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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

      Τρίπολη,30/05/2017 

      Αρ πρωτ.:2959 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων συναγερμού, 

φωτιστικών σωμάτων, προβολέων και διαφόρων μικρών υλικών  για τις ανάγκες 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με 

κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής.  

 

Στην Τρίπολη, σήμερα  στις 30/05/2017., ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων: 

Α. Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό 

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τ.Κ. 22100, 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 ΦΕΚ/τ.Β.) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής  

«Αγοραστής»,  

και  

Β. Tης Εταιρείας «Ι. ΓΟΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε.», με 

έδρα τη Σπάρτη, οδός Ανανίου 16 – Τ.Κ. 23100, Τηλ. 27310-29333, ΑΦΜ 998651315, Δ.Ο.Υ. 

Σπάρτης και εκπροσωπούμενης νομίμως σύμφωνα με το από 12/06/2007 Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό Τροποποιήσεως Εταιρικού Καταστατικού της Ε.Ε. «Δυναμική Ε.Ε.», τον κ. 

Ιωάννη Γομάτο με Α.Δ.Τ. ΑΜ779494, και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο 

Προμηθευτής" 
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Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του  Ν. 4412 (147/τ.Α΄/8.08.2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 

147/ τ. Α’/08-08-2016). 

2. Το ΠΔ 70/2013  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων  

αυτού»,  όπως ισχύει σήμερα. 

3.Το Π.Δ 80/2016 ΦΕΚ 145/τ.Α΄/ 05.08.2016  «Ανάληψη Υποχρέωσης από διατάκτες». 

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

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών» 

5. Την υπ’ αριθμ. 05/01.11.2016 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΞΠΑ469Β7Δ-6Ψ0) του 

Πανεπιστημίου «περί έγκρισης Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου με αντικείμενο «Την προμήθεια α) Συστημάτων Συναγερμού και Εργασιών 

συντήρησης τους, β) Φωτιστικών Σωμάτων, Προβολέων εξωτερικού χώρου τύπου 

εξοικονόμησης ενέργειας και διάφορα μικρά υλικά για τις ανάγκες του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 

και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής των υπό 

προμήθεια προϊόντων και «περί έγκρισης Επιτροπών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 12/22-11-2016 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:Ω3ΗΙ469Β7Δ-ΩΝ7) «περί 

έγκρισης συγκρότησης επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του 10/2016 Συνοπτικού 

Διαγωνισμού. 

7. Την υπ΄αριθμ. 9205/26-10-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκρισης δαπάνης 

(ΑΔΑ:70ΘΜ469Β7Δ-ΠΗ3) με αριθμό καταχώρησης 351/26-10-2016 στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.  

8. Την υπ. Αριθμ. 11056 / 29-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΔΑ: 6ΝΣΛ469Β7Δ-0Χ3). 

9.Την υπ. αριθμ. 4 / 08.05.2017  Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

περί Έγκρισης του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ΄αριθμ. 10/2016 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «την προμήθεια α) 

συστημάτων συναγερμού & εργασιών συντήρησης τους, β) φωτιστικών σωμάτων 

προβολέων εξωτερικού χώρου &διαφόρων μικρών υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 

και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στη Σπάρτη (Οριστικός 

Ανάδοχος).   

 

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα σύμβαση ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύει στον Αγοραστή 

την «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων συναγερμού, φωτιστικών 

σωμάτων, προβολέων και διαφόρων μικρών υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 

και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (CPV 31625300-6 Συστήματα 

αντιδιαρρηκτικού συναγερμού, CPV 50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

εξοπλισμού ασφαλείας, 34928530-2, CPV Φωτιστικά μέσα οδών, CPV 31518100-1 

Προβολείς και CPV 31532000-4 Μέρη λαμπών και φωτιστικών εξαρτημάτων) σύμφωνα με 

την προσφορά του στον Υπ’ αριθμ 10/2016 Συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 

3.320,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή περιγράφεται στη 

συνημμένη κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Τεχνικές Προδιαγραφές), που επισυνάπτεται 

στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ΚΑΕ 4121.04  

 

ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα για την προμήθεια των πιο πάνω ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των τριών 

χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών [(3.287,24€ 

(1.595,88€ + 1.691,36€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% )] για τα είδη των ομάδων 1 

και 2, όπως αναγράφεται στην υπ. αριθμ. 444/25-01-2017, οικονομική προσφορά του 

Προμηθευτή, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Οικονομική Προσφορά στη 

Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Για την είσπραξη του τιμήματός 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  Ελεγκτικού  

Συνεδρίου. Το   συμφωνημένο   τίμημα   θα   καταβληθεί σε   Ευρώ (€).  

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

στο άρθρο  

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 

(π.χ. Μ.Τ.Π.Υ) και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Η «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων συναγερμού, φωτιστικών 

σωμάτων, προβολέων και διαφόρων μικρών υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 

και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου» θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών 

(Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Σημειώνεται δε η επιθυμία του Πανεπιστημίου για την όσο το δυνατό ταχύτερη 

προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω Εξοπλισμού λόγω των απαιτούμενων 

αναγκών που έχουν προκύψει για την ομαλή λειτουργία του.  

Η οριστική παραλαβή της Εφαρμογής (Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 

συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της προσωρινής του 

παραλαβής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο Προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του αυτόματα:  

1. εγγυάται (από την ημέρα έκδοσης Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής) 

την καλή λειτουργία της Εφαρμογής που προσφέρουν και την αποκατάσταση τυχόν 

προβλημάτων που θα παρουσιαστούν για ένα (1) έτος χωρίς κανένα επιπλέον κόστος 

για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

2. αναλαμβάνει να επέμβει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα 

παρουσιαστούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησή τους 

κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

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

αναγράφονται στην Προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), 

τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης. 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. Σε περίπτωση καθυστέρησης με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8.8.2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7-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.  
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ΑΡΘΡΟ 8-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 9-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 Τρίπολης, 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 δύο και η Εταιρεία ένα. 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Αν. Πρύτανη  

Οικονομικής Διαχείρισης &  

Νέων Τεχνολογιών  

 

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Ιωάννης Γομάτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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