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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την Προμήθεια Ανταλλακτικών για συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (cpv:31700000-3 Ηλεκτρονικό, Ηλεκτρομηχανολογικό και 

ηλεκτρολογικό υλικό)   

 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα  στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη,  μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην Τρίπολη, επί της οδού Ερυθρού 

Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, με Α.Φ.Μ 099727226, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο 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 «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», και 

Β. Tης ατομικής εταιρείας Κουτσούγερας Παναγιώτης, με ΑΦΜ 042760064, Δ.Ο.Υ Τρίπολης,  με έδρα 

στη Δαρειώτου 15, Τρίπολη, ΤΚ 22131, τηλ. 2710 231292  και εκπροσωπούμενης νομίμως από τον ίδιο 

και αποκαλούμενος στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ τ. Α’/08-082016).  

2. Την με αριθμ. πρωτ. 4/13-03-2018 Απόφαση με ΑΔΑ: 73ΠΤ469Β7Δ-Ι4Φ, ΑΔΑΜ: 18REQ002905930, 

διάθεση πίστωσης για την εν λόγω προμήθεια που θα βαρύνει τα κονδύλια του κωδικού 9349-08-00 με 
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τίτλο «συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου  

Πελοποννήσου (ΠΚ2013ΣΕ04600001)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

3. το υπ’ αριθμ. 1696/8-3-2018 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

4. Την υπ’ αριθμ. 2386/4-4-2018  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο 

5. Την υπ΄αριθμ. 2461/16-4-2018 προσφορά της εταιρείας  

6.Την υπ’αρίθμ. 2475/17-4-2018 Εισήγηση της Αν. Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για 

την ανάθεση της προμήθειας στα πλαίσια απ’ ευθείας ανάθεσης 

7.Tην υπ’αριθμ. 8/24-04-2018 Απόφαση της Συγκλήτου με ΑΔΑ: 6ΔΧΝ469Β7Δ-3ΘΚ, περί ανάθεσης – 

κατακύρωσης της προμήθειας, ΑΔΑΜ: 18AWRD003017146  με το ποσό των 12.561,20 €, δώδεκα 

χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών, στον κ. Κουτσούγερα Ι. Παναγιώτη.  

8. την υπ’ αριθμ. 3327/14-5-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΡΦ1469Β7Δ-ΠΓΜ που 

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας με ΑΑΥ/285/14-5-2018. 

 

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύσει στον Αγοραστή τα είδη που παρουσιάζονται στο 

παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης,  σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 

2461/16-4-2018 προσφορά του προμηθευτή. Επίσης τα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 4/13-03-2018 Απόφαση, με ΑΔΑ: 73ΠΤ469Β7Δ-Ι4Φ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΙΜΗΜΑ 

 

Το τίμημα για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των  12.561,20 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι  10.130,00 € άνευ ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την προμήθεια, θα 

βαρύνει τα κονδύλια του κωδικού 9349-08-00 με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ2013ΣΕ04600001)» του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

Για την είσπραξη του τιμήματος για τις προμήθειες, ο Προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο και θα 

υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

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 νόμιμων 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 

 

Η προμήθεια, ανταλλακτικά συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου  

Πελοποννήσου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 30 ημέρες – προσωρινή παραλαβή - από την 

ημερομηνία ανάθεσης και να υλοποιηθεί μέσα σε 60 εξήντα ημέρες  από την ημερομηνία ανάθεσης –

οριστική παραλαβή. Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν (ανάλογα με την Ομάδα) στο μέρος σύμφωνα  

με τους πίνακες συμμόρφωσης.  

Επιτροπή παραλαβής προμηθειών/καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 4/13.03.2018  

Απόφαση Συγκλήτου της  123ης Συνεδρίασης Συγκλήτου (ΑΔΑ: 73ΠΤ469Β7Δ-Ι4Φ). Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες φθορά που πιθανόν οφείλεται σε κακή 

συσκευασία ή μεταφορά. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα προσφερόμενα υλικά θα παραδοθούν 

χωρίς κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη για αυτά καθώς και 

για τυχόν έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων των υλικών.  

 

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. 2386/4-4-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τα 

αναπόσπαστα μέρη αυτής. 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. 
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AΡΘΡΟ 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 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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

Κουτσούγερας Παναγιώτης  
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Παραρτήματα  

Α. Τεχνικές (Πίνακες Συμμόρφωσης) 
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Β. Οικονομική Προσφορά 
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