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ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                             

Στην  Τρίπολη,  σήμερα  στις  15  του  μηνός   Δεκεμβρίου,  ημέρα  Δευτέρα   του  έτους  2015,   οι

υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση:

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη στην οδό Ερυθρού

Σταυρού  28  &  Καρυωτάκη,  Τ.Κ.  22.100,  με   Α.Φ.Μ.:  099727226,   Δ.Ο.Υ.  Τρίπολης,  νόμιμα

εκπροσωπούμενο από τον, Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής  Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών

Γεώργιο Λέπουρα  που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»

Τα ΕΛΤΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.  με  ΑΦΜ 094026421,  Δ.Ο.Υ ΦΑBΕ ΑΘΗΝΩΝ,

νομίμως εκπροσωπούμενα από την κα Γυπαράκη Στυλιανή, Δ/ντρια Δ/νσης Πωλήσεων των ΕΛ-ΤΑ

Α.Ε. , δυνάμει της υπ. Αριθμ. 111/12166/011.3/23-5-12 απόφασης του Δ.Σ. ΕΛΤΑ που  έλαβε κατά

την 1524/23-5-2012 συνεδρίασή του, στο εξής αποκαλούμενη εν συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα κάτωθι:

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 3/24.11.2015, Απόφαση της

Συγκλήτου ( ΑΔΑ 6658469Β7Δ-ΤΑ3 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προβαίνει στην προμήθεια

Προπληρωμένων  Ταχυδρομικών  Τελών  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  αλληλογραφίας  του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (CPV:64110000-0),  όπως αυτά αναγράφονται  αναλυτικά στον πιο
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κάτω  ΠΙΝΑΚΑ, των υπό προμήθεια ειδών. 

Η δαπάνη της  προμήθειας ανέρχεται  έως  του  ποσού  των  δεκαέξι  χιλιάδων  ευρώ (16.000€)

συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, ΦΠΑ και βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του

Πανεπιστημίου.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνουν με δικά τους έξοδα την αποστολή των κάτωθι

υπό  προμήθεια  ειδών  άμεσα,  ώστε  να  καλυφθούν  εγκαίρως  οι  ανάγκες  του  Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΙΔΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑΜΕ ΦΠΑ

Α4 1950 3,00 5.850,00
Α3 500 3,60 1.800,00
Α5 800 2,30 1.840,00

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 1400 3,00 4.200,00
ΑΠΛΑ 1050 0,80 840,00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α5 400 2,25 900,00
ΑΠΛΑ Α4 200 2,85 570,00
ΣΥΝΟΛΑ ----------------- ------------------- 16.000,00

Συμφωνείται  ρητά  ότι  η  καταβολή  του  ανωτέρω  οφειλόμενου  χρηματικού  ποσού  θα

πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση και κατάθεση στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

του σχετικού τιμολογίου πληρωμής από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε το οποίο θα πρέπει

να κατατεθεί στην υπηρεσία μας έως τις 31/12/2015 και αφού παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη

και με ημερομηνία εξόφλησης έως τις 31/03/2016 σε λογαριασμό που διατηρούν τα Ε.Λ.Τ.Α. στην

Τράπεζα Πειραιώς, εκτός και αν συντρέχουν αποδεκτοί και από τα δύο μέρη λόγοι παράτασης.

Επίσης  η  πληρωμή  θα  γίνει  με  χρηματικό  ένταλμα  (κατόπιν  θεώρησής  τους  από  το  Ελεγκτικό

Συνέδριο), από την κατάθεση των απαραιτήτων προς τούτο δικαιολογητικών με την διαδικασία όπως

αυτή περιγράφετε πιο πάνω.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την  παρούσα σύμβαση

για σπουδαίο λόγο, μετά από προηγούμενη έγγραφη σχετική ειδοποίηση της προς το Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου.  Σπουδαίος λόγος θεωρείται κυρίως η περίπτωση κατά την οποία ο ″ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ″

καθυστερεί την πληρωμή του οφειλόμενου προς τον ″ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ″ χρηματικού ποσού. 

 Η καταγγελία της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζει τα τυχόν δικαιώματα, που έχουν δημιουργηθεί

μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.
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Το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  μπορεί  να  καταγγείλει  την  Σύμβαση  αν  δεν  εξασφαλίζεται  η

ποιότητα και η ποσότητα των παρεχόμενων ειδών ή δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τους όρους που

την διέπουν.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται αποκλειστικά εγγράφως

και θα είναι έγκυρη εφόσον φέρει τις υπογραφές των νόμιμων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων.

Η παρούσα Σύμβαση  διέπεται  στο  σύνολο  της  από το  Ελληνικό  Δίκαιο.  Οποιαδήποτε  διαφορά

προκύψει θα λύνεται φιλικά, αλλά, σε περίπτωση μη φιλικού διακανονισμού, αρμόδια Δικαστήρια

για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια της Τρίπολης .

Τα παραπάνω αφού συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, συνέταξαν την παρούσα Σύμβαση σε τρία

(3) αντίτυπα και υπέγραψαν ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
Οικονομικής Διαχείρισης & 

Νέων Τεχνολογιών 

Γεώργιος Λέπουρας  

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
Δ/ντρια Δ/νσης Πωλήσεων των

 ΕΛ-ΤΑ. Α.Ε.

            Γυπαράκη Στυλιανή,

ΑΔΑ: ΩΥΟΩ469Β7Δ-ΓΗΥ



ΑΔΑ: ΩΥΟΩ469Β7Δ-ΓΗΥ


	

		2016-02-01T11:30:35+0200
	Athens




