
σελ. 1 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σήμερα την 14η  του μηνός  Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28  & 

Καρυωτάκη, Τ.Κ.  22.100, με  Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, αποκαλούμενο εφεξής «Εργοδότης» νόμιμα 

εκπροσωπούμενο 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)  

2. Η ατομική εταιρεία Δημ. Β. Κατσίρης  με διακριτικό τίτλο  Katsiris Travel, με ΑΦΜ. 041503990, Δ.Ο.Υ. 

Καλαμάτας,  που εδρεύει επί της οδού Αναγνωσταρά 37, στην Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100,  Τηλ. 27210 28989 /92333 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Κατσίρη Δημήτριο  από εδώ και στο εξής αποκαλούμενο «Ανάδοχο»  

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 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. Το ΦΕΚ 4835/29-12-2017 Τεύχος Β’ περί ορισμού Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

3. Το από 11/10/2018  Απόσπασμα Πρακτικού της 2ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 του 

Τμήματος Φιλολογίας, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Συνέλευση αιτείται για την έγκριση 1.500,00 € για την 

πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας στο πλαίσιο 

διδασκαλίας των μαθημάτων «Αττικοί Ρήτορες» και «Αττικό Δίκαιο»  

4. Το υπ’ αριθμ. 173/30-10-2018 αίτημα του Τμήματος ύψους 1.209,68 άνευ ΦΠΑ 24% ήτοι 1.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

5. Την υπ’ αριθμ. 15-11-2018/9249 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με ΑΔΑ: ΩΓΥ3469Β7Δ-5Λ0 , ΚΑΕ: 

4121.07 με α/α 508/15-11-2018  στο μητρώο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας, (CPV: 60172000-4 –ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ)  

6. Την υπ΄αριθμ. 237/20-11-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στα πλαίσια απ’ ευθείας ανάθεσης  

7. Την υπ’αριθμ. 26/11/2018 Προσφορά της εταιρείας «Δημ. Β. Κατσίρης»  

 

 

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 

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

 

Τρίπολη, 14-12-2018 

Αρ. Πρωτ. 10266 
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8. Την υπ’αριθμ. 251/26-11-2018 έγγραφο – έρευνα αγοράς του Τμήματος Φιλολογίας  

9. Την υπ’αριθμ. 265/28-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για πραγματοποίηση της εκδρομής στις 

16/12/2018 και ότι ισχύει η οικονομική του προσφορά για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης  

10. Την υπ’αριθμ. 266/28-11-2018 ενημέρωση του Τμήματος για αναβολή ημερομηνίας της εκπ/κης  μετακίνησης 

από 1/12/2018 στις 16/12/2018.  

11. Την υπ’αριθμ.  267/28-11-2018  εισήγηση του Τμήματος Φιλολογίας 

12. Την υπ’αριθμ. 9946/3-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών περί κατακύρωσης της εν λόγω 

εκπαιδευτικής μετακίνησης  

13. Την υπ’ αριθμ.  14/6-12-2018 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:6ΒΖΞ469Β7Δ-8ΣΙ)  της 142Ης Συνεδρίασης 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης με την αναφερόμενη 

εταιρεία (ΑΔΑΜ :  18AWRD004172938)  

 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την μετακίνηση των 50 -100 φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας και του συνοδού 

τους με πούλμαν με προορισμό την Αθήνα σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 250/26-11-2018 προσφορά της εταιρείας, 

για επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά και στο Μουσείο της Ακρόπολης στο πλαίσιο των μαθημάτων «Αττικοί 

Ρήτορες» και «Αττικό Δίκαιο», στις 16/12/2018.  

Αναλυτικά: Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, χιλιομετρητή, κλιματισμό, 

εξαερισμό και να είναι ασφαλισμένο για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι των επιβατών, ο οδηγός να κατέχει 

επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου. Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (ελεγμένο ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια, ελαστικά σε καλή 

κατάσταση, να διαθέτει κλιματισμό) και όλες τις προϋποθέσεις για ασφαλή μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού. 

CPV: 60172000-4 –ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ.  

ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα για την πραγματοποίηση της μετακίνησης για 2 λεωφορεία ανέρχεται στο ποσό των 1320,00 € (χιλίων  

τριακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1064,52 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ένα λεωφορείο η τιμή που αντιστοιχεί είναι  660,00 € συμ/νου ΦΠΑ ήτοι 

535,25 € άνευ ΦΠΑ 24%, όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του Προμηθευτή με αριθμό 

εισερχόμενου πρωτοκόλλου 250/26-11-2018, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Οικονομική Προσφορά 

στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον τακτικό προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2018,  ΚΑΕ:0543,  στο μητρώο δεσμεύσεων 

της υπηρεσίας μας έχει καταχωρηθεί με ΑΑΥ  508/15-11-2018, ΑΔΑ: ΩΓΥ3469Β7Δ-5Λ0 με αριθμό πρωτοκόλλου 

9249/15-11-2018.  

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  πληρωμή θα γίνει 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 (€).  

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).  
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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-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 πραγματοποίηση της μετακίνησης θα 

γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκδήλωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα 

του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

ΑΡΘΡΟ 5-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 6-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 Πανεπιστημίου που 

παρέχεται μόνο εγγράφως. 

AΡΘΡΟ 7-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. Το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου μπορεί να καταγγείλει την Σύμβαση, αν η προσφερόμενη υπηρεσία παρεκκλίνει των στόχων της, 

δεν εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσής του. 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 αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους 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  

Ο Αντιπρύτανης  

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

Για το Τουριστικό Γραφείο  

 

 

Δημήτριος Β.  Κατσίρης  
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Παράρτημα – Προσφορά 
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