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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     
 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372134 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή, 

Καλογεροπούλου Θεοδώρα, Πουλοπούλου Παναγιώτα 

e-mail: vtsokou@uop.gr,pasproudi@uop.gr, 

dkalog@uop.gr, penypoul@uop.gr 

Τρίπολη, 30/8/2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 4856 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για  την προμήθεια επίπλων, για τις ανάγκες του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Στην Τρίπολη, σήμερα  στις 30/08/2017, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 
 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην Τρίπολη, επί της οδού 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, με Α.Φ.Μ 099727226, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων 

Τεχνολογιών Αν. Καθηγητή Νικήτα-Σπύρο Κ. Κουτσούκη (δυνάμει του 4186/27-12-2016 ΥΕΚ/τ.Β.) 

και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «Αγοραστής», και 

 

Β. Tης ατομικής εταιρείας «ΠαπαγεωργίουΣτερ. Χρήστος –LINEART»,  Α.Φ.Μ. 048161202,Πατρών 

59,  Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, τηλ. επικοινωνίας  27410 72883, Κόρινθος Τ.Κ. 20100και εκπροσωπούμενης 

νομίμως από τον κ. Παπαγεωργίου Χρήστο του Στέργιου, με Α.Δ.Τ. Χ896146, και αποκαλούμενης 

στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ τ. Α’/08-082016).  

2. Το ΦΕΚ 4186/τ.Β’/27-12-2016 «περί ορισμού Αναπληρωτή  Πρύτανη για θέματα    Οικονομικής 

Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών» 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 3444/22-6-2017 Aπόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7Σ43469Β7Δ-Α63) 

που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2017 με α/α. 

243/22-6-2017.  

4.Το υπ. αριθμ. 926/5-7-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  

περί συλλογής προσφορών για την προμήθεια επίπλων στο ανωτέρω Τμήμα. 
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5. Tην υπ’ αριθμ. 2/18-07-2017 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 7ΣΧΔ469Β7Δ-Η4Κ) περί έγκρισης 

σύναψης Σύμβασης. 

 

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν 

 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύσει στον Αγοραστή τα παρακάτω είδη: 

 

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 4 Γραφεία εργασίας ξύλο – μέταλλο ERGO (1,60x0,80 μηλιά Σκούρα) με 

CPV: 39121100-7 

2. 2 Συρτάρια – Συρταριέρα τροχήλατη (0,45x0,60x0,60 τρία συρτάρια και 

μολυβοθήκη / μηλιά Σκούρα) με CPV: 30193100-9 

3. 4 Καρέκλες εργασίας, Δερμάτινη SMART (58x45x109)  με CPV: 39111100-4 

4. 5 Ράφια βιβλιοθήκης (40x76)  με CPV: 39131100-0, 

5. 3 Γραφεία συμβουλίου (Τραπέζι Συμβουλίου (1,80x1,20 Ξύλο καπάκι βάση 

Μέταλλο / μηλια Σκούρα)  με CPV: 39121000-6,   

 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.849/12-6-2017 προσφορά του συνολικού ποσού 3.150,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

 

 Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2017  του 

ΚΑΕ: 7111 «Προμήθεια Επίπλων». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων 

εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αναγράφεται 

στην οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-

Οικονομική Προσφορά στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για την 

είσπραξη του τιμήματος για τις προμήθειες, ο Προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο και θα 

υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής παραλαβής 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο 

όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την 

αρμόδια Υπηρεσία  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συμφωνημένο τίμημα θα 

καταβληθεί σε Ευρώ (€).  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (φεκ 147/Α/8.8.2016).  

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά 

οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, 
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φόροι, μεταφορικά και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η προμήθεια των επίπλων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα  γίνει εντός (90) 

ενενήντα ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που 

αναγράφονται στην σύμβαση, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας όπως αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. 926/5-7-2017 

έγγραφο του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ώστε να παραδοθούν στο 

ανωτέρω Τμήμα στην Κόρινθο, Λ. Αθηνών και Αριστοτέλους 1, 1ος όροφος. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 

4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν 

έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν 

από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη 

του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα 

όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί 

στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ 

τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δύο (2) και ένα (1) ο Προμηθευτής. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Αν. Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης & 

Νέων Τεχνολογιών 

 

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

Παπαγεωργίου Χρήστος του Στέργιου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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