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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Τηλέφωνο: 2710/372111, 2710/372134                                       Τρίπολη,  19-6-2020 
Fax: 2710 / 372108                                                                          Αρ πρωτ. 5574 
Πληροφορίες : κ.Τσώκου, κ.Πουλοπούλου  
e-mail: vtsokou@uop.gr ,penypoul@uop.gr  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στην Τρίπολη σήμερα στις  19-6-2020, ημέρα Παρασκευή μεταξύ   

 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ 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)   στο εξής 

αποκαλούμενο «Πελάτης» και 

 

Β. της Εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. με ΑΦΜ: 099759170 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με  έδρα  στην οδό 

Λ. Μεσογείων 395, ΤΚ. 153 43 και στοιχεία επικοινωνίας: 210 6073147 fax:210 6073192 και email: 

info@elta-courier.gr και εκπροσωπούμενης νομίμως από τον κ. Τζαβάρα Μάριο- Ερρίκο, και 

αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος «Εταιρεία» συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Τις  διατάξεις: 

1. Του Ν.2009/2011(ΦΕΚ Α΄195) περί της Δομής Λειτουργίας διασφάλισης της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

2. Του Ν.2690/1999 Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

3. Του 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), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

4. Του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 33. 

5. Του ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», άρθρο 56. 

6. Του  Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

7. Του Ν.4013/2011 9φεκ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων », όπως ισχύει. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
22100    ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 
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8. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.  

9. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

10. Της υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005» (ΦΕΚ 1673 Β΄),  

11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως επικαιροποιήθηκε από τον Ν.4210/2013,  

12. Toυ Ν.3979/2011 (φεκ Α΄195) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

13. Του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

14. Του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Φεκ Α΄/171) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

15. Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου……… Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

16. Του υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς τον 

χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ). 

17. Της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης Υπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β΄2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του 

ν.4024/2011 (Α΄226). 

18. Της αριθμ. Φ.400/203/269584/Σ.848 απόφασης (ΦΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

19. Της υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο», 

20. Της υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1781), 

21. Του ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού ≫, όπως 

ισχύει σήμερα. 

22. Του υπ΄αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

23. Της υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

24. Του ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και καθορισμός 

τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων. 
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25. To Ν.4610/τ.Α΄/ 70/7-5-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

Επιπρόσθετα:  

1. το υπ’αριθμ. 3458/9-4-2020 πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 20REQ006551222  για την παραλαβή, 

διακίνηση, μεταφορά και παράδοση «ταχυμεταφορά» εγγράφων, μικροδεμάτων φακέλων από το 

σημείο παραλαβής, εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Αντικάλαμος μέχρι τον σημείο 

-καθ’ υπόδειξης- παράδοσης 

2. την υπ’αριθμ. 3827/30-4-2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ΑΔΑ: 6Ν9Ξ469Β7Δ-Ε5Υ, ΑΔΑΜ: 

20REQ006638837  

3. την υπ’αριθμ. 3979/6-5-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

4. την υπ’αριθμ. 4221/13-5-2020 προσφορά της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»  

5. την υπ’αριθμ. 10/27-5-2020 Απόφαση Συγκλήτου της 173ης συνεδρίασης Συγκλήτου με ΑΔΑ: 

Ω6ΝΑ469Β7Δ-ΟΤΘ, ΑΔΑΜ: 20AWRD006804425  

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, στο εξής ΠΕΛΑΤΗΣ, αναθέτει στην εταιρεία την ταχεία παραλαβή, 

διακίνηση, μεταφορά και παράδοση (για συντομία «ταχυμεταφορά») εγγράφων, μικροδεμάτων και 

δεμάτων (για συντομία «τα αντικείμενα») (CPV: 79571000-7) από το σημείο παραλαβής μέχρι το σημείο 

παράδοσης καθ’ υπόδειξη του ΠΕΛΑΤΗ, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στα άρθρα που 

ακολουθούν και τις τιμές όπως αναγράφονται στο παράρτημα.  

 

Η Εταιρεία καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) θα παραδίδει τα εισερχόμενα αντικείμενα μέχρι τις 

9:00πμ και θα παραλαμβάνει τα εξερχόμενα μέχρι τις 14:00μμ, από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση από 

την εταιρεία και σε άλλες πόλεις όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

1.Για την έγκαιρη παραλαβή και παράδοση των εγγράφων και δεμάτων, σύμφωνα με τον πίνακα 

συμμόρφωσης της πρόσκλησης. 

2.Για την έκδοση απόδειξης παραλαβής του δέματος ή του εγγράφου που παραλαμβάνει από τον 

αποστολέα. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δύναται να ζητήσει απόδειξη παραλαβής με τα στοιχεία του 

αποδέκτη του φακέλου ή του πακέτου σε αποστολές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 

3.Για την αποστολή στην Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του τιμολογίου που αφορά 

τη δαπάνη συνοδευόμενο από κατάσταση αποστολών. Η κατάσταση αποστολών θα περιλαμβάνει τα εξής 

στοιχεία: 

• Αριθμό Ταχυαποστολής 

• Ημερομηνία Παραλαβής εγγράφων / δεμάτων 

• Ονοματεπώνυμο αποστολέα 
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• Πλήρη στοιχεία παραλήπτη (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) 

• Κόστος Ταχυαποστολής 

 

Ως Επιτροπή παραλαβής /καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται οι : 

Τακτικά Μέλη: 
Α. Μαυρομάτη Ελένη, μέλος ΕΤΕΠ  
Β. Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα, υπάλληλος ΙΔΑΧ 
Γ. Πολυχρόνη Παναγιώτα, μόνιμη Υπάλληλος  
Αναπληρωματικά μέλη: 
Α. Σταματελοπούλου Ευγενία, μέλος ΕΤΕΠ 
Β. Ψυρρής Αργύριος, υπάλληλος ΙΔΑΧ 
Γ. Ρουμανέας Παναγιώτης, μόνιμος υπάλληλος 
 Όπως ορίστηκαν με την υπ’αριθμ. 10/27-5-2020 Απόφαση Συγκλήτου , ΑΔΑ:Ω6ΝΑ469Β7Δ-ΟΤΘ  για την 

καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2- ΤΙΜΗΜΑ 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ: 0831, CPV: 79571000-7 υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών και ανέρχεται στο 

ποσό των 3.000,00 € συμ/νου ΦΠΑ, ήτοι 2.419,35 € άνευ ΦΠΑ, ΑΑΥ 225/30-4-2020, ΑΠ 3827/30-4-2020 

ΑΔΑ: 6Ν9Ξ469Β7Δ-Ε5Υ. Ως διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ένα έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης ή έως ότου εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της σύμβασης δεν θα ξεπεράσει τις 3.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ. Η πληρωμή θα γίνεται μετά 

την έκδοση του μηνιαίου παραστατικού, με ένταλμα στο όνομα του αναδόχου. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  

με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία 

κατά νόμο τον βαρύνει.  

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

1. Η Εταιρεία, βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της με την συνεργαζόμενη με αυτήν 
ασφαλιστική εταιρεία, έχει ασφαλίσει τον κίνδυνο καταστροφής, απώλειας ή κλοπής , των 
μεταφερόμενων αντικειμένων αποστολών, που οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα,  έως τα ποσά 
που αναφέρονται παρακάτω υπό 3.  

2. Η ευθύνη της Εταιρείας αρχίζει από την παράδοση σ’αυτήν των προς μεταφορά αντικειμένων που 
θα προκύπτει από το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) 

3. Ο πελάτης με την υπογραφή της παρούσας δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ρητώς και 
ανεπιφυλάκτως τους εκάστοτε Γενικούς Όρους μεταφοράς, όπως αυτοί αναγράφονται στο οπίσθιο 
μέρος των φορτωτικών μεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.). Περαιτέρω, κάθε αποστολή που διακινείται μέσω 
της Εταιρίας εντός Ελλάδος και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη, είναι 
αυτόματα ασφαλισμένη για κλοπή, απώλεια ή καταστροφή που οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Εταιρίας, μέχρι του ποσού των 50€ για έγγραφα/φακέλους και μέχρι 100€ για δέματα στα πλαίσια 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την Εταιρία. Για μεταφερόμενα είδη (εκτός από 
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έγγραφα) αξίας άνω του ποσού των 100€, και εφόσον ο αποστολέας επιθυμεί, προσφέρεται 
επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη, μέσω της εταιρίας και της συνεργαζόμενης με αυτήν ασφαλιστικής 
εταιρίας, με επιβάρυνση ασφαλίστρου, όπως αναγράφεται στον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογο 
της Εταιρίας. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων ειδών, των οποίων 
η αξία ξεπερνά το ποσό των 100€, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον  αυτό ποσό γεννάται μόνο 
στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για 
την αξία αυτή. 

4.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμβάλλεται με τον ΠΕΛΑΤΗ επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της 
μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται στο άρθρο γ. της παρούσης. Κάθε άλλο 
είδος απώλειας ή ζημίας αποκλείονται  (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους έμμεσων ή 
αποθετικών ζημιών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του ΠΕΛΑΤΗ ή τρίτων 
περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και 
τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή.    

5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή 
σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης. 

6. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από τυχόν 
καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών. 

7. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων 
με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν 
δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την παρούσα σύμβαση) η 
ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συνολικά έναντι του πελάτη και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής 
εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν 
συμφωνηθεί στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή τρίτος 
δηλώνει και εγγυάται στην εταιρεία ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του 
αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος 
έναντι της εταιρείας για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου 
στην ασφαλιστική κάλυψη. Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 
καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.   

8.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή 
γεγονός ανωτέρας βίας. H «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση 
παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή 
παράδοση ή μη παράδοση, οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται: α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων 
(ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες 
κ.λ.π.). β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή 
τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Η φύση της αποστολής 
στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ ευπαθή τρόφιμα, 
μαγνητικά μέσα κοκ. 

9. Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής 
εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – 
Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε 
οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες 
– Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο 
Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – 
Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & 
Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των 
οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από 
διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας.  
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10. Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση 
αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από 
τα παραπάνω είδη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διακινήσει οιοδήποτε από τα ανωτέρω είδη τα 
οποία εμπίπτουν στα εξαιρούμενα προς μεταφορά είδη, αναλαμβάνει ο ίδιος τον κίνδυνο για τυχόν 
καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αυτών και ουδεμία αποζημίωση δικαιούται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, η Εταιρεία αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεών του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 

πληροφορία που σχετίζεται με το Έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του 

Πελάτη. 

 

Ειδικότερα:  

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη της Εταιρείας 

κατά την υλοποίηση του έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 

δημοσιοποιηθούν. Η Εταιρεία οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή 

της κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα. Η 

Εταιρεία δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα 

με την εκτέλεση του παρόντος έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και 

συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε 

γνώση της Εταιρείας καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος έργου, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 

στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το έργο, 

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες.  

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στην Εταιρεία, ο 

Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να 

αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα 

έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα της 

Εταιρείας, κηρύσσοντας την έκπτωτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η ισχύς της παρούσας λήγει με την πάροδο του συμβατικού χρόνου ή με την πάροδο κάθε νέας περιόδου 

της ισχύος του, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης, για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι  η παραβίαση των όρων της σύμβασης που 

συνομολογούνται όλοι ως  ουσιώδεις. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο γίνεται με προηγούμενη έγγραφη 

γνωστοποίηση στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται εντός (1) ενός μήνα 
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από την ημέρα κοινοποιήσεώς της. Τυχόν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες επιλύονται μετά την λήξη ή 

την καταγγελία της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 -ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων 

που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του Πελάτη. 

2. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη από τη σύμβαση που θα 

υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Καλαμάτα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν 

αμετάκλητα. 

3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4. Με το παρόν, τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται κατά τα λοιπά από τους γενικούς 

όρους παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν μέρος της παρούσας συμφωνίας και 

ισχύουν με αυτή ως ενιαίο και αναπόσπαστο κείμενο. 

5. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους 

όρους της παρούσης κριθεί άκυρος οι υπόλοιποι όροι της διατηρούνται σε ισχύ ωσάν ο άκυρος όρος να 

μην συμπεριλαμβανόταν στη σύμβαση από την αρχή. 

6.  Η παρούσα σύμβαση ως αυτή συμπληρώνεται με τα Παράρτημα Α, υπερισχύει κάθε άλλης προφορικής 

ή έγγραφης μεταξύ των μερών συμφωνίας και καταλύει άλλες μέχρι σήμερα ισχύουσες ειδικότερες μορφές 

συμβατικής ή οικονομικής συμπεριφοράς των μερών. 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της προκήρυξης, ακόμα κι αν δεν αναφέρονται στην παρούσα 

σύμβαση. 

       Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και αποδέχτηκαν όλα όσα αναγράφονται στο παρόν συμφωνητικό, και 

το επισυναπτόμενο Παράρτημα Α και συντάχτηκε και υπογράφηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - 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 και τις 

τροποποιήσεις αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

με την επιφύλαξη της οποιασδήποτε μεταβολής της.  Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

ΑΡΘΡΟ  10 - 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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ΑΡΘΡΟ 11 - 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 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. 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως ισχύουν. 

Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς σε 

τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και ένα (1) πηγαίνει στον Ανάδοχο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

Μάριος – Ερρίκος Τζαβάρας  
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Τιμοκατάλογος : αναποσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

 

20SYMV006899332 2020-06-22


