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 ΣΥΜ ΒΑΣΗ 

Στην Τρίπολη  σήμερα στις 26 ημέρα Δευτέρα του μηνός Νοεμβρίου 2018 στα γραφεία του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι υπογεγραμμένοι  

1. Το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη  (Ερυθρού Σταυρού 28 & 

Καρυωτάκη, ΤΚ 22100) με Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και  νόμιμα 

εκπροσωπείται, από τον Αντ ιπρύτανη 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  

2.  Η Εταιρεία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 33, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 ΤΗΛ.:27410 72024, ΑΦΜ: 999051657 –

Δ.Ο.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και εκπροσωπούμενης νομίμως από τον κ. Κλεμπετσάνη Αριστείδη 

σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 653170.933592/06-0-2018 Πιστοποιητικό Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η της ανωτέρω Εταιρείας και αποκαλούμενης στη συνέχεια του 

παρόντος " Προμηθευτής" 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

Τις  διατάξεις: 

1. 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). 

2. Του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. /Α’/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

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

4. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστ ικού» όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστ ικό και  άλλες διατάξεις» 

5. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλ ιση της διαφάνειας και  

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05). 

18SYMV004068924 2018-11-26

ΑΔΑ: ΩΒΨΔ469Β7Δ-ΝΥ7



2 
 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητ ικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7. Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

8. 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. 

9. Του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25.9.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις». 

10. Της Αριθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους 

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

11. Την αριθμ. 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. 

12. Της αριθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους 

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

13. Την υπ. αριθμ. 158/2016 απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β) « Έγκριση 

τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, για 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των κοινοτικών ορίων». 

14. Την αριθμ. 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. 

15. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων 

αυτού ≫, όπως ισχύει σήμερα. 

16. Το υπ΄αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη 

και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

17. Το 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. 

Τις αποφ άσεις: 

1. Την υπ. αριθμ. 167399/Β2 (ΑΔΑ:6Β2Τ4653ΠΣ-ΥΧΒ) Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας &  Θρησκευμάτων  με την οποία εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού 

ποσού (100.000,00€) σε βάρος της πίστωσης  Κ.Α.Ε. 1611 «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και 

λιπαντικών» για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για το οικονομικό έτος 2018. 

2. Την υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

3. Την υπ. αριθμ. 8257/11-12-2017 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:75ΡΣ469Β7Δ-0ΙΩ.) (αφορά τον προϋπολογισμό έτους 2018). 
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4. Την υπ. αριθμ. 3376/15-05-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης /  έγκρισης 

Δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΚ0Η469Β7Δ-6ΦΖ) που καταχωρήθηκε με ΑΑΥ 287/15-05-2018, στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού Έτους 2018 

5. Την υπ’ αριθμ. 11/05-06-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΘΕΡ469Β7Δ-ΔΕ6) περί 

Έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Κληρώσεων Επιτροπών για ορισμό επιτροπών του υπ. 

αριθμ. 5/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

6. Την υπ’ αριθμ.  6/22.06.2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΘ1Ο469Β7Δ-ΝΤΤ) περί 

Έγκρισης του Τεύχους του υπ΄αριθμ. 5/2018  Συνοπτικού Διαγωνισμού με τ ίτλο : 

Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης 

(βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€. 

7. Την υπ’ αριθμ. 6/18-9-2018 Απόφαση Συγκλήτου της 135ης Συνεδρίασης Συγκλήτου 

περί Έγκρισης Πρακτ ικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής 

Αξιολόγησης για τον υπ’ αριθμ. 5/2018 Συνοπτικό Διαγωνισμού ΑΔΑ: 9ΘΑΧ469Β7Δ-3Σ0 

8. Την υπ’αριθμ. 4/25-10-2018 Απόφαση Συγκλήτου της 138ης Συνεδρίασης 

Συγκλήτου περί Έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για 

τον υπ’ αριθμ. 5/2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό (ΑΔΑ: ΩΖΑΠ469Β7Δ-ΣΨΠ). 

συμφ ώνησαν κ α ι  συναποδέχτηκ αν τα εξής: 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 διενεργήθηκε ο υπ. αριθμ.5/2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός, με 

σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 5809/22-8-2018 

διακήρυξης μας ΑΔΑ:7ΤΧ0469Β7Δ-ΘΜΙ, για την ανάδειξη προμηθευτή/των υγρών 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Συνολικού 

Προϋπολογισμού  35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Με την υπ΄ αριθ. 4/25-10-2019 Απόφαση της Συγκλήτου, (ΑΔΑ: ΩΖΑΠ469Β7Δ-ΣΨΠ) 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα της ανωτέρω εταιρείας σε ότ ι 

αφορά τα είδη της Ομάδας 7. 

Κατόπιν τούτου ο ανωτέρω, ο οποίος καλείται στο εξής "Προμηθευτής", αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να χορηγεί, τακτ ικά και ανελλιπώς, στο αφενός συμβαλλόμενο νομικό 

πρόσωπο τα είδη που θα ζητούνται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθ. 

5809/22-8-2018 Διακήρυξης  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:7ΤΧ0469Β7Δ-ΘΜΙ), 

την υπ. αριθμ. 6713/11-9-2018 Προσφορά της εν λόγω εταιρείας και με τους ακόλουθους 

ειδικούς όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ο αφετέρου συμβαλλόμενος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει τον αφενός 

συμβαλλόμενο με την εκάστοτε αιτούμενη τμηματικώς ποσότητα από την συνολική που 

του έχει κατακυρωθεί όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Η συνολική  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ 

ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ (2.961,12€) συμπεριλαμβανομένου τ ου Φ .Π.Α. 24%, 

ήτοι ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (2.388,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2018, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (KAE 1611), [Κωδικοί  

09135100-5 / Πετρέλαιο Θέρμανσης]. 
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ΟΜ ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ  

ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑΣ  

ΤΟΠΟΣ 

ΑΝΕΦ ΟΔ/ΣΜ ΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜ ΩΝ 

ΕΚΤ/ΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ  

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

(l t) 

ΠΡΟΥΠΟΛ

ΟΓΙΣΜ ΟΣ 

Μ Ε Φ .Π.Α 

24% 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ  ΤΗΣ 

Μ ΕΣΗΣ 

ΤΙΜ ΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦ ΕΡΟ

Μ ΕΝΗ ΤΙΜ Η 

ΟΜ ΑΔΑΣ 

Μ ΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ ΠΑ 

24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦ ΕΡΟ

Μ ΕΝΗ 

ΤΙΜ Η 

ΟΜ ΑΔΑΣ 

Μ ΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ  

Μ Ε Φ ΠΑ 

24% 

ΟΜΑΔΑ 7: 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ Σ  

(CPV: 09135100-5) 

Τμήμα Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

 

2.948,15 2.976,00 0,50% 2.388,00 2.961,12 

 

ΑΡΘΡΟ 2  - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ 

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τις ποιοτικές προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων και του 

Γενικού Χημείου του κράτους. 

Οι Επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό 

προμήθεια καυσίμων.  

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες 

των υπηρεσιών στις δεξαμενές τους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή 

εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας. Για τα καύσιμα κίνησης η παράδοση θα 

γίνεται στα πρατήρια της προμηθεύτριας εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΙΜ Η 

Η τιμή πώλησης θα υπολογίζεται στη νόμιμα μέση διαμορφούμενη, κάθε φορά, μέση τιμή 

λ ιανικ ής πώλησης του είδους, στην πόλη της Κάθε Περιφερειακής Ενότητας την ημέρα 

παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και  σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 

γνώρισμά του, με ποσοστό έκπτωσης, όπως παρακάτω: 

 

ΓΙΑ  ΤΑ ΚΑΥΣΙΜ Α ΓΙΑ ΘΕΡΜ ΑΝΣΗ (Λ ΙΑΝΙΚΗ) 

0,50 % ( τοις εκ ατό, επί  της μέση ς διαμορφ ούμενης λιανικ ής τ ιμής). 

Στην περίπτωση που, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκεται χαρακτηριστικά 

πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά {ακραίες περιπτώσεις}, αυτές δεν 

υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 

προηγούμενη τιμή {ανώτερη ή κατώτερη}. 

Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανομική τ ιμή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω 

έκπτωση θα υπολογίζεται επί της τ ιμής αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΛ ΗΡΩΜ ΗΣ 

Η πληρωμή τoυ προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με την 

εξόφληση του 100% της αξ ίας του τ ιμολογίου που θα εκδίδεται κάθε φορά για 

παραλαμβανόμενες ποσότητες, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και μετά 

από την θεώρηση από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αρκαδίας. 

Για την πληρωμή είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.Αίτημα παραγγελίας 

2.Δελτίο Αποστολής, με πλήρη περιγραφή του είδους 

3. Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής της υπηρεσίας  

4. Τιμολόγιο του προμηθευτή, με συνημμένο το δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδεται 

από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της αντίστοιχης  Περιφερειακής Ενότητας 

με την μέση τιμή λ ιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών. 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

Καθώς και ότ ι περιγράφεται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 -  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στις 

εγκαταστάσεις των υπηρεσιών ή του προμηθευτή αν πρόκειται για καύσιμα κίνησης των 

αυτοκινήτων του αφενός συμβαλλομένου. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 

συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα 

επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜ ΒΑΣΕΩΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31/03/2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Εγγυητική Επιστολή 

Νο 0452737 από την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. με ημερομηνία έκδοσης 

21/11/2018, για την Ομάδα 7 το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι  ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΛΕΠΤΩΝ (119,40€) σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016. 

 Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες (2) μετά 

το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των ειδών ήτοι   31/05/2019. Οι εγγυήσεις καλής 
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εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦ ΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στο αφενός συμβαλλόμενο. Η 

παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 

διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του αφενός συμβαλλομένου νομικού προσώπου και του 

προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότ ι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 5809/22-8-2018, (ΑΔΑ:7ΤΧ0469Β7Δ-

ΘΜΙ) διακήρυξη και την υπ΄αριθμ. 6713/11-9-2018 έγγραφη προσφορά του προμηθευτή. 

Για βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα. 

ΟΙ  ΣΥΜ ΒΑΛΛΟΜ ΕΝΟΙ  

 

 

 

 

 Ευ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & 

Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής  Γεώργιος Π. Λέπουρας 

Για τον Ανάδοχο 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

Κλεμπετσάνης Αριστείδη 
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