
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας  
Τηλέφωνο:2710372111, 2710372134 
Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική,  
Mατσιακάς Δημήτριος   
email: vtsokou@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr  
 
                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ στο ΚΗΜΔΗΣ 

 
                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 7571 

           Τρίπολη, 27/09/2022  
 

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : Κάλυψη 2ήμερης διανυκτέρευσης και δαπάνης εστίασης 50 ατόμων στο 
Ναύπλιο, που αφορά εκδήλωση του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 29/10/2022 και ώρα 7μμ με 
ομιλητή τον ομότιμο Αμερικανό Θεατρολόγο Καθηγητή Marvin Carlson . 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το υπ’ αριθμ. 235/5-08-2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος 
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΑΔΑΜ : 22REQ011310502)   

2. Την υπ’ αριθμ. 487/27-09-2022 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑM: 
22REQ011314160 

3. Την υπ’ αρίθμ. 7464/23-09-2022(ορθή 27/9/22) Απόφαση Πρύτανη με ΑΔΑ: 
6ΔΞΦ469Β7Δ-Γ2Β με θέμα την έγκριση σκοπιμότητας πραγματοποίησης 
δαπανών τακτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 

4. Το από 25/7/2022 απόσπασμα πρακτικών της 48ης συνεδρίασης συνέλευσης 
του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών 

5. Την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε και τις προσφορές που 
κατατέθηκαν 

6. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 
τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 118. 
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7. Το άρθρο 6 του Ν. 4782/21 Φεκ Β 36 Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες  διατάξεις για την ανάπτυξη ,τις υποδομές και την 
υγεία 

 
Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα 
αντικείμενα της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την 
παραπάνω δαπάνη η οποία αφορά: 

ΟΜΑΔΑ 1: την παροχή πλήρες γεύματος στις 29/10/2022( το βράδυ μετά τις 8μμ) 
για 50 άτομα το οποίο να περιλαμβάνει σαλάτα-ορεκτικά-κυρίως πιάτο(κρέας)- 
επιδόρπιο-ποτά & εμφιαλωμένο νερό. (CPV 55320000-9) 

ΟΜΑΔΑ 2: την 2ήμερη διανυκτέρευση του προσκεκλημένου Καθηγητή σε δίκλινο 
δωμάτιο  από τις 29/10/2022(άφιξη)- 31/10/2022(αναχώρηση) το οποίο να 
περιλαμβάνει πρωινό και το ξενοδοχείο να βρίσκεται στο ιστορικό Κέντρο του 
Ναυπλίου. (CPV 55100000-1) 

Η τιμή της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 873,18 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για την Ομάδα 1 και έως του 
ποσού των 194,69 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α για 
την Ομάδα 2. 

 
Η δαπάνη καλύπτεται από τον Κωδικό 0856 φιλοξενίες και δεξιώσεις (CPV: 
55320000-9 και 55100000-1) 
 
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς και η παρεχόμενη υπηρεσία θα πρέπει να υλοποιηθεί στις 29/10/2022 
για την Ομάδα 1 και από 29/10/22-31/10/22 για την Ομάδα 2.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι στα πλαίσια της παρούσας καλούνται να υποβάλλουν φάκελο 
με έγγραφη προσφορά και δικαιολογητικά στα πλαίσια της υπ’ αρίθμ 7571/27-
09-2022 πρόσκλησης στην παρακάτω διεύθυνση:  
 
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού  
Τέρμα Καραΐσκάκη (Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ) 
Τ.Κ 22131, Τρίπολη 

Αρμόδιος :Τσώκου Βασιλική, Ματσιακάς Δημήτριος τηλ επικοινωνίας:2710/372111-
372134 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 03/10/2022 και ώρα 09:00. 
 
Από τον συμμετέχοντα υποβάλλεται : 
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1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο 
εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής : 
 
α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα  
β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
 
Επιπλέον υποβάλλεται : 
Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συν-νο 
υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ).  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης 
σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής 
από την αρμόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης όπως αυτή ορίζεται με την Απόφαση 
Συγκλήτου 19/11-3-2022(ΑΔΑ ΨΥΑΚ469Β7Δ-ΝΒ6) και σύμφωνα με το άρθρο 200 
του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.  

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ 1 
 

    

Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 

 

ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή με ΦΠΑ …. % Τιμή άνευ ΦΠΑ  ….% 

Υπηρεσία Παροχή πλήρες 
γεύματος στις 
29/10/2022( το βράδυ 
μετά τις 8μμ) για 50 
άτομα το οποίο να 
περιλαμβάνει σαλάτα-
ορεκτικά-κυρίως 
πιάτο(κρέας)- 
επιδόρπιο-ποτά & 
εμφιαλωμένο νερό.  

 

  

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:  ………..€ 

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ 

 

ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή με ΦΠΑ …. % Τιμή άνευ ΦΠΑ  ….% 

Υπηρεσία 2ήμερη διανυκτέρευση 
του προσκεκλημένου 
Καθηγητή σε δίκλινο 
δωμάτιο  από τις 
29/10/2022(άφιξη)- 
31/10/2022(αναχώρηση) 
το οποίο να 
περιλαμβάνει πρωινό 
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Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα 

 

και το ξενοδοχείο να 
βρίσκεται στο ιστορικό 
Κέντρο του Ναυπλίου.  

 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:  ………..€ 

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ 




