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Τρίπολη, 30/11/2016 

Αρ πρωτ.:10316 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλ  2710/372111Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας 

Κω/νος – dinoskar@uop.grvtsokou@uop.gr 

 

 

 

Σύμβαση 

προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης) μέσω της 

διαδικασίας απευθείας διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την κάλυψη των 

αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης 

Κίνησης και Ποιότητας Ζωής) 

Στην Τρίπολη, σήμερα στις 30 του μηνός Νοεμβρίου ημέρα  Τετάρτη του έτους 2016,  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, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο 

Τσούλο δυνάμει του 3304 / 14.10.2016 ΦΕΚ τ. Β. που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήμιο » 

Β) Η Εταιρεία Γεώργιος Π Δεληγιάννης & ΣΙΑ ΕΕ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων (Λαγοπάτη 23 Τρίπολη), με 

ΑΦΜ 099726150 Δ.Ο.Υ Τρίπολης νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Π Δεληγιάννη με αρ. δελτ. 

Ταυτότητας ΑΜ 327921, που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) 

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

4. Τον Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

5. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

6. Τον Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές». 
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7. Την απόφαση 14/9-2-2016, 85η  συνεδρίασης της Συγκλήτου ( ΩΑΜΟ469Β7Δ-ΗΝ2)  περί έγκρισης 

προμήθειας υγρών καυσίμων με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) 

ύψους 20.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την αντίστοιχη μείωση του ποσού που θα 

διατεθεί για την προμήθεια υγρών καυσίμων μέσω του υπό-έγκριση από την Σύγκλητο, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το 2016, για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

8. Την υπ. Αριθμ. 1430/23-02-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τη Δ/νση Οικονομικής 

Διαχείρισης και Προγραμματισμού  - Τμήμα Δαπανών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

(ΑΔΑ:Ω7Σ5469Β7Δ-Κ14) συνολικού ποσού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

9. Το από 07-04-2016 Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου  κίνησης και 

θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας 

Ζωής της αρμόδιας Επιτροπής. 

10. Το υπ. Αριθμ. 075/04-10-2016 Έγγραφο της Γραμματείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 

και Ποιότητας Ζωής διαβίβασης του (6) και (7). 

11. Τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής για προμήθεια 

πετρελαίου Θέρμανσης (υπ. Αριθμ. 340/07-04-2016 αίτημα της) 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα κάτωθι: 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση της συγκλήτου υπ’ αριθμ. 9/11.10.2016 

στην 95η Συνεδρίαση της (ΑΔΑ:7Δ3Η469Β7Δ-ΩΔΝ) προβαίνει στην προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο 

Θέρμανσης) μέσω της διαδικασίας απευθείας διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την κάλυψη των 

αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγκεκριμένα για τη Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 

και Ποιότητας Ζωής, η οποία διαθέτει τα παρακάτω τμήματα.  

1) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη  & 

Πλαταιών, Σπάρτη) 

2) Τμήμα Νοσηλευτικής (Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη  & Πλαταιών, Σπάρτη) 

 

Άρθρο 1ο: 

ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (5.600,00€) 

συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου, ΚΑΕ 1611 (cpv: 09135100-5). Η εκτιμώμενη ποσότητα σε λίτρα ανέρχεται περίπου στα 

5.900,00 lt(όπως αναλύεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης). 

Άρθρο 2ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η ποιότητα των υγρών καυσίμων που θα παραδίδεται πρέπει να είναι αυτή των Ελληνικών Διυλιστηρίων, να 

είναι πρώτης ποιότητας, να πληροί όλους τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας 

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ 

Η παραγγελία προμήθειας του πετρελαίου Θέρμανσης θα δίνεται, εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία, από την 

Γραμματεία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στην εν λόγω παραγγελία θα καθορίζεται η 

ποσότητα και η χρήση για την οποία αυτή προορίζεται. 

Ο χρόνος παράδοσης που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της παραγγελίας. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, η εξ ολοκλήρου ανάλογα με τις εκάστοτε 

παρουσιαζόμενες ανάγκες της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, στο 

λεβητοστάσιο της, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 14:00) 

ή σε ώρα που εκάστοτε θα καθορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το σύνολο της εκάστοτε παραγγελθείσας ποσότητας πετρελαίου 

θέρμανσης, με δικά του μεταφορικά μέσα, προσωπικό και δαπάνες, στις δεξαμενές των υποδεικνυόμενων 

κτιρίων. 

Στο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο θα αναφέρεται ο όγκος σε λίτρα. 

Η Επιτροπή για πρόσθετο έλεγχο, κατά την κρίση της, μετρά το συνολικό όγκο του 
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πετρελαίου δια εμβαπτίσεως της αντίστοιχης μεταλλικής ογκομετρικής ράβδου την οποία είναι υποχρεωμένο 

να φέρει το όχημα σε καθένα από τα διαμερίσματα αποθήκευσης του πετρελαίου, παρακολουθεί δε 

υποχρεωτικά τους λιτρομετρητές κατά την εκκένωση του πετρελαίου. Μετά την εκκένωση η Επιτροπή με την 

ειδική ογκομετρική ράβδο, βεβαιώνεται για την πλήρη εκκένωση. Το αποτέλεσμα των μετρήσεων συγκρίνεται 

με την ποσότητα που αναφέρεται στο Δελτίο Αποστολής – τιμολόγιο και με την ένδειξη των λιτρομετρητών 

του βυτιοφόρου οχήματος και των δεξαμενών πετρελαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Εάν προκύψει διαφορά, η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παράβασης για την ποσότητα που θα λείπει. Το 

πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον οδηγό του βυτιοφόρου οχήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 

οδηγός αρνηθεί να υπογράψει γίνεται ειδική μνεία από την Επιτροπή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει την ελλείπουσα ποσότητα ενός μιας (1) εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση επιστροφής 

οποιασδήποτε ποσότητας πετρελαίου, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή της με δικά του 

μεταφορικά μέσα χωρίς καμία επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο προμηθευτής φέρει τον 

κίνδυνο της οριστικής παράδοσης του πετρελαίου. 

Σε οποιαδήποτε παραλαβή πετρελαίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα 

δειγματοληπτικού ελέγχου του υπό παραλαβή είδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του 

Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην Επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, 

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους πρέπει να λαμβάνεται δείγμα το 

οποίο θα αποστέλλεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον καθορισμό της ποιότητας ή προελεύσεως κλπ 

του είδους. Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του και θα 

βαρύνουν το προμηθευτή. Η δειγματοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής και θα 

αναγράφεται τούτο στο Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Άρθρο 3ο 

ΤΙΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

1. Το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής (σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του 

Προμηθευτή, όπως αυτή παρατίθεται αυτούσια στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας Σύμβασης) όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το 

Λακωνίας ανέρχεται (0,1%) 

2. Η προμήθεια βαρύνεται από τις εκάστοτε νόμιμεςκρατήσεις 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2198 / 94 (Φ.Ε.Κ.43 /-Α / 22-3-94) παρακρατείται 

φόρος 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας του πετρελαίουθέρμανσης. Το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου 

να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης. 

Άρθρο 4ο 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής ορίζεται για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι από 

30/11/2016  έως 31/12/2016, ύστερα από μονομερή έγγραφη δήλωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς 

τον Προμηθευτή. 

Άρθρο 5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από κάθε τμηματική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, θα γίνεται σε εύλογο διάστημα μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και κατόπιν 

θεώρησής τους από την Αρμόδια Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αρκαδίας εφόσον προσκομισθούν στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Οικονομική Υπηρεσία, τα ακόλουθα: 

 

 Τιμολόγιο (από τον Προμηθευτή). Για τους προμηθευτές που έχουν συνεργαζόμενο ή συνεργαζόμενα 

πρατήρια, το τιμολόγιο θα εκδίδεται από τον μειοδότη προμηθευτή και όχι από το συνεργαζόμενο πρατήριο. 

 Πρακτικό παραλαβής τριμελούς Επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθη ποιοτικά και 

ποσοτικά το πετρέλαιο, βάσει της παραγγελίας (από την Επιτροπή Παραλαβής) 
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 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (από τον Προμηθευτή). 

 Αντίγραφο του Δελτίου Τιμών που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον νομό που θα γίνει η 

προμήθεια, από το οποίο να προκύπτει η μέση λιανική τιμή πώλησης κατά την παράδοση της παραγγελίας 

στην Αναθέτουσα Αρχή (από τον Προμηθευτή). 

 Αντίγραφο της παραγγελίας (από την υπηρεσία). 

Άρθρο 6ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των 

άρθρων του Π.Δ. 118/2007 και αυτές που περιγράφονται. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται, θα στηρίζονται 

πάντα σε αιτιολογημένες αναφορές των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την παραλαβή και την καλή τήρηση 

των όρων αυτής της Σύμβασης όπου θα αιτιολογούν και θα τεκμηριώνουν τις παραβάσεις του προμηθευτή. 

Άρθρο 7ο     

                                                                 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για τα υπόλοιπα θέματα αυτής της προμήθειας ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των Νόμων που ρυθμίζουν θέματα 

παρόμοια και που όλα μαζί τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκείμενης Σύμβασης. 

Η σύμβαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τις 30/11/2016έως τις 31/12/2016, ύστερα από μονομερή 

έγγραφη δήλωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς τον Προμηθευτή, συντάχθηκε σε τρία όμοια 

πρωτότυπα, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις που σήμερα ισχύουν και νόμιμα υπογράφηκε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη  

Οικονομικής Διαχείρισης & 

Νέων Τεχνολογιών  
 

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσούλος 

  Για την Εταιρεία 

        Ο νόμιμος εκπρόσωπος  

 
 

 

 

 

             Γεώργιος Π Δεληγιάννης             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Φ7Ι469Β7Δ-Ρ5Ω



5 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ – ΚΟΣΤΟΣ 

 
 

 

 

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 

(CPV09135100-5) 

Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης 

Κίνησης και Ποιότητας Ζωής 

(Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής 

Βαλιώτη  & Πλαταιών, Σπάρτη) 

 

 Τμήμα Οργάνωσης & 

Διαχείρισης Αθλητισμού  

 Τμήμα Νοσηλευτικής             

 

 

 

 

        5.900,00lt 

 

 

 

5.600,00€ 

 

 

ΑΔΑ: 7Φ7Ι469Β7Δ-Ρ5Ω
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