00 
Gigabit switch 16-ports 2 90,00 180,00 
Καµπίνα-rack 12U µε 
αξεσουάρ 

1 290,00 

290,00 
Υλικά δοµηµένης καλωδίωσης 1 590,00 590,00 
Γραφείο Η/Υ 13 150,00 1950,00 
Καθισµα εργασίας 13 90,00 1170,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 17590,00 
  ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% 4045,75 
   Συνολική Αξία µε ΦΠΑ23% 21635,70 
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