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 ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Προμήθειας καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στα πλαίσιο του υπ’αριθμ. 7/2019  συνοπτικού διαγωνισμού  

 

 

 

Στην Τρίπολη σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου 2020,   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 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” 

 

2.  Η Εταιρεία  «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα την Κόρινθο, 

Εξαμιλίων 33, τηλ. 2741085200 και με ΑΦΜ: 999051657, Δ.ΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ και 

εκπροσωπούμενης νομίμως από τον κ. Αριστείδη Παν. Κλεμπετσάνη σύμφωνα με το υπ. 

αριθμ. 361/10-08-2006 Καταστατικό Συστάσεως της ανωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας και 

αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος " Προμηθευτής" 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Τις  διατάξεις: 
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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.4605/2019 (Α΄52/1-4-2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 

την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους 

(EEL 157 της 15.6.2016)- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις“ και ιδίως του άρθρου 43 με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 

33, 38, 39, 72, 79Α, 80, 92, 94, 100, 101, 103, 105, 107, 111, 117, 119, 121, 127, 132, 200, 205, 218, 219, 

221, 222, 270, 273, 302, 315, 316, 318, 331, 337, 364, 365, 367, 368, 372, 376, 377 και 372 του ν.4412/2016 

3.  του ν. 4608/2019 (Α΄66) “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” 

4.  του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” 

5. του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (Α' 93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών» 

6.  του Π.∆.28/2015 (Α' 34/23-3-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

7. του Ν.4013/2011 (Α’ 204/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”  

8.  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

9.  του άρθρου 1 της παρ. Ζ (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) 

υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και ∆ημοσίων Αρχών-Άρθρο 4 

Οδηγίας 2011/7) του Ν. 4152/2013 (Α' 107/9-5-2013) 

10.  του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

11.  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 ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

12. του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. /Α’/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

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

14. του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

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

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-στικό και άλλες διατάξεις» 

20SYMV006227383 2020-01-31



 

3 
 

15. του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση 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). 

16. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

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

και άλλες διατάξεις».  

18. 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. 

19.  του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25.9.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις». 

20.  της Αριθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές 

και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. 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. 

22. της αριθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. 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». 

24.  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. 

25. το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού ≫, 

όπως ισχύει σήμερα. 

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

τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

27. της υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

28.  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. 

29.  τoυ 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» 

30.  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμιμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
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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: 

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

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

2. Το υπ. αριθμ. 5864/17-07-2019 Πρωτογενές Αίτημα Προμήθειας Υγρών Καυσίμων, 

Πετρελαίου Θέρμανσης και Καυσίμων Κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ: 19REQ005290025) 

3. Την υπ’ αρίθμ. 9/26-07-2019 απόφαση Συγκλήτου ( ΑΔΑ: 6ΙΠΜ469Β7Δ-ΥΕΜ) περί 

έγκρισης σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οικονομικού έτους 2019  

4. Την υπ. αριθμ. 6582/29-07-2019 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης /  έγκρισης Δαπάνης 

(ΑΔΑ: ΩΓ21469Β7Δ-Ε42 και ΑΔΑΜ: 19REQ005358515) που καταχωρήθηκε με ΑΑΥ 352/29-07-

2019, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού Έτους 2019 

5. Την υπ’ αριθμ. 11/05-04-2019  Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ψ7Π8469Β7Δ-Ε8Λ) περί 

Έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Κληρώσεων Επιτροπών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό 

Προμήθειας καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  

6. Η υπ’αριθμ. 7124/23-8-2019 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών – ορθή επανάληψη  

7. Την υπ’ αριθμ.  16/18-09-2019 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ω1Υ4469Β7Δ-Θ1Ν) περί 

Έγκρισης Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Τμηματική Προμήθεια υγρών 

καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για κάλυψη 

των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνολικού προϋπολογισμού 34.999,80ευρώ 

συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως εξαντλήσεως των διαθέσιμων 

ποσών (ορθή επανάληψη)  

8. Τον υπ’ αριθμ. 7/2019 με αρ. Πρωτ. 9360/07-10-2019 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την 

τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης 

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

(ΑΔΑ: ΩΠ6Ν469Β7Δ-Ω1Π και ΑΔΑΜ: 19PROC005665404) 

9. Την υπ’ αριθμ. 17/26-11-2019 Απόφαση Συγκλήτου της 163ης Συνεδρίασης Συγκλήτου 

περί Έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής 

Αξιολόγησης για τον υπ’ αριθμ. 7/2019 Συνοπτικό Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΝΓΧ469Β7Δ-Ι87) 

10. Την υπ’ αριθμ. 8/27-12-2019 Απόφαση Συγκλήτου της 166ης Συνεδρίασης Συγκλήτου περί 

Έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον υπ’ αριθμ. 7/2019 

Συνοπτικό Διαγωνισμό (ΑΔΑ: Ω880469Β7Δ-9ΦΨ)  

11. Την από 2/1/2020 δέσμευση ποσού για την εν λόγω προμήθεια.  

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 
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Στις 22 Οκτωβρίου 2019 διενεργήθηκε ο υπ. αριθμ.7/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός, με 

σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 9360/07-10-2019 Διακήρυξης 

(ΑΔΑ: ΩΠ6Ν469Β7Δ-Ω1Π και ΑΔΑΜ: 19PROC005668404), για την ανάδειξη προμηθευτή/των 

υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Συνολικού 

Προϋπολογισμού  34.999,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Με την υπ΄ αριθ. 8/27-12-2019 Απόφαση της Συγκλήτου της 166ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: 

Ω880469Β7Δ-9ΦΨ και ΑΔΑΜ: 20AWRD006137659) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού στο όνομα της ανωτέρω εταιρείας σε ό, τι αφορά τα είδη της Ομάδας 8. 

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

υποχρέωση να χορηγεί, τακτικά και ανελλιπώς, στο αφενός συμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο 

τα είδη που θα ζητούνται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθ. 9360/07-10-2019 

Διακήρυξης  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΠ6Ν469Β7Δ-Ω1Π), της υπ. Αριθμ. 

9991/16-10-2019 Προσφοράς 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 μέχρι  εξαντλήσεως του 

ποσού που έχει κατακυρωθεί όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Η συνολική  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα ευρώ και ογδόντα 

ευρώ (4.050,80€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριών χιλιάδων διακοσίων 

εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (3.266,77€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. (KAE 1611: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών), [Κωδικός CΡV: 

09135100-5 / Πετρέλαιο Θέρμανσης]. 
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Α  

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

(lt) 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο  

ΕΚΠΤΩΣ

ΗΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗ

Σ 

ΠΩΛΗΣΗ

Σ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

 

Φ.Π.

Α 

24% 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 
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ΟΜΑΔΑ 8 

ΚΟΡΙΝΘ

ΟΣ 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σ 

(CPV: 

09135100-5) 

 
Τμήμα 

Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής-

Δαμασκηνού 

και 

Κολοκοτρώνη. 

 

 

 

3.800 

 

 

 

0,5% 

 

 

 

3.266,77€ 

 

 

 

784,02

€ 

 

 

 

4.050,80€ 

 

   

ΣΥΝΟΛΑ  

 

- 

 

- 

 

 

  

 

3.266,77€ 

 

 

784,02

€ 

 

 

4.050,80€ 

 

ΑΡΘΡΟ 2  - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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 : Εξαμιλίων 33, Κόρινθος, ΤΚ. 22100 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΙΜΗ 

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

λιανικής 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 ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΗ) 

0,50 %( τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής). 

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 τιμή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω έκπτωση 

θα υπολογίζεται επί της τιμής αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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

του 100% της αξίας του τιμολογίου 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 λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών. 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

Καθώς και ότι 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 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 

εξαντλήσεως των διαθέσιμων ποσών. 

 

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,  Αρ:8002042119 από τη 

Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ, με ημερομηνία έκδοσης 10/01/2020, για την Ομάδα 8, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ), 

ήτοι εκατόν εξήντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (163,34€) σύμφωνα με τις  

διατάξεις του άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ορίζεται μέχρι τη 10/01/2021. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - 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 ότι 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. 9360/07-10-2019, (ΑΔΑ:ΩΠ6Ν469Β7Δ-

Ω1Π) διακήρυξη και την υπ΄αρίθμ. 9991/16-10-2019 έγγραφη προσφορά του αναδόχου. 

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

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα. 

 

                                                 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την εταιρεία 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής  Γεώργιος Π. Λέπουρας 

 

 

Αριστείδης  Παν.  Κλεμπετσάνης 
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