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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ –ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

Τηλέφωνο: 2710 / 372111                                                                          

Fax: 2710 / 372108                                                                                      

Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Πουλοπούλου 

Παναγιώτα,   

e-mail: vtsokou@uop.gr, penypoul@uop.gr  

 

 

Τρίπολη, 12/07/2021 

 

 Αρ. πρωτ.: 4983 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στην Τρίπολη σήμερα στις  12-07-2021 ημέρα  Δευτέρα,  μεταξύ: 

 

Α. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη  (Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, ΤΚ 22100) 

με Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα 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 στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως “Πανεπιστήμιο” και 

 

Β. της Εταιρείας «ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε »,  με διακριτικό τίτλο  «ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ Α»  που εδρεύει στο 

Δήμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα Μεσσηνίας) , ΤΚ   με Α.Φ.Μ. :998599809, Δ.Ο.Υ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Tηλ.27210 26003  

και εκπροσωπείται νόμιμα  από την κο ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ,  αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος 

"ο Aνάδοχος" συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

Τις  διατάξεις: 

- του Ν.2690/1999 Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεις αυτού 

- 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,  
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- 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» 

- 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”,όπως ισχύει 

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

- Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες 

Διατάξεις» όπως ισχύει.  

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

-του Ν.4610/τ.Α΄/ 70/7-5-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

-Της αριθμ. Φ.400/203/269584/Σ.848 απόφασης (ΦΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

-Της υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο», 

-Της υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄ 1781), 

-Του ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού», όπως ισχύει σήμερα. 

-Του υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

-Της υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου». 

-Του 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. 

- 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 
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Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. το υπ’ αριθμ. 118725-02-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:21REQ008264966 συνολικού ποσού 3700 

συν/νου ΦΠΑ 24% 

2. την υπ’ αριθμ. 1714/18-3-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΔΓΠ469Β7Δ-4Φ4, ΑΔΑΜ: 

21REQ008305133. 

3. Την υπ’ αριθμ.2220/06-04-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με για την προμήθεια και τοποθέτηση 

ανταλλακτικών ετήσιας συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων ποσού 3.700,00 ευρώ με ΦΠΑ.  

4. Την υπ’ αριθμ 22/07-06-2021 Απόφαση Συγκλήτου της 192 ης Συνεδρίασης με ΑΔΑ:Ψ6ΒΒ469Β7Δ-33Λ, 

ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008800539 

5. Τις υπ’ αρίθμ.15./26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΥΖ469Β7Δ-ΩΓΕ), 20/17-12-2019 (ΑΔΑ : 97ΘΨ469Β7Δ-ΚΤΒ) 25/21-

12-2020 (ΑΔΑ : ΨΡΧ7469Β7Δ-Ψ9Ο) Αποφάσεις Συγκλήτου με θέμα τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής 

προμηθειών και καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2021. 

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας και τοποθέτησης 

ανταλλακτικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων στα πλαίσια ετήσιας συντήρησης για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2746 /22-04-2021 προσφορά του, όπως προέκυψε από 

την 2220/6-4-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων ανέρχεται 

στο ποσό των 3.524,01 € (τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενός λεπτού) συμ/νου ΦΠΑ 24%, 

ήτοι 2.841,94 €  άνευ ΦΠΑ.  

Αναλυτικά : 

• Kόστος ανταλλακτικών και εργασίας για το αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3831  

A/A  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 
(ΕΥΡΩ) 

1 ΛΑΔΙΑ  10/40 ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ 
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΑ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
 

 
225 

 
279,00 
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2 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑ 
ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΦΛΟΥ 

275,81 342 

3 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 103,22 128 

4 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 66,93 83 

5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65R15   314,52 390 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

985,48 1.222,00 

 

 

A/A  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 
(ΕΥΡΩ) 

1 ΕΡΓΑΣΙΑ SERVICE ΓΕΝΙΚΟ 60,48 75 

2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΜΑΝΤΑ 

153,23 190 

3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 
ΕΜΠΡΟΣ 

32,26 40 

4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 32,26 40 

    

 ΣΥΝΟΛΟ 278,23 345,00 

 

• Kόστος ανταλλακτικών και εργασίας για το αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας KHH3824 

A/A  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 
(ΕΥΡΩ) 

1 ΛΑΔΙΑ  05/30 ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ 
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΑ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ MΠΟΥΖΙ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
 

 
337,90 

 
419 

3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 28,22 35 

4 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 157,26 195 

5 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 97,58 121 

6 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/55R19 ΜΙCHELIN 
LATITUDE SPORT   

892,80 720 

7 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΣΑΣΜΑΝ 161,29 200 

    

    

  
ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

1.362,90 1690,00 
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A/A  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 
(ΕΥΡΩ) 

1 ΕΡΓΑΣΙΑ SERVICE ΓΕΝΙΚΟ 60,48 75 

2 ΕΡΓΑΣΙΑ ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 40,32 50 

3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 
ΕΜΠΡΟΣ 

32,26 40 

4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 32,26 40 

5 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΣΑΣΜΑΝ 

50 62 

 ΣΥΝΟΛΟ 215,32 267 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του οικονομικού 

έτους 2021 (ΚΑΕ: 0881 1431 cpv:50112000-3 34330000–9 ), ΑΠ. 1714/18-3-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

/ έγκρισης Δαπάνης ΑΑΥ 158/18-3-2021 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του 

οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΔΓΠ469Β7Δ-4Φ4 και ΑΔΑΜ: 20REQ008305133).  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Όλα τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα υπηρεσία 

βαρύνουν τον ανάδοχο/οικονομικό φορέα. Ο εκτελωνισμός, η μεταφορά, η ασφάλεια, οι δασμοί, οι φόροι κλπ 

βαρύνουν τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάπτει τα απαραίτητα παραστατικά. 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τους αρμόδιους υπάλληλους στην Καλαμάτα 2721045174  

 

όπως αναφέρονται ανωτέρω ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Το συμφωνημένο τίμημα 

θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι 31-12-2021.  

Για την παρακολούθηση της σύμβασης θα συντάσσονται πρωτόκολλα παραλαβής τα οποία θα υπογράφονται 

αρμοδίως από τις επιτροπές που έχουν οριστεί για τον λόγο αυτό. Η ολοκλήρωση θα ολοκληρώνεται με την 

υπογραφή των πρωτοκόλλων. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να δέχεται εντολές μόνο από τους αρμόδιους υπάλληλους του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. Η μεταφορά και η παράδοση των αυτοκινήτων θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του 

Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα για την 

ημερομηνία που προτίθεται να υλοποιήσει την σύμβαση. Κατά την παράδοση των αυτοκινήτων ο ανάδοχος θα 

πρέπει να υποβάλει τον αναλυτικό κατάλογο  των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα δαπάνη και η  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Πανεπιστημίου να ελέγξει τη συμφωνία τους με τις προδιαγραφές 

όπως περιγράφονται στην πρόσκληση καθώς και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου. Κατόπιν 

αυτών θα συντάξει σχετικό Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής, εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία 

παράδοσης κατά την κρίση του φορέα.  

 

Σε περίπτωση επανειλημμένων περιστατικών καθυστέρησης στην προμήθεια, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα 

να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.   

 

Για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 219 

του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 

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

σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που 

θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε 

τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη 

και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.  Σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης 

με τους ίδιους όρους. 

Επιπλέον :  

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι το προσωπικό που θα εκτελέσει τους όρους της παρούσας σύμβασης διαθέτει όλα τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι την γνώση και την ικανότητα για την καλή υλοποίηση των όρων της, και θα 

επιδείξει κάθε προσοχή και επιμέλεια που απαιτείται σύμφωνα με τους σχετικούς τεχνικούς και επιστημονικούς 

κανόνες, την κείμενη 
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νομοθεσία και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες 

του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

αναθέτουσα αρχή. Δεν δεσμεύει δε την αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά της. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και να υπογράψουν και εκτελέσουν 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυγχάνει αναγκαίο ή που τυχόν θα απαιτηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της 

σύμβασης. 

 

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 και τις 

τροποποιήσεις αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  με την 

επιφύλαξη της οποιασδήποτε μεταβολής της. Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος δε 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 Ανάδοχος 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. 

 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

ισχύουν 
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Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς σε τρία (3) 

πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) παραμένουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ένα (1) λαμβάνει ο 

Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

 

Ο Πρύτανης                                                                                                                 

 

 

Καθηγητής  Αθανάσιος Κατσής 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

KOYTOYMANOΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  
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