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       Τρίπολη, 26-7-2021 
       Αρ. πρωτ. 5602 
 
 
 

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ  

             Για την έκδοση οδηγού σπουδών(10000τεμ) για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Στην Τρίπολη, σήμερα την 26η ΙΟΥΛΙΟΥ  2021, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

1. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Τρίπολη Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη 

(Πρυτανεία), με ΑΦΜ : 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 647/6-12-2017 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) και αφετέρου 

δε,  

2. της εταιρείας με την επωνυμία FUTURA EXPO MAΕΤΙΝΓΚ ΟΕ., ΑΦΜ 801112581, Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα, Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144, 11251 Αθήνα, Τηλ +30 2102205985, e-mail: 

futuradma@gmail.com,  

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Κόντο Κωνσταντίνο – ΑΦΜ: 045660593, σύμφωνα με το υπ. Αριθ. 

1466371.2115897/16-4-2021 έγγραφο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 
Με την παρούσα σύμβαση, ο πρώτος συμβαλλόμενος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ   28   &ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://www.uop.gr 
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3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμωνκαι 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».                           

5. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, 
ΣυγχωνεύσειςΝομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

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

8. Τον Ν.4610/τ.Α΄/ 70/7-5-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην 
ΤριτοβάθμιαΕκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

9. Το  υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 εγγράφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης 
και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών 
κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ). 

10. Το υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4)Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

11. Την υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

12. Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και καθορισμός τομέα 
ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων. 

13. Το υπ’ αρίθμ. 3709/02-06-2021 πρωτογενές αίτημα για την έκδοση οδηγού σπουδών 10000τεμ- ΑΔΑΜ 
21REQ008701748 

14. Την υπ΄ αρίθμ. 4016/11-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης / Έγκριση Δαπάνης (ΑΔΑ:ΨΠ0Υ469Β7Δ-
ΚΤ4 και ΑΔΑΜ: 21REQ008751187) 

15. Την υπ΄ αρίθμ. 20/30-06-2021 Απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΩΝΩΙ469Β7Δ-ΓΓΕ περί έγκρισης απευθείας 
ανάθεσης για την έκδοση οδηγού σπουδών 

16. Την υπ΄ αρίθμ. 2/23-07-2021 Απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΨΒΙΖ469Β7Δ-ΣΣΑ και ΑΔΑΜ 
21ΑWRD008975697 περί κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης για την έκδοση οδηγού σπουδών 

17. Την από 08/07/2021 με ΑΠ 4913 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΚΗΜΔΗΣ 21 PROC008888068   

18. Την υπ’ αριθμ. 22-06-2021 Οικονομική Προσφορά της Εταιρείας FUTURA EXPO ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΕ με 

αριθμό πρωτοκόλλου 5078 
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Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η έκδοση οδηγού σπουδών(10000τεμ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Η συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των 17.900,00 € (δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%  ήτοι 

22.196,00 € (είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την 

από  22-06-2021 οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0891 - «εκτυπώσεις- 

εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις», CPV: 79820000-8 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εκτύπωση 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα παρασχεθεί και θα παραδοθεί στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, επί της οδού ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, με μέριμνα του 

αναδόχου και εντός 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

Αρμόδια για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης είναι η Επιτροπή Παραλαβής-καλής 
εκτέλεσης υπηρεσιών 

 Τακτικά μέλη: 

1) Παναγόπουλος Βασίλης, ΙΔΑΧ 

2) Σταυροπούλου Σοφία, Μόνιμη Υπάλληλος  

3) Σμυρνιώτη Μαρία, Μόνιμη Υπάλληλος  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1) Χριστοδημητροπούλου Μαρία, Μόνιμη Υπάλληλος 

2) Σουρλά Ελένη, Μόνιμος Υπάλληλος 

3) Μπιρμπίλης Παναγιώτης,  Μόνιμος Υπάλληλος 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για διάστημα 60 ημερών ήτοι έως 

27/9/2021. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση δύναται να γίνει μόνο 

εγγράφως μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα 

υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με 

προφορική συμφωνία και εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο θα καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 
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4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Τιμολόγιο του αναδόχου 

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 

γ) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης, από την εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο λογιστήριο του Πανεπιστημίου, Τέρμα Καραισκάκη Β ΚΤΊΡΙΟ 

ΟΕΑΔ, ΤΡΙΠΟΛΗ 22131.  

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα 

ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων 

και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεσή της. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα 

προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς 

φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν 

οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 

για την περαίωση της σύμβασης. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει 

αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική 

ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, 

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος. 

Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Ο οικονομικός φορέας δεν 

κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας. 
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, 

β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων, 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για 

τη συμμόρφωση του η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που 

τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα 

έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον 

οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα 

προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά 
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την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

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. 

Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, 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 σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και  

υπογράφτηκε και από τους δύο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Για την εταιρεία 

Ο Πρύτανης 
 Αθανάσιος Κατσής 

«FUTURAEXPO 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΕ» 

O Νόμιμος εκπρόσωπος
 Κόντος Κωνσταντίνος 
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