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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     
 
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
22100    ΤΡΙΠΟΛΗ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372134 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Πουλοπούλου Παναγιώτα,  

Καλογεροπούλου Θεοδώρα,  

e-mail: vtsokou@uop.gr, dkalog@uop.gr, penypoul@uop.gr  

Τρίπολη, 5/11/2018 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 8811 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Για  την προμήθεια γνήσιων μελανιών και τόνερ  

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Τμημάτων για το έτος 2018, [cpv: 30192110-5 μελάνια] 

για το οικονομικό έτος 2018. 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα  στις  5 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων: 

 

Α. Toυ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, (οδός Ερυθρού Σταυρού και 

Καρυωτάκη) με Α.Φ.Μ. 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 

υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017), και το οποίο θα 

αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «Αγοραστής», και 

Β. Tης εταιρείας A. & M. Γαλάνη Ο.Ε. «EUROSUPPLIES», ΑΦΜ: 997776974, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, 

Οδός Αρμονίας Τ.Θ. 1119, Θέση Λιοφύτι Τ.Κ.19 004 και εκπροσωπούμενης νομίμως από  την κ. 

Γαλάνη Αθανασία, (σύμφωνα με το από 02/05/2018 Αριθ. Πρωτ.: 580584.827232 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 

&Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Το υπ΄αριθμ. 5660/3-8-2018 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ:  18REQ003583001 που 

αφορά Προμήθεια μελανιών –τόνερ  

3. την υπ’αριθμ. 3/18-9-2018  Απόφαση Συγκλήτου της 135ης Συνεδρίασης περί έγκρισης 

πραγματοποίησης δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού (ΑΔΑ:6Ρ19469Β7Δ-ΗΙ9) 
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4. Την υπ΄αριθμ:  7044/20-9-2018 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης/ Απόφαση Συγκλήτου  με 

ΑΔΑ: 6ΓΜΜ469Β7Δ-022  και ΑΑΥ 433/20-9-2018, στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

5. Την υπ. αριθμ.  7783/9-10-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για την προμήθεια γνήσιων μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

6. Την υπ’αριθμ. 7936/11-10-2018 βεβαίωση ανάρτησης της πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

7. Την υπ. αριθμ. Απόφαση 6 / 25.10.2018 Συνεδρίαση 138η (ΑΔΑ: ΩΩ7Χ469Β7Δ-ΞΛΣ) περί 

ανάθεσης της προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 18AWRD003910087  

 

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν 

 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύσει στον Αγοραστή τα είδη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

8276/10-10-2018 τεχνική – οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που επισυνάπτεται ως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Τεχνική –οικονομική Προσφορά στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των 4.224,40 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και 

σαράντα λεπτά) , ήτοι 3.406,78  € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (τρεις χιλιάδες 

τετρακόσια έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά)   

Αναλυτικά: 

Για την ΟΜΑΔΑ 1: έναντι του ποσού 1.725,08 € συμ/νου ΦΠΑ ήτοι 1.393,61 € άνευ ΦΠΑ 24% 

Για την ΟΜΑΔΑ 5: έναντι του ποσού 183,64 € συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 148,10 € άνευ ΦΠΑ 24% 

Για την ΟΜΑΔΑ 7: έναντι του ποσού 285,52 € συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 230,26 € άνευ ΦΠΑ 24% 

Για την ΟΜΑΔΑ 8: έναντι του ποσού 1.309,08€ συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.056,08€ άνευ ΦΠΑ24% 

Για την ΟΜΑΔΑ 9: έναντι του ποσού 367,24 € συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 296,16 € άνευ ΦΠΑ 24% 

Για την ΟΜΑΔΑ 10: έναντι του ποσού  75,30 € συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 60,72 € άνευ ΦΠΑ 24% 

Για την ΟΜΑΔΑ 11: έναντι του ποσού 275,08 € συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 221,84 € άνευ ΦΠΑ 24% 

 

Η ως  άνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, (ΚΑΕ: 1899 

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, CPV: 30192110-5 μελάνια). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής παραλαβής από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα 

του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια 

Υπηρεσία  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ 

(€).  
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Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).  

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά 

οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, 

φόροι, μεταφορικά και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα είδη της προμηθείας θα παραδοθούν στην Τρίπολη, Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ, Τέρμα Καρσαϊσκάκη, ΤΚ 22131 με επιμέλεια της 

Επιτροπής παραλαβής. Τα μεταφορικά κόστη βαρύνουν τον ανάδοχο, θα συμπεριλαμβάνονται 

στην προσφερόμενη τιμή. Η παράδοση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός  30 ημερών από την 

ανάθεση της προμήθειας- υπογραφή της Σύμβασης (Οριστική Παραλαβή). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που 

αναγράφονται στην σύμβαση, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της προμήθειας όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 7783/9-10-2018 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το 

ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6-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.  

 

ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Προμηθευτής δεν 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 8-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Προμηθευτής 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 Αρκαδίας, 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 
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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. 

 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δύο (2) και ένα (1) ο Προμηθευτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 
 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
 

 

 

Γαλάνη Αθανασία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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