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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Σαλούρου Αντωνία 
e-mail: vtsokou  @  uop  .  gr  ,   asalourou  @  uop.gr  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για  την «Mεταφορά  αρχείου  (παγίων  και  αναλωσίμων  υλικών)  από  το  κτίριο  του  Οργανισμού
Καπνού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη του Ναυπλίου» με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής (χαμηλότερη
τιμή)               

Στην Τρίπολη σήμερα στις 23/10/2020 μεταξύ:

Α. του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου που  εδρεύει  στην  Τρίπολη   (Ερυθρού  Σταυρού  28  &
Καρυωτάκη, ΤΚ 22100) με Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον
Αντιπρύτανη  Οικονομικών,  Προγραμματισμού  και  Ανάπτυξης  Καθηγητή  Γεώργιο  Π.  Λέπουρα
(δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση
ως “Αγοραστής” και
Β. της  Εταιρείας  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΙΚΕ  που  εδρεύει  στους  Αγίους  Αναργύρους (Σοφ.
Βενιζέλου 152, ΤΚ 13562), τηλ. 2102616522, email: info@iraklis-metaforiki.gr,  Α.Φ.Μ. :800503244,  Δ.Ο.Υ
Αγίων  Αναργύρων  και  εκπροσωπείται  νόμιμα   από  τον  κ.  Μιχαήλ-Αντώνιο  Φαλιέρο,
αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά
τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις  διατάξεις:
- του Ν.2690/1999 Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεις αυτού
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- 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”,όπως ισχύει
- 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 π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει. 
-  του  π.δ.  80/2016  (Α΄145)  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  Διατάκτες”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»
-του  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».
-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).
-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).
-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»,
-Της  υπ.  αριθμ.  ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  (ΦΕΚ  Β΄1317)  «Ρυθμίσεις  για  το  Ηλεκτρονικό  Δημόσιο
Έγγραφο»,
-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),
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-Του ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού», όπως ισχύει
σήμερα.
-Του υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
-Της  υπ.  αριθμ.  1/5-12-2017  Απόφαση  Συγκλήτου  περί  «Καθορισμό  αρμοδιοτήτων  Αντιπρυτάνεων
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
-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.
- 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.
Τις αποφάσεις:
-Την υπ. αριθμ. 4/30-04-2020 Απόφαση Συγκλήτου της 167ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: 6ΧΒΛ469Β7Δ-ΠΚΗ)
περί σκοπιμότητας πραγματοποίησης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020

-Την  υπ.  αριθμ.  3871/04-05-2020  Απόφαση  Ανάληψη  Υποχρέωσης  /  έγκρισης  Δαπάνης  που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2020 (ΑΑΥ 231
ΑΔΑ: ΩΔΙΡ469Β7Δ-ΠΘ7 & ΑΔΑΜ 20REQ006646128) 

-Την υπ’ αριθμ. 27/27-05-2020 Απόφαση Συγκλήτου της 173ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: 6ΘΗ0469Β7Δ-ΣΜΜ)
περί  έγκρισης  του  υπ’  αρίθμ.  7/2020  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  τη  μεταφορά αρχείου  για  τος
ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη του Ναυπλίου με κριτήριο αξιολόγησης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και έγκριση
επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων

-Την  υπ.  Αριθμ.  5403/15-06-2020  Διακήρυξη  του  7/2020  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  με  θέμα  τη
μεταφορά αρχείου (παγίων και αναλωσίμων υλικών) από το κτίριο του Οργανισμού Καπνού για τις
ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη του Ναυπλίου με κριτήριο αξιολόγησης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  με  ΑΔΑ:
ΩΥΙ6469Β7Δ-96Δ και ΑΔΑΜ: 20PROC006866969

-Την υπ’ αρίθμ.  21/10-09-2020 Απόφαση Συγκλήτου της 178ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: ΨΚ6Σ469Β7Δ-9ΥΩ
και ΑΔΑΜ: 20AWRD007389776) περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών
κατακύρωσης  στα  πλαίσια  του  υπ’  αρίθμ.  07/2020  “  μεταφορά  αρχείου  για  τος  ανάγκες  του
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  στην  πόλη  του  Ναυπλίου  με  κριτήριο  αξιολόγησης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – οριστικός ανάδοχος 

-Την από 08-10-2020 πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής/ Καλής Εκτέλεσης για τροποποίηση της
σύμβασης που έχει συναφθεί με την εταιρεία Ηρακλής Μεταφορική ΙΚΕ ώστε να συμπεριληφθεί η
νέα μεταφορά από τα Κεντρικά Διδακτήρια στο νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών 

-Την υπ’ αρίθμ. 28/16-10-2020 Απόφαση της 180ης Συνεδρίασης Συγκλήτου με θέμα την τροποποίηση
της υπ’ αρίθμ. 8669/05-10-2020 σύμβασης για τη “Μεταφορά αρχείου (παγίων και αναλωσίμων) από
το κτίριο του Οργανισμού Καπνού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη
του Ναυπλίου” με ΑΔΑ: 6Ν66469Β7Δ-ΤΒ2.
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συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 8669/05-10-2020 σύμβασης με αύξησή της κατά το ποσό των
τριών χιλιάδων  διακοσίων  ευρώ (3.200,00  ευρώ)  που  αφορά τη μεταφορά εξοπλισμού  και
άλλων  ειδών  από  τα  Κεντρικά  Διδακτήρια  (Βασιλέως  Γεωργίου  Β’  και  Ηρακλέους)  της
Σχολής Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο στο νέο κτίριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην
οδό τέρμα Ρετάλη πάροδος Ροδίου, Μεγαλόφωνο, περιοχή Άρια. 

 η  συνολική  δαπάνη  της  παρούσας  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  των  δεκαπέντε
χιλιάδων  οχτακοσίων  ευρώ (15.800,00€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%,  ήτοι  δεκαεννέα
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Η παρούσα σύμβαση αφορά τη μεταφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’  αρίθμ. 97/29-06-2020 και την υπ’
αρίθμ. 8851/09-10-2020 προσφορά της εταιρείας και τις τεχνικές προδιαγραφές του 07/2020
Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες και τα ποσά περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟ Πρώην Εθνικός Οργανισμός Καπνού
-Προφήτη Ηλία 14

ΝΑΥΠ
ΛΙΟ

Παλαιό εργοστάσιο ΡΕΑ επί της οδού
Ναυπλίου – Άργους

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Σπανού Γεωργία Μαρία 27520 96130 , 
email:gmspanou@uop.gr

Διαμαντίδου Δήμητρα 2752096129 , 
email:diamad@uop.gr  και 

Κόνδης Γεώργιος 2752096127, email: 
g.kondis@uop.gr

Αρμόδιος : 

Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Αντωνόπουλος Σπύρος 2752027361

ΑΞΙΑ 12.600,00

ΦΠΑ 24% 3.024,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  15.624,00

Α/
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ-
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Αρχείο Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια

2 Πάγιος Εξοπλισμός Διάφορα  είδη, Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια. 
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όπως  γραφεία
βιβλιοθήκες  ράφια
από  ξύλο  και
σίδερο,  παλιοί
ηλεκτρονικοί
υπολογιστές,
καρέκλες,),  

Τα  περισσότερα  από  τα  είδη
αυτά είναι κατεστραμμένα και
ίσως χρειάζεται να πεταχτούν.

3 Αναλώσιμα (καπνός) Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια.

Συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών 1500 κιβώτια 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

(Κεντρικά
Διδακτήρια)

Βασιλέως Γεωργίου Β και
Ηρακλέους, Ναύπλιο

ΝΑΥΠΛΙΟ

(Φωτόνιο)

Τέρμα Ρετάλη Πάροδος Ροδίου
Μεγαλόφωνο Άρια 

Αρμόδιος υπάλληλος: 

Ξύδης Παναγιώτης, τηλ 2752096100

ΑΞΙΑ 3.200,00

ΦΠΑ 24% 768,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  3.968,00

Α/
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   
ΤΕΜΑΧΙΑ – 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μεταφορά  και
τοποθέτηση 

1 Βιβλιοθήκες ξύλινες 18 τμχ
9τμχ ισόγειο, - 9τμχ 1ος

όροφος 

2 Γραφεία ξύλινα 8 τμχ
4τμχ ισόγειο - 4τμχ 1ος

όροφος

3 Γραφεία ξύλινα 1 τμχ Ισόγειο

4
Ερμάρια (10

ντουλαπάκια με
κλειδί)

μεταλλικά 2 τμχ 1ος  όροφος

5 Συρταριέρες ξύλινες 19 τμχ 10τμχ ισόγειο - 9τμχ 1ος
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γραφείων όροφος

6
Πολυθρόνες

γραφείου
ύφασμα/δέρμα/

πλαστικό
5 τμχ Ισόγειο

7 Καθίσματα ύφασμα - μέταλλο 19 τμχ
10τμχ ισόγειο - 9τμχ 1ος

όροφος

8
Τραπέζια
εργασίας

ξύλο-μέταλλο 22 τμχ
10τμχ ισόγειο - 12τμχ 1ος

όροφος

10
Καλόγερος

ρούχων
ξύλο - μέταλλο 4 τμχ ισόγειο

11
Μannequin
(κούκλες)

ύφασμα-πλαστικό 11 τμχ υπόγειο

12 Καβαλέτα ξύλινα 11 τμχ υπόγειο

13
Η/Υ (πληκτρ +
Οθόνη + ηχεία)

8 τμχ ισόγειο

14

Η/Υ (πληκτρ +
Οθόνη + ηχεία +
scanner +dvd +
video + έπιπλο

8 τμχ 1ος όροφος

15
UPS

(αντικεραυνική
προστασία)

 4 τμχ ισόγειο

16
Εκτυπωτής

Lexmark T 430 
1 τμχ ισόγειο

17 βάση εκτυπωτή ξύλινη 1 τμχ ισόγειο

20 βάση φωτοτυπικού ξύλινη 1 τμχ ισόγειο

21
Τηλεφωνικό

κέντρο + RAC
2 τμχ ισόγειο

22
Τηλεφωνικές

συσκευές
2 τμχ ισόγειο

23 TV SAMSUNG 48'' 1 τμχ ισόγειο

24
Ραπτομηχανές

SINGER
8 τμχ υπόγειο

25
Νηματομηχανές

SINGER
2 τμχ υπόγειο
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26
Πρέσες

σιδερώματος
SINGER

8 τμχ υπόγειο

27 Σιδερώστρες ύφασμα - μέταλλο 6 τμχ υπόγειο

28
φωτιστικά
γραφείου

μεταλλικά 12 τμχ υπόγειο

29
φωτιστικά
δωματίου

γυαλί 8 τμχ υπόγειο

30
Ραφιέρα (βαριά

κατασκευή)
ξύλινη 6 τμχ

3τμχ ισόγειο - 3τμχ 1ος

όροφος

33 Πόδια γραφείου μεταλλικά 12 τμχ 1ος όροφος

34
Πόδια  γραφείου

(πακεταρ/να)
μεταλλικά 19 τμχ 1ος όροφος

35
Ράφια

βιβλιοθήκης
ξύλινα 30 τμχ

15τμχ ισόγειο - 15τμχ 1ος

όροφος

38 Πυροσβεστήρες μεταλλικοί 4 τμχ ισόγειο

39
Υπολογιστές

τύπου Α
κουτιά 12 τμχ 1ος όροφος

40
Υπολογιστές

τύπου Β
κουτιά 25 τμχ 1ος όροφος

41 Καρέκλες 50 τμχ
25τμχ ισόγειο - 25τμχ 1ος  
όροφος

ΑΞΙΑ 15.800,00

ΦΠΑ 24% 3.792,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  19.592,00

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
[ΚΑΕ: 0824  “Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά ”, CPV : 60000000-8, Υπηρεσίες μεταφορών
(εκτός από μεταφορά αποβλήτων)].

Για την πραγματοποίηση της επιπλέον μεταφοράς η εταιρεία κατέθεσε  εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης  υπέρ  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  Νο.  808282  Ταμείο  Παρακαταθηκών   και
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Δανείων  (κατάστημα Αθήνας) με ημερομηνία έκδοσης 21.10.2020  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της επιπλέον συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι εκατόν εξήντα ευρώ
(160,00)  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο μήνες (2)
μετά το συμφωνημένο χρόνο ολοκλήρωσης της σύμβασης, ήτοι 31/12/2020.
Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη
και  χωρίς  δικαστική  διάγνωση  της  διαφοράς  σε  περίπτωση  που  με  απόλυτη  κρίση  του
Πανεπιστημίου η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν
συμφωνηθεί  με  αυτήν  την  περίπτωση  με  απόφαση  της  Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου μπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται.

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως και  3/11/2020.

Οι υπόλοιποι όροι της 8669/05-10-2020 σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν. 

Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς
σε  τρία  (3)  πρωτότυπα  αντίτυπα,  εκ  των  οποίων  δύο  (2)  παραμένουν  στο  Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου 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

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Μιχαήλ-Αντώνιος Φαλιέρος 
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