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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

Α.Φ.Μ.: 999739279 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

22100 ΤΡΙΠΟΛΗ  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

                      Τρίπολη,  10/04/2017 

                      Αρ πρωτ.: 42794 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 
Στην Τρίπολη στις 10/04/2017 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ο οποίος εδρεύει επί της οδού Ερυθρού 

Σταυρού αριθμός 28 και Καρυωτάκη στην Τρίπολη με Α.Φ.Μ.: 999739279 και Δ.Ο.Υ.: 

Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ζύγα, 

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, που ενεργεί στο παρόν σύμφωνα με τις διατάξεις 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 679/22.8.96 (ΦΕΚ 826/10.9.1996) και των υπʼ 

αριθ. 3/21-9-2016 και 4/21-9-2016 Συνεδρίαση 28η (ΦΕΚ 3304/τ.Β'/14-10-2016) 

αποφάσεων του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  

και 

Η εταιρεία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία εδρεύει επί της 

οδού Εξαμιλίων 33, Κόρινθο 20100, με Α.Φ.Μ. 999051657 και Δ.Ο.Υ.: Κορίνθου, 

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Αριστείδη Κλεμπετσάνη, βάσει του  Άρθρου 7 του 

από 27/07/2006 Καταστατικού Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Την υπ’ αριθμ. 16/03.02.2017 Απόφαση της 42ης Τακτικής Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: Ω9ΩΨ469Β7Δ-Φ6Ψ), για διενέργεια πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, με αντικείμενο την ανάδειξη 

προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
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Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με Κωδικό 0133 και τίτλο: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», 

2. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Β9487/06-02-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στις 07/02/2017 (ΑΔΑ: 6EΣO469B7Δ-MΡ6), για υποβολή προσφοράς με 

αντικείμενο την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , στο πλαίσιο του έργου 

με Κωδικό 0133 και τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», 

3. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Β9599/14.02.2017 έγγραφη προσφορά της εταιρείας 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 

4. Την υπ΄αριθμ. 1/16.02.2017 Απόφαση της 93ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΞ6Τ469Β7Δ-

ΞΦ4) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στο όνομα της ανωτέρω εταιρείας (σύμφωνα 

με το από 14/02/2017 Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής) σε ότι αφορά τα είδη 

της Ομάδας 5 –Κόρινθος (πετρέλαιο θέρμανσης) με το ποσό των 3.800,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), έναντι ποσοστού έκπτωσης 

που ανέρχεται στο 0,50%.  

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 

Ο συμβαλλόμενος προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί, τακτικά και 

ανελλιπώς, στο συμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο τα είδη που θα ζητούνται, σύμφωνα 

με τους όρους της υπ΄ αριθ. Β9487/06-02-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ: 6EΣO469B7Δ-MΡ6) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - ΕΛΚΕ και με τους 

ακόλουθους ειδικούς όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ο συμβαλλόμενος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου - ΕΛΚΕ με την εκάστοτε αιτούμενη τμηματικώς ποσότητα από την 

συνολική που του έχει κατακυρωθεί, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) 

ΣΥΝ.ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

5 -ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

3.800,00 λίτρα 3.800,00 € 

0,50% 

ΣΥΝΟΛΟ  3.800,00 λίτρα 3.800,00 €  

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά θα πρέπει 

να είναι σύμφωνες με τις ποιοτικές προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων και του 

Γενικού Χημείου του κράτους. 

Οι Επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό 

προμήθεια καυσίμων.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης & καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, 

ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών στις δεξαμενές τους, με ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνη του προμηθευτή εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας.  

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΙΜΗ 

Η τιμή πώλησης θα υπολογίζεται στη νόμιμα μέση διαμορφούμενη, κάθε φορά, μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους, στην πόλη της Κάθε Περιφερειακής Ενότητας την 

ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμά του, με ποσοστό έκπτωσης, όπως παρακάτω: 

 ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΗ), 

0,50% (τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής). 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή τoυ προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με την 

εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδίδεται κάθε φορά για 

παραλαμβανόμενες ποσότητες, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η 

δαπάνη εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου με Κωδικό 0133 και τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ». 

Για την πληρωμή είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτημα παραγγελίας 

2.Δελτίο Αποστολής, με πλήρη περιγραφή του είδους 

3. Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής της υπηρεσίας  

4. Τιμολόγιο του προμηθευτή, με συνημμένο το δελτίο πιστοποίησης τιμών που 

εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της αντίστοιχης  

Περιφερειακής Ενότητας με την μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα 

παράδοσης των ειδών. 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στις 

εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 

συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα 

επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή 

ρήτρες. 

ΑΡΘΡΟ 9 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το έτος 2017. Συγκεκριμένα από την υπογραφή 

της και έως 31-12-2017. 

17SYMV006049197 2017-04-10

ΑΔΑ: 7ΖΦΟ469Β7Δ-Κ1Ζ



5 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στο αφενός συμβαλλόμενο. Η 

παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 

διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του αφενός συμβαλλομένου νομικού προσώπου και 

του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις 

που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην Β9487/06-02-2017 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και στην υπ΄αριθμ Β9599/14.02.2017 έγγραφη προσφορά του 

αναδόχου. 

Για βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Σοφία Ζυγά 

 

 

 

 

 

………………………….. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 Αριστείδης Κλεμπετσάνης 

 

 

 

………………………….. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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