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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372134 
Fax: 2710 / 372108 
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας 

Κωνσταντίνος 
e-mail: vtsokou@uop.gr, dinoskar@uop.gr 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 

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

«Πανεπιστήμιο» νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Οικονομικής 

Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών Αν. Καθηγητή Νικήτα-Σπύρο Κ. Κουτσούκη (δυνάμει του ΦΕΚ 

4186 τ.Β./27-12-2016 και  

2. Ο Κωνσταντίνος Κουτσουράκης «Υπηρεσίες δικτύων δεδομένων – Υπηρεσίες κατασκευής 

Ιστοσελίδων» οδός ΚΕΝΕΝΤΥ 48 Τ.Κ. 22100 Τρίπολη Αρκαδίας με ΑΦΜ 074903781 Δ.Ο.Υ. 

Τρίπολης στο εξής καλούμενος «Ανάδοχος». 

και αφού έλαβαν υπόψη: 

1. Το από 21/04/2017 αίτημα της «Πρυτανείας» προς την Δ/νση Οικονομικής 

διαχείρισης/προγραμματισμού-Τμήματος Δαπανών, για έγκριση Δαπάνης, συνολικού ποσού 9.000€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του ΚΑΕ 0855 «Επιδείξεις, γιορτές &λοιπά 

θεάματα » του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (CPV: 79952000-2-Yπηρεσίες 

εκδηλώσεων) για εργασίες που αφορούν τη διοργάνωση και υποστήριξη της διημερίδας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το CERN στην Τρίπολη από 31.05.2017 έως 

01.06.2017,  

2. Την με αριθμ. 2287/28-04-2017 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης/έγκρισης δαπάνης της Δ/νσης 

Οικονομικής διαχείρισης αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπου ενέκρινε την 

εν λόγω δαπάνη στον ΚΑΕ 0855 και σχετική ΑΑΥ. 144/28-04-2017 στο Μητρώο δεσμεύσεων της 

υπηρεσίας.  

3. Τις κατατεθείσες προσφορές για την αναφερόμενη δαπάνη. 
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4. Την υπ. αριθμ. 8/02-05-2017 απόφαση της 105ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για την έγκριση κάλυψης της προαναφερόμενης δαπάνης & ανάθεσης της στον κο 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για τη διοργάνωση και υποστήριξη της διημερίδας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το CERN στην Τρίπολη από 31.05.2017 έως 

01.06.2017 που περιλαμβάνει εργασίες, όπως περιγράφονται στην 2293/28-04-2017 Προσφορά του. 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

ΆΡΘΡΟ 1ο :Αντικείμενο  

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 2293/28-04-

2017 προσφορά του Αναδόχου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

α) Διαμόρφωση και επιμέλεια χώρου πραγματοποίησης ημερίδας  1.000,00 € 

β) Ενοικίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1.500,00 € 

γ) Ζωντανή μετάδοση (Live Streaming) ημερίδας σε ποιότητα HD 1.200,00€ 

δ) Φωτογράφιση ημερίδας 900,00€ 

ε) Βιντεοσκόπηση ημερίδας, μοντάζ και δημοσίευση βίντεο 1.600,00€ 

στ) Εγκατάσταση εκθεμάτων 800,00 € 

ΆΡΘΡΟ 2ο: Οικονομικό Αντικείμενο  

Το οικονομικό αντικείμενο των εργασιών της σύμβασης για το συνολικό διάστημα ισχύος της, είναι 

επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι  οκτώ χιλιάδες εξακοσίων ογδόντα (8.680,00) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  που θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο σε βάρος του ΚΑΕ 

0855 «Επιδείξεις, γιορτές &λοιπά θεάματα » του Προϋπολογισμού έτους 2017 . 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τις 31-05-2017 έως 01-06-2017. 

Άρθρο 4ο : Τρόπος Πληρωμής  

H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του 

αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κωδικός Αριθμός Εξόδων 0855.  

H αμοιβή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση  της παροχής υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, και ύστερα 

από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών 

από τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή της αξίας του 

προσφερόμενου έργου θα γίνεται σε ευρώ. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές, άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κλπ.), που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

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).  

Άρθρο 5: Kυρώσεις 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, πριν 

από τη λήξη του χρόνου ισχύος της, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε απαίτηση στο «ανάδοχο», εφ’ 

όσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι εκτέλεσης.   

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή μη πλημμελούς τήρησης τους από αυτόν 

ή οποιασδήποτε αμέλειας σε σχέση με την διοργάνωση και υποστήριξη της διημερίδας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το CERN στην Τρίπολη προβλέπεται η δυνατότητα 

εκ μέρους του Διαχειριστή καταγγελίας της σύμβασης με την επιφύλαξη άσκησης κάθε άλλου νόμιμου 

δικαιώματός του. 

Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς 

σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα, έκαστος παίρνει από ένα και τα δύο παραμένουν στο λογιστήριο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων 

Τεχνολογιών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

 

Αν. Καθηγητής  Νικήτας-Σπύρος Κ. 

Κουτσούκης 

Ο ανάδοχος  

Υπηρεσίες Δικτύων Δεδομένων –Κατασκευής 

Ιστοσελίδων  

 

 

 

 

 

 

Κουτσουράκης Κωνσταντίνος  
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ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 48, Τ.Κ. 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΤΗΛ.2710 223547 ΚΙΝ. 6977373422. e-mail: admin@hightechnologies.gr 

 

 

 
Τρίπολη, 26 Απριλίου 2017 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

 

ΘΕΜΑ: Προσφορά για τη διοργάνωση και υποστήριξη της διημερίδας "3rd ATTRACT TWD Symposium in 

Detection and Imaging" από 31 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2017 

 

 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Έχουμε την χαρά να σας υποβάλουμε οικονομική προσφορά για τη διοργάνωση και υποστήριξη της διημερίδας "3rd 

ATTRACT TWD Symposium in Detection and Imaging" από 31 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2017. 

για τη διοργάνωση και υποστήριξη της ημερίδας το κόστος αναλύεται ως ακολούθως :  

α) Διαμόρφωση και επιμέλεια χώρου πραγματοποίησης ημερίδας 1000 

β) Ενοικίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1500 

γ) Ζωντανή μετάδοση (Live Streaming) ημερίδας σε ποιότητα HD 1200 

δ) Φωτογράφιση ημερίδας 900 

ε) Βιντεοσκόπηση ημερίδας, μοντάζ και δημοσίευση βίντεο 1600 

στ) Εγκατάσταση εκθεμάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 800 
 

 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 + φπα 

 

 

Έχοντας ως δεδομένο την  μεγάλη εμπειρία που έχουμε στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, ευελπιστούμε στην 

συνεργασία μας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 

                                                            Koυτσουράκης Κωνσταντίνος 
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