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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                            Γούρνες 24/03/2016 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                 
   

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
Στις Γούρνες  και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Μαρτίου του 

έτους 2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 

1. Πλευράκης Εμμανουήλ, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου του Δήμου Χερσονήσου σύμφωνα με 
την με αριθμό 2/2014 απόφαση Δημάρχου και  
2. Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Τεχνική –Κατασκευαστική Εταιρεία, Γιαμπουδή 3 Ηράκλειο  Τ.Κ. 
71201, ΑΦΜ: 997579813, ΔΟY Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Χατζάκη 
Κωνσταντίνο του Σταύρου  με ΑΔΤ: ΑΚ 474604, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 
σύμβαση «Προμηθευτής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου και για 

λογαριασμό του Δήμου, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, υπουργική απόφαση 11389/93, 
2. Την υπ΄ αριθμό 11/2015 μελέτη της υπηρεσίας για την «Προμήθεια φωτιστικών για τη ΔΕ 

Χερσονήσου » του Δήμου προϋπολογισμού € 73.185,00 ευρώ με το ΦΠΑ,  
3. Την υπ΄ αρ. 181/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
4. Την με αριθμό 254/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
5. Την με αριθμό 454/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την κατακύρωση 

και την ψήφιση της πίστωσης, 
6. Την με αριθμό 170759 με ημερομηνία 21/03/2016 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

του Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕΔΕ, ποσού 2.915,50  €, ίση με το 5 % επί του συμβατικού ποσού, προ 
ΦΠΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ:  
 

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων Κ. Χατζάκης  & ΣΙΑ ΕΕ , Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία, 
Γιαμπουδή 3 Ηράκλειο 71201, ΑΦΜ: 997579813, ΔΟY Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενη 
από τον Χατζάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου με ΑΔΤ : ΑΚ 474604, την εκτέλεση της προμήθειας 
φωτιστικών σωμάτων για τη ΔΕ Χερσονήσου έναντι του ποσού των εβδομήντα μια χιλιάδες, 
επτακόσια είκοσι ένα  ευρώ και τριάντα λεπτά (71.721,30) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
23%, σύμφωνα και με την 454/2015  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος στα πλαίσια της υλοποίησης της προμήθειας πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε: 
 
 Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 11/2015 Μελέτης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους 
Ο.Τ.Α. 
 Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του 

ΕΚΠΟΤΑ, της με αριθμό 11/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα 
των όρων και προϋποθέσεων αυτής. Ακόμα τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις 
που προβλέπει η παραπάνω μελέτη και γενικά έχουν ισχύ η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παραπάνω Μελέτης. Επίσης ισχύουν οι όροι της 
διακήρυξης, η απόφασης κατακύρωσης και η προσφορά του προμηθευτή. Κατά τη διαδικασία της 
παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ’ όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος του, και θα γίνει αφού πρώτα δοκιμαστούν τα φωτιστικά σώματα. 
 Η παράδοση των υλικών και η τοποθέτηση θα γίνει σε χρονικό διάστημα έως και δύο μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως και 23/05/2016. 
 Σχετικά με το χρόνο εγγύησης, ορίζεται στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθμό σχετικής 11/2015 

μελέτης. 
 Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου το οποίο θα πληρωθεί από την 
ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας. 
 Οι τιμές των αγαθών διαμορφώνονται βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, η 

οποία είναι η εξής: 
 

 
Α/Α 

 
Περιγραφή υλικού Mονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 
Μερικό 
Σύνολο 

1 Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου, 
με  φωτιστικό τύπου φανάρι 

τεμ. 70 588,00 41.160,00 

2 Κεφαλή φωτιστικού ιστού  
 
 
 
 
 

τεμ. 50 343,00 17.150,00 

 Σύνολο 58.310,00 
 ΦΠΑ 23% 13.411,30 
 Γενικό Σύνολο 71.721,30 

 
Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό 
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που 
αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω  και 

παραδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.  
Συντάχθηκε και υπογράφεται σε δύο  (2) αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
       
 
 

Ο Προμηθευτής Ο   Αντιδήμαρχος   Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 

 
 

Εμμανουήλ Πλευράκης 
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