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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, για τα έτη 2021 & 2022

(CPV: 09135100-5 πετρέλαιο θέρμανσης
ΚΑΕ 1611: προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών)
Στην Τρίπολη, σήμερα την 15η Ιουνίου

του 2022, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης-Πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού 28 και
Καρυωτάκη, μεταξύ των συμβαλλόμενων, αφενός μεν του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.,
που νόμιμα εκπροσωπείται, από τον Πρύτανη

Καθηγητή Κατσή Αθανάσιο (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’

4835/29-12-2017) και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ που εδρεύει στην Τρίπολη,
επί της οδού Λαγοπάτη 23, ΤΚ 22 131 και με Α.Φ.Μ. 099726150 - ΔΟΥ Τρίπολης όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από την κα Δεληγιάννη Στεφανία του Παναγιώτη.
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Και αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
-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”,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
-του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις»,
-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 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
-του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
-του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
-του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
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-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»
-της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
-Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25.9.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
-Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου
θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει.
-Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου
βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου
ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων
απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής
αποστολής δεδομένων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Το άρθρο 30, παρ. 3 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11-05-2016).
-Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
-Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 186918/B2/27-11-2019
(ΑΔΑ:62ΠΜ46ΜΤΛΗ-2ΥΥ) σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικ. έτη 2020-21-22 (ΚΑΕ
1611),
- Την αρ. πρωτ. 6/03.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΚΥ469Β7Δ-0ΑΓ), απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου περί σκοπιμότητας του εν λόγω διαγωνισμού
-Tην 24/26.07.2019 (ΑΔΑ: 6ΑΚΓ469Β7Δ-ΤΨΜ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών¨»
ετών 2020,2021,2022.
-Την 14/17.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΦ3Ξ469Β7Δ-ΠΓΠ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί
έγκρισης σκοπιμότητας πραγματοποίησης αιτήματος προέγκρισης για σύναψη σύμβασης για την
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020,2021,2022.
- Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2313/04.03.2020 με (ΑΔΑ: 6ΥΓ9469Β7Δ-Ι3Ρ) & (ΑΔΑΜ:
20REQ006379385)
- Την υπ’ αριθμ. 3/13.02.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧ6469Β7Δ-1ΣΠ) Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου περί έγκρισης διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τεύχους διακήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού.

3

22SYMV010746155 2022-06-15
-Την υπ’ αριθμ. 14/30.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΛ0469Β7Δ-1ΦΨ) Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου περί ΆΓΟΝΟΥ αποτελέσματος διαγωνισμού.
-Την 37/10-09-2020 (ΑΔΑ : ΩΝΒΧ469Β7Δ-ΟΣ4) Απόφαση Συγκλήτου περί προσφυγής σε διενέργεια
διαπραγμάτευσης παρόντος
- Την αριθμ. Δ72/2020 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 2,παρ.2 περ.γ (δδ) του Ν.4013/11 περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α. του Ν. 4412/2016 για την
προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
για τα έτη 2020, 2021 & 2022.
- Την υπ’ αριθμ 8715/6-10-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του 4412/2016) λόγω άγονου διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ.
2666./12-3-2020 διακήρυξη και την 19-27-4-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου,(ΑΔΑ : ΩΚΥ7469Β7Δ-8ΛΞ και ΑΔΑΜ 21AWRD008851657) όπου κατακυρώθηκε στο όνομα του
δεύτερου από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος», η προμήθεια
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και του οχημάτων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
στις πόλεις Τρίπολη-Σπάρτη-Καλαμάτα
- Την υπ’ αριθμόν 36/2021 πράξη επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου ΠΕ Αρκαδίας με αριθμό πρωτοκόλλου
25385/4-6-2021.
-την υπ’ αρίθμ 193667 για το συστημικό αριθμό 99362 (ηλεκτρονική) προσφορά & έντυπη προσφορά της
εταιρείας Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ της οποίας οι πίνακες τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
-την υπ΄αριθμ. 19/27-04-2021 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρίαση 190η Κατακύρωση της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης), σύμφωνα με την οποία η κατακύρωση
για την προμήθεια υγρών καυσίμων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πόλεις ΤρίποληΚαλαμάτα-Σπάρτη γίνεται στην εταιρεία Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα
από

οικονομική

άποψη

προσφορά

βάσει

της

βέλτιστης

σχέσης

ποιότητας-τιμής.(ΑΔΑΜ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:21AWRD008851657)
-

Την υπ’ αριθμ. 4652/02.07.2021 Σύμβαση (21SYMV008856687)για την προμήθεια υγρών καυσίμων στα
τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πόλεις Τρίπολης- Σπάρτης- Καλαμάτας με την
Εταιρεία Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

-

την υπ’ αρίθμ. 136653/Ζ1/5-11-2021 Απόφαση (ΦΕΚ 5129/Τβ/5-11-2021), περί τροποποίησης της υπό
στοιχεία 105875/Ζ1/1-7-2019 «Κατανομή των ακινήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
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(Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας» και το άρθρο 196 του Ν. 4823/2021 «Ζητήματα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου-Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 4610/2019»
-

Την περιπτ. της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία είναι εφικτή η
τροποποίηση των συμβάσεων όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη
τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή
αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ)
οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της
συμφωνίας-πλαίσιο.

-

Το γεγονός ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων και ειδικότερα λόγω της
κατανομής νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην πόλη της
Πάτρας, τα οποία δεν μπορούσε να προβλέψει μία επιμελής αναθέτουσα αρχή κατά τον σχεδιασμό
της διαδικασίας, ώστε να τα συμπεριλάβει στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και για το λόγο αυτό
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της λειτουργούσας σύμβασης ώστε να υπάρχει
θέρμανση για τα νέα αυτά κτίρια.

-

Η υπ΄αριθμ. 208/31-03-2022 ΑΔΑ: 6Τ8Β469Β7Δ-Ξ98 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό
έτος 2022 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε βάρος του ΚΑΕ 1611.

-

Την υπ’ αριθμ. 2395/05.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών προς την Σύγκλητο σύμφωνα με
την οποία τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης καθώς δε
μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και η αύξηση της τιμής είναι μικρότερη του 50% της
αρχικής σύμβασης.

-

Το Πρωτογενές Αίτημα με αριθμό 911/8-2-2022 για τη τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής μονάδας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην
πόλη της Πάτρας για το οικονομικό έτος 2022 συνολικού ποσού 31.025€ άνευ ΦΠΑ 24% με ΑΔΑΜ
22REQ010025328.

-

Την υπ΄αριθμ. 1/29.03.2022 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ Ψ0ΝΧ469Β7Δ-8ΓΒ) περί έγκρισης Σκοπιμότητας
Πραγματοποίησης δαπανών τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής μονάδας

του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου στην πόλη της Πάτρας.
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-

Την υπ’ αριθμ. 20/15.04.2022 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ψ9ΘΜ469Β7Δ-Ψ4Ψ) σύμφωνα με την οποία
εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4652/02-07-2021 Συμβάσης προμήθειας υγρών καυσίμων
(KHΜΔΗΣ :21SYMV008856687) με την εταιρεία ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

-

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.

-

Την υπ’ αριθμόν 54/2022 πράξη επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου ΠΕ Αρκαδίας με αριθμό
πρωτοκόλλου 26854/01-6-2022.
Συμφωνούν και συναποδέχονται την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4652/02-07-2021 Σύμβασης προμήθειας
υγρών καυσίμων (ΑΔΑΜ: 21SYMV008856687) η οποία προέκυψε από ηλεκτρονική διαδικασία
διαπραγμάτευσης αντί συμβατικού ποσού € 186.600,74 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της έως και 31/12/2022, τροποποιείται και αυξάνεται έναντι του ποσού των
31.025,00 €(άνευ ΦΠΑ) το οποίο είναι μικρότερο του 50% της αρχικής σύμβασης.
Συνεπώς το ποσό της σύμβασης αρχικής και τροποποιητικής ανέρχεται σε

217.625,74 € (μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ήτοι αρχικό € 186.600,74(άνευ ΦΠΑ 24%) και τροποποίηση-αύξηση
€ 31.025(άνευ ΦΠΑ 24%) και τα οποία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι προσφερόμενες τιμές-ποσότητες που επιτεύχθηκαν από την διαδικασία διαπραγμάτευσης
περιλαμβάνονται στους α/α 1-7 και το επιπλέον ποσό στον α/α 8 και είναι οι εξής:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΟΣ

Έτος 2021

Έτος 2022

Ποσό άνευ
ΦΠΑ

Ποσό άνευ
ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ

1

2

Τμήμα
πληροφορικής &
τηλεπικοινωνιώνΤρίπολη Τμήμα 1.
Τμήμα
Οικονομικών

0,15%
Πετρέλαιο
Θέρμανσης

1.

Πετρέλαιο
θέρμανσης

13.065,00

1.17.420,00

13.065,00

1. 17.420,00

0,15%
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ΕπιστημώνΤρίπολη-Τμήμα 2

2.
3.

Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
Αμόλυβδη

2. 223,20

2. 223,20

3.

65,70

3.65,70
3

0,15%

Κτίριο ΟΑΕΔ Τρίπολη –Τμήμα
3

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

7.839

4

Σχολή Σπάρτη –
Τμήμα 4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

17.084,67

5

Σχολή Σπάρτη
Τμήμα 4

6

Πρώην ΤΕΙ
Πελοποννήσου
ΚαλαμάταΤμήμα 6

7

ΤΙΑΔΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τμήμα 7

Πετρέλαιο
Kίνησης
1.
2.
3.

Πετρέλαιο
θέρμανσης*
Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
Αμόλυβδη

7.839

334,80
4.355*
23.436
9.198

ΦΠΑ
Πανεπιστημιακή
Μονάδα Πάτρας

1.

4.355*

2.
3.

23.436
9.198

0,15%

0,15%
Πετρέλαιο κίνησης

279

93.300,37 ΕΥΡΩ

8

0,15%

0,15%

334,80
1.
2.
3.

17.084,67

22.392,09

93.300,37 ΕΥΡΩ
22.392,09
31.025 ΕΥΡΩ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

7.446

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

279

115.692,46
ΕΥΡΩ

154.163,46
ΕΥΡΩ
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Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους εδώ όρους εκτέλεση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος με την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την με αριθμό 4767/8-62022 ποσού 1.552 Ευρώ συμπληρωματική εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, με διάρκεια ισχύος μέχρι την επιστροφή της. Αυτή θα επιστραφεί ένα
μήνα μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του
Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει
σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
Ειδικά, το ποσό της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο είναι:
Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης η οποία θα ενταχθεί στην σύμβαση των Ομάδων/Πανεπιστημιακών
Μονάδων: ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ: 1.552 € και θα αφορά την Πανεπιστημιακή Μονάδα της
Πάτρας.
Η ισχύς της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης αρχίζει από την ημέρα της υπογραφής της και λήγει στις
31/12/2022 κατόπιν επιτυχούς έκβασης του προ-συμβατικού ελέγχου.
Αναπόσπαστο μέρος της τροποποίησης αυτής αποτελούν η με ΑΠ 8715/6-10-2020 διαδικασία ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης με συστημικό αριθμό 99362, η υπ’ αριθμ. 4652/02.07.2021 σύμβαση(21SYMV008856687)
και η υπ’ αρίθμ 193667 (για το συστημικό αριθμό 99362)

ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας Γ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ καθώς και όσα ορίζονται σε αυτές, μεταξύ των δύο μερών.

Το παρόν εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και υπογράφεται ως ακολούθως.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

Για την Εταιρεία
Δεληγιάννη Στεφανία
signed
STEFANIA Digitally
by STEFANIA
DELIGIAN DELIGIANNI
Date: 2022.06.15
NI
11:53:09 +03'00'

8

22SYMV010746155 2022-06-15

9

