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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372104 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 

Καλογεροπούλου Θεοδώρα  

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

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ( CPV: 32413100-2) ΚΑΙ ΜΙΑΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (CPV:32428000-9)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 150 MBPS ΣΕ 300 MBPS ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 

ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ (ΚΑΕ.4121.04 ) » 

 
Στην Τρίπολη , σήμερα 02/08/2016, μεταξύ των συμβαλλομένων,  

 αφενός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη 

(Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη –Πρυτανεία) με Α.Φ.Μ.:099727226, Δ.Ο.Υ. 

Τρίπολης,  νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής 

Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών,  Αν. Καθηγητή Γεώργιο Λέπουρα, (δυνάμει του 

Φ.Ε.Κ 315/τ.β’/09-03-2015) στο εξής αποκαλούμενο Διαχειριστής  και  

 αφετέρου της εταιρείας MG NETWORK ΝΩΝΤΑΣ ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ – 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο.Ε.,  Τηλ. 2731072314,  με έδρα στην Σπάρτη, οδός 

Όθωνος και Αμαλίας 75, με Α.Φ.Μ: 800450523, Δ.ΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ,  

 

συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 
 
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθμ. 7/18.07.2016 Απόφαση της 
Συγκλήτου (Συνεδρίαση 92η) αποφάσισε την, με απ` ευθείας ανάθεση, 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 150 MBPS ΣΕ 300 MBPS 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ» 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής και για 
χάρη συντομίας θα καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», 
αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής και για χάρη συντομίας θα καλείται στην 
παρούσα «προμηθευτής», την προμήθεια ενός δρομολογητή ( CPV: 32413100-2) και 
μίας άδειας λογισμικού (CPV:32428000-9)  για εργασίες αναβάθμισης του δικτύου του 
κτιρίου της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής από 150 mbps 
σε 300 mbps και τη σύνδεσή του με την Οπτική Ίνα όπως αναγράφονται αναλυτικά 
στον υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και αποτελούντα αναπόσπαστο 
μέρος αυτής της σύμβασης, πίνακας παραρτήματος «Πίνακας  Προδιαγραφών».  
 

1. Αντικείμενο – τιμή - κρατήσεις 
1.1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς τα 

είδη, την ποιότητα, την ποσότητα και τιμή, σύμφωνα με την περιγραφή του, 
στον πιο κάτω πίνακα: 
 
 

Είδος Καθαρή Αξία ΦΠΑ Τελική Αξία 

Cisco ISR 4331 (3GE, 

2NIM, 1SM, 4G FLASH, 

4G DRAM, IPB) 

2.440 585,6 3.025,6 

Performance on Demand 

License for 4330 Series 

1.530 367,2 1.897,2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.922,80 € 

 
1.2.  Η τιμή προμήθειας των ανωτέρω ειδών, ανέρχεται στο ποσό των τριών 

χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.970,00 €), πλέον του 24% ΦΠΑ, ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ & ογδόντα  
λεπτών (952,80€) και θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
στον προμηθευτή. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  τεσσάρων 
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.922,80€) 
συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. 

1.3.       Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λπ. 
Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά 
και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση-παραλαβή του είδους στις του  
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 
2. Χρόνος σύμβασης 
 

Η  χρονική διάρκεια  της παρούσας αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται 
την 01/09/2016 , ήτοι περίοδος ισχύος  τριάντα  (30)ημερών . 

 
3.  Εγγύηση εξοπλισμού – Δωρεάν συντήρηση εξοπλισμού  
 
3.1 Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του είδους μετά την οριστική 

παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου για περίοδο τουλάχιστον  (1) έτο υς. Η εγγύηση ξεκινά με 
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την οριστική παραλαβή του είδους και συνεχίζεται η ισχύς της ακόμη και εάν 
λήξει γρηγορότερα η παρούσα σύμβαση. 
Κατά το διάστημα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο προμηθευτής είναι 
υπεύθυνος για την, χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά με δικά του έξοδα, 
θεραπεία κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται στον εξοπλισμό (στα έξοδα 
περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής 
προσωπικού και μεταφοράς εξοπλισμού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγμένα 
προέρχεται από αιτία που δεν  έχει σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα 
υλικά ή τη σχεδίαση. 

 
3.2.  Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, 

παρουσιαστούν επαναλαμβανόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του εξοπλισμού, 
τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, αποκλειστικά με δικά του έξοδα, να 
αντικαταστήσει τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. 
Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν 
συντήρησης, με νέα ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία αντικατάστασης 
των κύριων μερών. 
Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του 
εξοπλισμού ή τμήματος αυτού, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η 
πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης - δωρεάν συντήρησης αρχίζει ξανά 
από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος. 

 
3.3. Όλα τα προσφερόμενα είδη καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής 

λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 
 Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς 

προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 
 Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 
 Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο προμηθευτής υποχρεούται να 

διατηρεί καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές 
απόθεμα ανταλλακτικών. 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

 Μέθοδος επικοινωνίας με τον κατασκευαστή για την επίλυση/ 
παρακολούθηση προβλημάτων. 

 
3.4. Υποχρεώσεις προμηθευτή 

 Η εγγύηση και η συντήρηση παρέχεται εφόσον η βλάβη προήλθε από 
κανονική χρήση του εξοπλισμού και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. 
κακός χειρισμός, πτώση, φωτιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, κ.α.) 

 Δεν καλύπτονται βλάβες του εξοπλισμού ή μέρους αυτού, που οφείλονται σε 
χρήση αντίθετη των κανόνων λειτουργίας και χρήσης του. 

 
3.5.  Υποχρεώσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οφείλει να παρέχει στους τεχνικούς του 
προμηθευτή άμεση πρόσβαση στον εξοπλισμό. 

 
4.  Παράδοση – Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος) 
 
4.1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια 

εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 
(προσωρινή παραλαβή). Η οριστική παραλαβή της προμήθειας (Πρωτόκολλο 
Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 
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τριάντα (30) ημερών από την συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία για την 
ολοκλήρωση της προσωρινής του παραλαβής 
Τα έξοδα αποστολής, ασφάλισης και οτιδήποτε σχετικό με την παράδοση της 
προμήθειας θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

4.2.  Τόπος παράδοσης του είδους ορίζονται οι εγκαταστάσεις του  Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου , στην Σπάρτη, στη διεύθυνση Λεωφόρος Ευσταθίου και 

Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, ΤΚ 23100 

 
Α. Ο προμηθευτής, πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση 
(τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τη Γραμματεία 
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής 
προκειμένου  να φροντίσει τόσο για τον χώρο ελέγχου, όσο και για τον 
καθορισμό της ημερομηνίας παραλαβής τους. 
Β. Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή του είδους, γίνεται από την 
Επιτροπή παραλαβής καλής εκτέλεσης της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης 
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής όπως αυτή προέκυψε από την υπ΄αριθμ. 
3/09.02.2016 απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 85η) και στον τόπο 
παραλαβής με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
5.  Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 
 
5.1  Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος 
 

Η παράδοση του εξοπλισμού χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή. 
Η χρονική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί χωρίς επιβάρυνση και με 
σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αν παρέλθει η 
συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού για λόγους που 
οφείλονται στον προμηθευτή, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί 
του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η 
παράδοση και μέχρι 10% επί της συμβατικής τιμής.  

 
5.2  Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα κατά περίπτωση, να 

υποβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) 
αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών 
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης. 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 
150).   
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).   
 

6.  Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία  
 

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα 
βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης του είδους,  μέσα 
στους συμβατικούς χρόνους.  
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. 
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7.  Πληρωμή (Δικαιολογητικά) 
 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή θα γίνει 
με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή του είδους, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και μετά την 
έκδοση, και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου , των τιμολογίων του ιδίου και αφού προσκομιστούν στην 
Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.Δ. 
118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150). 
Επί της πληρωμής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 
8.  Άλλοι γενικοί όροι 
 
8.1. Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των, από την 

παρούσα προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. 
 
8.2. Ο προμηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
μόνος αυτός στην αποκατάστασή της. 

 
8.3. Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης θα 

επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Τρίπολης .  
 
8.4. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή 

στηρίζεται (διακήρυξη, προσφορές, κλπ.). 
 
8.5. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του  Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), 

του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου 
και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.  

 
Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, 
όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας. 
 
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε 
και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως 
έπεται. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Τρίπολη, 02/08/2016 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

O Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης & 

Νέων Τεχνολογιών 

 

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Λέπουρας                                                                                         

 

Για τον Προμηθευτή 

 

MG NETWORK ΝΩΝΤΑΣ 

ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ – 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια Υπολογιστών Λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Προϋπολογισμός είδους: 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Ταξινόμηση κατά CPV : (CPV: 30200000-1,  Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες ) 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ.7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογισμικού και λοιπού συναφούς 

βοηθητικού εξοπλισμού»).  

Τεχνική Χαρακτηριστικά – Πίνακες Συμμόρφωσης 

A/A 
 

Part Number ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 

1,0 
 
 

ISR4331/K9 

 

Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 2.440,00 

 
1 2.440,00 

 

1,1 

 
SL-4330-IPB-K9 

 
IP Base License for Cisco ISR 4330 Series 0,00 

 
1 

 
0,00 

 
1,2 

 
PWR-4330-AC 

 
AC Power Supply for Cisco ISR 4330 0,00 

 
1 

 
0,00 

 

1,3 

 

CAB-ACE 

 
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 0,00 

 
1 

 
0,00 

 

1,4 

 

MEM-4300-4G 

 
4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330, 4350 0,00 

 
1 

 
0,00 

 

1,5 

 

MEM-FLSH-4G 

 
4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) 0,00 

 
1 

 
0,00 

 

1,6 NIM-BLANK Blank faceplate for IM slot on Cisco ISR 4400 0,00 2 0,00 

1,7 

 
SM-S-BLANK 

 
Removable faceplate for SM slot on Cisco 2900,3900,4400 ISR 0,00 

 
1 

 
0,00 

 

1,8 

 

SISR4300UK9-13S 

 
Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal 0,00 

 
1 

 
0,00 

 

2,0 FL-4330-PERF-K9= Performance on Demand License for 4330 Series 1.530,00 
 

1 
 

1.530,00 
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