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 Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τα έτη 2021 & 2022   

 

Στην Τρίπολη σήμερα στις 13/07/2021 μεταξύ: 
 
Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον πρύτανη Καθηγητή 
Κατσή Αθανάσιο   (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017)   στο εξής αποκαλούμενο 
«Αγοραστή» και 
Β. της Εταιρείας   AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,   με έδρα την οδό 
Εξαμιλίων 33 στην Κόρινθο, ΑΦΜ 999051657,  Δ.Ο.Υ Κορίνθου και εκπροσωπούμενης 
νομίμως από την κο Κλεμπετσάνη Αριστείδη του Παναγιώτη, και αποκαλούμενης στη 
συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,   
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

21SYMV008907782 2021-07-13



 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,    

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,   

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,   

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,   

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης»  

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25.9.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις».  

 Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές 
και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 
πετρελαίου θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε  με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 
Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει.  

  Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές 
και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης 
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα 
πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και 
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων », όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Το άρθρο 30, παρ. 3 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11-05-2016).  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις».   

-Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 
186918/B2/27-11-2019 (ΑΔΑ:62ΠΜ46ΜΤΛΗ-2ΥΥ) σχετικά με την έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης για τα οικ. έτη 2020-21-22  (ΚΑΕ 1611),  
- Την αρ. πρωτ. 6/03.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΚΥ469Β7Δ-0ΑΓ), απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί σκοπιμότητας του εν λόγω διαγωνισμού 
-Tην 24/26.07.2019 (ΑΔΑ: 6ΑΚΓ469Β7Δ-ΤΨΜ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 1611 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών¨» ετών 2020,2021,2022. 

-Την 14/17.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΦ3Ξ469Β7Δ-ΠΓΠ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας πραγματοποίησης αιτήματος 
προέγκρισης για σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών ετών 2020,2021,2022. 

- Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2313/04.03.2020 με (ΑΔΑ: 6ΥΓ9469Β7Δ-Ι3Ρ) & 
(ΑΔΑΜ: 20REQ006379385) 
- Την υπ’ αριθμ. 3/13.02.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧ6469Β7Δ-1ΣΠ) Απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί έγκρισης διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών 
και τεύχους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.  

-Την υπ’ αριθμ. 14/30.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΛ0469Β7Δ-1ΦΨ) Απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί ΆΓΟΝΟΥ αποτελέσματος διαγωνισμού.  

-Την 37/10-09-2020 (ΑΔΑ : ΩΝΒΧ469Β7Δ-ΟΣ4) Απόφαση Συγκλήτου περί προσφυγής σε 
διενέργεια διαπραγμάτευσης παρόντος 
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- Την αριθμ. Δ72/2020 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2,παρ.2 περ.γ (δδ) του Ν.4013/11 περί παροχής 
σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τις 
διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α. του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τα έτη 
2020, 2021 & 2022. 

 
- Την υπ’ αριθμ 8715/6-10-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του 4412/2016) λόγω άγονου 
διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 2666./12-3-2020 διακήρυξη και την 19-27-4-2021 απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,(ΑΔΑ : ΩΚΥ7469Β7Δ-8ΛΞ και ΑΔΑΜ 
21AWRD008851657) όπου κατακυρώθηκε στο όνομα του δεύτερου από τους 
συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος», η προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και του οχημάτων, του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στην Κόρινθο  

 

 η εταιρεία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ΑΦΜ: 999051657, 

Δ.Ο.Υ: Κορίνθου Διεύθυνση Εξαμιλίων 33,ΤΚ 20131 ορίζεται ως ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ για το TMHMΑ 5 

με συνολική προϋπολογισθείσα τιμή 10.206,38 € άνευ ΦΠΑ ήτοι 20.412,76 €  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα έτη 2021,2022  και ποσοστό έκπτωσης 0,5% 

 

Κατόπιν τούτου ο ανωτέρω, ο οποίος καλείται στο εξής "προμηθευτής", αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να χορηγεί, τακτικά και ανελλιπώς, στο αφενός συμβαλλόμενο νομικό 
πρόσωπο τα είδη που θα ζητούνται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθ. 
8715/6-10-2020  πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 64ΦΥ469Β7Δ-
ΕΚΩ) και με τους ακόλουθους ειδικούς όρους:  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  – ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Ο αφετέρου συμβαλλόμενος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει τον αφενός 
συμβαλλόμενο με την εκάστοτε αιτούμενη τμηματικώς ποσότητα από την συνολική που 
του έχει κατακυρωθεί 
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Α/Α ΤΜΗΜΑ 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ  

Έτος 2021  
Ποσό άνευ 

ΦΠΑ 

Έτος 2022 
Ποσό άνευ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 Τμήμα ΚΕΠ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 
 
10.206,38 

 
10.206,38 

0,50% 

      

  ΦΠΑ          2.449,53€ 2.449,53€  

  ΣΥΝΟΛΟ 12.655,91€ 12.655,91€  
 

 

 

 

Οι  παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι  δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι 
παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να 
μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες.  Για το λόγο 
αυτό, σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια ολόκληρων των 
παραπάνω ποσοτήτων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Επίσης, σε 
περίπτωση μείωσης των τιμών των καυσίμων και αυξημένων αναγκών, είναι δυνατόν 
να αυξηθούν οι ποσότητες μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για κάθε Τμήμα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις ποιοτικές προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων και του 
Γενικού Χημείου του κράτους.  

Οι Επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να 
ζητούν χημικές αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό 
προμήθεια καυσίμων.   

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με 
τις ανάγκες του Ιδρύματος στις δεξαμενές του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας.   

Για την αμόλυβδη βενζίνη η παράδοση θα γίνεται στα πρατήρια του προμηθευτή.  

                                                                   ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΙΜΗ  

Η τιμή πώλησης θα υπολογίζεται στη νόμιμα μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής 
πώλησης κάθε είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου έγινε 
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η παράδοση των καυσίμων, την ημέρα παράδοσής του, με ποσοστό έκπτωσης, όπως 
παρακάτω:   

Τόσο για τα καύσιμα θέρμανσης αλλά και για τα καύσιμα κίνησης, το ποσοστό έκπτωσης 
θα ανέρχεται σε 0,50% επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις, καθώς και 
σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94.  
α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
36 του ν. 4412/2016.ο χρόνος τρόπος και η διαδικασία κράτησης καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω απόφασης εξαρτάται από την έκδοση της 
Κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.   

Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.  
Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος 
επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή τoυ προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με την 
εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδίδεται κάθε φορά για 
παραλαμβανόμενες ποσότητες, μετά από την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε εύλογο χρόνο 
απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Τα τιμολόγια 
πωλήσεως για την πληρωμή θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης 
τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για 
τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου έγινε η παράδοση των καυσίμων 
με την μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης θα γίνεται 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ή του προμηθευτή αν πρόκειται 
για αμόλυβδη βενζίνη).  

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 
συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα 
επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή 
ρήτρες.  
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τη 
συμπλήρωση του ποσού της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2022.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε την παρακάτω 
εγγυητική επιστολή υπέρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7002029362 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, 

ΠΟΣΟΥ €1.020.64, εκδόσεως 30/6/2021 καθώς και την παράταση αυτής από 8/7/2021, για 

την ΟΜΑΔΑ 8,  η οποία αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας(χωρίς 

ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος της εν 

λόγω εγγυητικής ορίζεται η 31/1/2023 και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στο αφενός συμβαλλόμενο. Η 
παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του αφενός συμβαλλομένου νομικού προσώπου και 
του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις 
που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια 
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 
διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 8715/6-10-2020 πρόσκλησης και 
την ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 194878  

Για βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, 
υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα.  

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  Για την  ανάδοχο εταιρεία 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
 

Κατσής Αθανάσιος Καθηγητής 
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