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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη 30/05/2017 

 Αρ πρωτ.:2958 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Για  την προμήθεια σαράντα (40) τηβέννων φοιτητών, δύο (2) τηβέννων 

καθηγητών και δύο (2) καπέλων καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή. 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα  στις 30/05/2017, ημέρα Τρίτη, 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 «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», και 

 

Β. Tης «Ειρήνης Βασ. Βιτζηλαίου (ατομική επιχείρηση)» με έδρα Παπάγου 

Αττικής (οδός Κυρήνειας 48 – Τ.Κ.15669, Τηλ. 210-6519202), ΑΦΜ 070651375, Δ.Ο.Υ. 

Χολαργού», και εκπροσωπούμενης νομίμως από την κ. ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ με 

Α.Δ.Τ. AI036298, και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:dkalog@uop.gr
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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 υπ’ αριθμ. 03/09.02.2016 ΑΔΑ:ΨΟΔ5469Β7Δ-3Γ3 Απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, 

παραλαβής/ καλής εκτέλεσης και απόσυρσης υλικού για τις Σχολές, τα Τμήματα 

και τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2016 του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».  

4. Την με αριθμ. πρωτ. 962/09-11-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:66ΠΜ469Β7Δ-72Θ) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και 

πληρωμών του οικονομικού Έτους 2016 με α/α. 374/9-11-2016. 

5. Την υπ’ αριθμ. 24/22.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΚΕΛ469Β7Δ-6ΕΧ), Απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια σαράντα (40) τηβέννων φοιτητών, δύο (2) τηβέννων καθηγητών και 

δύο (2) καπέλων καθηγητών, για τις ανάγκες συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη 

Σπάρτη» και «και περί έγκρισης Επιτροπών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 11056/29.12.2016 Απόφαση Ανατροπών Αναλήψεων 

Υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 6ΝΣΛ469Β7Δ-0Χ3) του οικονομικού έτους 2016 και 

μεταφορά αυτών στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικό έτος 2017. 

7.Tην υπ’ αριθμ. 05/02-05-2017 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 

6ΜΦΨ469Β7Δ-8ΣΣ) περί έγκρισης, αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

 

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν 

 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύει στον Αγοραστή σαράντα (40) 

τηβέννους φοιτητών για συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας, δύο (2) τηβέννους 

καθηγητών για συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας και δύο (2) καπέλων 

καθηγητών για συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(CPV 18114000-1 και CPV 18440000-5) σύμφωνα με την προσφορά του στον Υπ’ 

αριθμ 13/2016 Συνοπτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 3.062,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως αυτή περιγράφεται στη συνημμένη 

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

Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
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Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού 

έτους 2017 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (υπ. Αριθμ. 11056 / 29-12-2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΔΑ: 6ΝΣΛ469Β7Δ-

0Χ3, ΚΑΕ 4121.04, CPV: 18114000-1 τήβεννοι (ολόσωμα ενδύματα), 18440000-5 

καπέλα). 

 

ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΙΜΗΜΑ 

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

τριών χιλιάδων ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.000,80 €), συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%, όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που 

επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-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 

Ελεγκτικού  Συνεδρίου. 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 (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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η προμήθεια σαράντα (40) τηβέννων φοιτητών, δύο (2) τηβέννων καθηγητών και 

δύο (2) καπέλων καθηγητών για συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις 

ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής 

Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου θα πρέπει να γίνει εντός Σαράντα (40) ημερών (Πρωτόκολλο 

Παραλαβής) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

ΑΔΑ: ΩΧ4Α469Β7Δ-5ΑΑ



4 

 

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

προμήθεια των εν λόγω ειδών λόγω των απαιτούμενων αναγκών που έχουν 

προκύψει για την ομαλή λειτουργία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5-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 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. 
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Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και 

έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

 

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 

 

 

 

Βιτζηλαίου Ειρήνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΑΔΑ: ΩΧ4Α469Β7Δ-5ΑΑ



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧ4Α469Β7Δ-5ΑΑ



7 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧ4Α469Β7Δ-5ΑΑ



8 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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