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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710/372111                                                                         Τρίπολη, 24-03-2020   

Fax: 2710 / 372108                                                                                      Αρ. πρωτ.: 2977  
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Σαλούρου  

Αντωνία,  
e-mail: vtsokou@uop.gr, asalourou@uop.gr,  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

για την«Προμήθεια αντισηπτικών χεριών» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο κάθε ομάδας.  

 

Στην Τρίπολη σήμερα στις 24/03/2020 μεταξύ: 

 

Α. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη  (Ερυθρού Σταυρού 28 & 

Καρυωτάκη, ΤΚ 22100) με Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον 

Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα 

(δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 

ως “Αγοραστής” και 

Β. της Εταιρείας Α. Τριανταφυλλόπουλος Ε.Ε. “MEDICIN Equipment” που εδρεύει στη 

Δημητρακοπούλου 19 (Τρίπολη, ΤΚ. 22131) με Α.Φ.Μ. : 800896490,Δ.Ο.Υ. Τρίπολης   και 

εκπροσωπείται νόμιμα  από την κα Φάκου Ελένη, αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο 

Προμηθευτής" συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Τις  διατάξεις: 

- του Ν.2690/1999 Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεις αυτού 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”,όπως ισχύει 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.  

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”της με αρ. 57654 (Β’ 

1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

-του Ν.4610/τ.Α΄/ 70/7-5-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

-Του υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο 

έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ). 

-Της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης Υπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων» (Β΄2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226). 

-Της αριθμ. Φ.400/203/269584/Σ.848 απόφασης (ΦΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

-Της υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο», 

-Της υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄ 1781), 

-Του ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού», όπως ισχύει 

σήμερα. 
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-Του υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

-Της υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

-Του ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και καθορισμός 

τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων. 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω 

- ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020 η από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία περιέχει τα 

κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού 

-Την από 23/03/2020 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για μείωση 

συντελεστή ΦΠΑ σε 6% στα προϊόντα ατομικής υγιεινής 

 

Τις αποφάσεις: 

-Το υπ’ αρίθμ. 2420/06-03-2020 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια αντισηπτικών χεριών  

-Την υπ’ αρίθμ. 2534/10-03-2020 Απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: 97ΤΖ469Β7Δ-Κ0Π) περί έγκρισης 

σκοπιμότητας πραγματοποίησης για προμήθεια αντισηπτικών χεριών  

-Την υπ. Αριθμ. 2544/10-03-2020 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης / έγκρισης Δαπάνης που 

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: 

ΨΛ5Ο469Β7Δ-ΕΝΕ & ΑΔΑΜ : 20REQ006409580) 

-Την υπ’ αρίθμ. 25057/Β2/20-2-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την 

έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 

Ω6Π846ΜΤΛΗ-Π08) 

-Την υπ’ αρίθμ. 2547/1003-2020 Πρόσκληση για Προμήθεια αντισηπτικών χεριών συνολικού 

προϋπολογισμού 7.201,92ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

-Την υπ’ αριθμ. 10/20-03-2020 Απόφαση ΑΔΑΜ : 20AWRD006470712, ΑΔΑ: 6ΖΑΓ469Β7Δ-ΠΓΥ περί 

έγκρισης σύναψης σύμβασης στα πλαίσια της υπ’ αρίθμ. 2547/10.03.2020 Πρόσκλησης για προμήθεια 

αντισηπτικών  

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια αντισηπτικών χεριών για 

προληπτικούς λόγους και λόγω έξαρσης κορωνοϊού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας για 
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τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με α)την υπ. Αριθμ. 2687/13.03.2020       

προσφορά της εταιρείας Α. Τριανταφυλλόπουλος Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “MEDICIN Equipment” της 

οποίας το συνολικό ποσό τροποποιείται κατά την υπογραφή της παρούσας λόγω της αλλαγής του 

ΦΠΑ σε 6% στα προϊόντα ατομικής υγιεινής βάσει της από 23/03/2020 Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ και β) τις 

τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 2547/10-03-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική δαπάνη για όλες τις ομάδες ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων 

σαράντα ευρώ (5.340,00ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, ήτοι πέντε χιλιάδων εξακοσίων 

εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών  (5.660,40 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6% σύμφωνα με την 

υπ. Αριθμ. 2687/13.03.2020 προσφορά του αναδόχου όπως τροποποιείται λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ 

σε 6% στα προϊόντα ατομικής υγιεινής βάσει της από 23/03/2020 Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ. 

Αναλυτικά :  

ΟΜΑΔΑ 1-ΤΡΙΠΟΛΗ  

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Προμηθειών  

Υπεύθυνοι : Τσώκου Βασιλική, Σαλούρου Αντωνία, Πουλοπούλου Παναγιώτα 
Τηλέφωνο: 2710372111, 2710372103, 2710372134 
 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τόπος Παράδοσης  

Αντισηπτικό χεριών  Συσκευασία των 1000 

ml, εγκεκριμένων από 

τον ΕΟΦ, με τις 

ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

- σε υγρή μορφή, φιλική 

προς το δέρμα 

-αντιϊικό 

-βακτηριοκτόνο  

-μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο  

-με δοσομετρητή 

(dispenser) 

9 Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ -Τέρμα 

Καραϊσκάκη 

3 Πρυτανεία – Ερυθρού 

Σταυρού 28 και 

Καρυωτάκη 

16 Τμήμα Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών – 

Ακαδημαϊκού Γ.Κ. 

Βλάχου 

40 Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών – Θέση Σέχι -

Πρώην 4ο Πεδίο Βολής  

316 Τμήμα Νοσηλευτικής 

(Παναρκαδικό 

νοσοκομείο) – Θέση Σέχι 

-Πρώην 4ο Πεδίο Βολής 

20SYMV006485203 2020-03-27



 

5/13 

 

 

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 1 384 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6% 3.417,60 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 3.622,66 

 

ΟΜΑΔΑ 2- ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Υπεύθυνος: Μπάμπαλη Σταυρούλα  

Τηλέφωνο: 2721045190 

 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τόπος Παράδοσης  

Αντισηπτικό χεριών  Συσκευασία των 1000 

ml, εγκεκριμένων από 

τον ΕΟΦ, με τις 

ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

- σε υγρή μορφή, φιλική 

προς το δέρμα 

-αντιϊικό 

-βακτηριοκτόνο  

-μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο  

-με δοσομετρητή 

(dispenser) 

50 Αντικάλαμος Πρώην ΤΕΙ 

Πελοποννήσου   

24 Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και 

Πολιτισμικών Σπουδών 

– Παλαιό Στρατόπεδο, 

Ανατολικό κέντρο 

20 Φοιτητική Εστία – 

Λακωνικής και 

Σφακιανάκη 

 

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 2 94 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6% 836,60 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 886,80 

 

ΟΜΑΔΑ 3-ΝΑΥΠΛΙΟ 

Υπεύθυνος: Σπανού Γεωργία 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2752096130 

 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τόπος Παράδοσης  

Αντισηπτικό χεριών  Συσκευασία των 1000 

ml, εγκεκριμένων από 

16 Σχολή Καλών Τεχνών – 

Βασιλέως Κωνσταντίνου  
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τον ΕΟΦ, με τις 

ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

- σε υγρή μορφή, φιλική 

προς το δέρμα 

-αντιϊικό 

-βακτηριοκτόνο  

-μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο  

-με δοσομετρητή 

(dispenser) 

21 και Τερζάκη  

 

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας3 16 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6% 142,40 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 150,94 

 

ΟΜΑΔΑ 4- ΣΠΑΡΤΗ 

Υπεύθυνος: Ψυχογιού Νικολέττα  

Τηλέφωνο: 2731089651 

 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τόπος Παράδοσης  

Αντισηπτικό χεριών  Συσκευασία των 1000 

ml, εγκεκριμένων από 

τον ΕΟΦ, με τις 

ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

- σε υγρή μορφή, φιλική 

προς το δέρμα 

-αντιϊικό 

-βακτηριοκτόνο  

-μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο  

-με δοσομετρητή 

(dispenser) 

40 Πανεπιστημιακή 

μονάδα Σπάρτης όπου 

υπάρχουν τμήματα του 

Πανεπιστημίου (Σχολή 

Επιστημών Ανθρώπινης 

Κίνησης και Ποιότητας 

Ζωής και πρώην ΤΕΙ 

Πελοποννήσου και 

Σχολή Επιστημών 

Υγείας)  

-Λεωφόρος Ευσταθίου 

και Σταματικής Βαλίωτη 

και Πλαταιών  

-Κτίριο Βαλιώτη, Περιχή 

Κλαδά 

 

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 4 40 
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Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6% 356,00 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 377,36 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5-ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

Αρμόδιο τμήμα : Τμήμα Προμηθειών 

Υπεύθυνος: Ασπρούδη Παρασκευή 

Τηλέφωνο: 2741074999 

 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τόπος Παράδοσης  

Αντισηπτικό χεριών  Συσκευασία των 1000 

ml, εγκεκριμένων από 

τον ΕΟΦ, με τις 

ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

-σε υγρή μορφή, φιλική 

προς το δέρμα 

-αντιϊικό 

-βακτηριοκτόνο  

-μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο  

-με δοσομετρητή 

(dispenser) 

16 Σχολή Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών  

-Δαμασκηνού και 

Κολοκοτρώνη 

-Λεωφόρος Αθηνών και 

Αριστοτέλους  

 

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 5 16 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6% 142,40 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 150,94 

 

ΟΜΑΔΑ 6- ΠΑΤΡΑ 

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Προμηθειών 

Υπεύθυνοι: Καραγεωργίου Ευαγγελία, Νταμάτη Ελένη 

Τηλέφωνα: 2610369419, 2610369416 

 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τόπος Παράδοσης  

Αντισηπτικό χεριών  Συσκευασία των 1000 

ml, εγκεκριμένων από 

50 Σχολή Μηχανικών – 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 
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τον ΕΟΦ, με τις 

ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

-σε υγρή μορφή, φιλική 

προς το δέρμα 

-αντιϊικό 

-βακτηριοκτόνο  

-μυκητοκτόνο 

-φυματιοκτόνο  

-με δοσομετρητή 

(dispenser) 

Κουκούλι 

 

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 6 50 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6% 445,00 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 471,70 

 

 

Σύνολο τεμαχίων για όλες τις ομάδες 600 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6% 5.340,00 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 5.660,40 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του 

οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ: 1311  “Προμήθεια υγειονομικού υλικού” και ΚΑΕ: 1312 “Προμήθεια 

φαρμακευτικού υλικού”, CPV : 33631600-8, “Αντισηπτικά και απολυμαντικά”), ΑΠ. 2544/10-03-2020 

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης / έγκρισης Δαπάνης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: ΨΛ5Ο469Β7Δ-ΕΝΕ & ΑΔΑΜ : 

20REQ006409580).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 
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Όλα τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα υπηρεσία βαρύνουν τον 

ανάδοχο/οικονομικό φορέα. 

Ο εκτελωνισμός, η μεταφορά, η ασφάλεια, οι δασμοί, οι φόροι κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο 

οικονομικό φορέα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάπτει τα απαραίτητα παραστατικά. 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Προμηθειών) και τους αρμόδιους 

υπάλληλους κάθε πόλης όπως αναφέρονται ανωτέρω ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της 

διαδικασίας. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες 

επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Το χρονικό διάστημα μεταφοράς και παράδοσης των αντισηπτικών αφορά στο διάστημα, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση παράδοσης της προμήθειας, η οποία 

θα γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά κατόπιν συνεννόησης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 

αργότερο εντός εξήντα  (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παράδοση των αντισηπτικών θα γίνεται στις πανεπιστημιακές μονάδες που αναφέρονται στην 

πρόσκληση κατόπιν καθοδήγησης από αρμόδιους υπαλλήλους της πανεπιστημιακής μονάδας κάθε 

πόλης. 

Για την παρακολούθηση της παράδοσης των ειδών θα συντάσσονται πρωτόκολλα παραλαβής οι 

οποίες θα υπογράφονται αρμοδίως από τις επιτροπές που έχουν οριστεί για τον λόγο αυτό. Η 

ολοκλήρωση της παράδοσης θα ολοκληρώνεται με την υπογραφή των πρωτοκόλλων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δέχεται εντολές μόνο από τους αρμόδιους υπάλληλους του τμήματος 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα 

γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά 

και μόνο τον Ανάδοχο.   

 

Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των ειδών. Όλα τα προς μεταφορά είδη 

ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή, μέχρι της οριστικής μεταφοράς τους στους 

χώρους που έχουν οριστεί.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα για την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει τη μεταφορά. Κατά την 

παράδοση της προμήθειας ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει τον αναλυτικό κατάλογο  των 

ειδών που μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν και η  Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου να 

ελέγξει τη συμφωνία τους με τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην πρόσκληση καθώς και την 

αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου. Κατόπιν αυτών θα συντάξει σχετικό Πρακτικό 
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Οριστικής Παραλαβής, εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης κατά την κρίση του 

φορέα.  

 

Σε περίπτωση επανειλημμένων περιστατικών καθυστέρησης στην προμήθεια, το Πανεπιστήμιο 

διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ν. 

4412/2016.   

 

Για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν όσα αναφέρονται 

στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, 

ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 

συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που η προμήθεια παρουσιάσει αποκλίσεις από τις Τεχνικές προδιαγραφές ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμμορφωθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής.    

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, πλην όσων έχει 

δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

εκχώρησης, υπεργολαβίας κτλ ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά 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 υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε οποιαδήποτε παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει την υποχρέωση να 

αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή 

την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της 

σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι 

Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
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μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που αναγράφονται 

στη σχετική Πρόσκληση (συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος της), τους όρους της 

προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι 

ανάλογες κυρώσεις. 

Η προμήθεια των αντισηπτικών χεριών θα γίνει σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εν 

λόγω προμήθειας κατόπιν συνεννόησης με τους αρμοδίους. Σε περίπτωση καθυστέρησης με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8.8.2016). 

Συγκεκριμένα : 

1.Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθείμετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 207, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 

της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

2. 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. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για μεταφορά των ειδών που 

προβλέπονται από το τεύχος, με απόφαση του αποφαινόμενου 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 ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν 

έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία  με την επιφύλαξη της οποιασδήποτε μεταβολής της. Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
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Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη 

Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που 

παρέχεται μόνο εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα όποια 

διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 

της Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, 

κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως ισχύουν 

Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς 

σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) παραμένουν στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου και ένα (1) πηγαίνει στον Ανάδοχο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Αντιπρύτανης                                                                                                                 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης   

 

 

Καθηγητής Γεώργιος  Π. Λέπουρας 
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