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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ στην Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 369423

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη, 2-3-2021
Αρ πρωτ.: 1293

Πληροφορίες : Παρασκευή Κούκου
e-mail: pkoukou@uop.gr
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10209/25-11-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την «Προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού αναβάθμισης συστοιχίας server και
ανταλλακτικών Η/Υ, για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα», με κριτήριο αξιολόγησης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στην Τρίπολη σήμερα στις

2/3/2021 μεταξύ:

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με ΑΦΜ:099727226, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’
4835/29-12-2017) στο εξής αποκαλούμενο «Αγοραστή» και
Β. της Εταιρείας ‘’ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ’’, με ΑΦΜ:095457728, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, έδρα
Μανουσογιάννη 11Α Ηράκλειο Κρήτη, Τ.Κ. 71201, και εκπροσωπούμενης νομίμως από τον κ.
Νικόλαο Κωστάκη του Ιωάννη, και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής"
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.2009/2011(ΦΕΚ Α΄195) περί της Δομής Λειτουργίας διασφάλισης της

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
2.

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

διατάξεις».
3.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων,

Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5.

Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 9φεκ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων », όπως ισχύει.
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6.

Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των

Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.
7.

Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8.

Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση διαφάνειας

με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως επικαιροποιήθηκε από τον
Ν.4210/2013.
9.

Τις διατάξεις τoυ Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄195) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές

διατάξεις».
10. Τις

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 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1.
11. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (Φεκ Α΄/171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
13. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 εγγράφου 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).
14. Την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β΄2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226).
15. Την αριθμ. Φ.400/203/269584/Σ.848 Απόφαση (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».
16. Την υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο
Έγγραφο».
17. Την υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση 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).
18. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού», όπως
ισχύει σήμερα.
19. Την υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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20. Την

υπ.

αριθμ.

1/5-12-2017

Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
21. 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.
22. Τις διατάξεις τoυ 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».
23. Το υπ΄ αριθμ. 8697/06-10-2020 αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ007435251) που αφορά στην προμήθεια
αναλωσίμων και εξοπλισμού αναβάθμισης συστοιχίας server και ανταλλακτικών Η/Υ, για τις
ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην Πάτρα.
24. Την υπ΄ αριθμ. 9383/26-10-2020 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΓΕΗ469Β7Δ-ΗΛ5,
ΑΔΑΜ: 20REQ007539767).
25. Την

αριθμ.

10/13-11-2020

Απόφαση

182ης

Συνεδρίασης

Συγκλήτου

Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, περί σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων
και εξοπλισμού αναβάθμισης συστοιχίας server και ανταλλακτικών Η/Υ, για τις ανάγκες του
Τμήματος

Μηχανολόγων

Μηχανικών

της

Σχολής

Μηχανικών

του

Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου στην Πάτρα(ΑΔΑ: ΨΘΘ7469Β7Δ-5Κ5).
26. Την από 22-09-2020 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια
αναλωσίμων και εξοπλισμού αναβάθμισης συστοιχίας server και ανταλλακτικών Η/Υ, για τις
ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην Πάτρα, εκτιμώμενου ποσού 3.038,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
27. Την αριθμ. πρωτ. 8618/02-10-2020 υποβληθείσα προσφορά, της εταιρείας ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ
ΕΠΕ.
28. Το από 23-11-2020 email της εταιρείας ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ, σύμφωνα με το οποίο, ΄΄…η
παράδοση των ειδών δεν μπορεί να γίνει εντός του τρέχοντος έτους (έως 31-12-2020) διότι τα είδη
είναι δυσεύρετα και σπάνια και λόγω Covid-19 η καθυστέρηση θα είναι μεγαλύτερη …΄΄ .
29. Την

αριθμ.

10/13-11-2020

Απόφαση

182ης

Συνεδρίασης

Συγκλήτου

Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλωσίμων και
εξοπλισμού αναβάθμισης συστοιχίας server και ανταλλακτικών Η/Υ, για τις ανάγκες του
Τμήματος

Μηχανολόγων

Μηχανικών

της

Σχολής

Μηχανικών

του

Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου στην Πάτρα, ΑΔΑ:ΨΘΘ7469Β7Δ-5Κ5, ΑΔΑΜ: 20AWRD007648362.
30. Την αριθμ. πρωτ. 10209/25-11-2020 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και της εταιρείας ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ, για την προμήθεια αναλωσίμων και
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εξοπλισμού αναβάθμισης συστοιχίας server και ανταλλακτικών Η/Υ, για τις ανάγκες του
Τμήματος

Μηχανολόγων

Μηχανικών

της

Σχολής

Μηχανικών

του

Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου στην Πάτρα, ΑΔΑΜ: 20SYMV007773089.
31. Το αριθμ. 7066 αίτημα ανάρτησης της σύμβασης στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
32. Το άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 10209/25-11-2020 σύμβασης (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).
33. Το αριθμ. πρωτ. 995/17-2-2021 έγγραφο της εταιρείας ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ, με το οποίο
αιτήθηκε την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών κατά 45 ημερών λόγω «….της
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο εξ αιτίας της πανδημίας της νόσου
COVID-19 με τα κλειστά ή υπολειτουργούντα εργοστάσια, τόσο λόγω της ασθένειας από την μία,
όσο και λόγω του κακού εφοδιασμού σε πρώτες ύλες εξ αιτίας της ουσιαστικής παύσης των
μεταφορών σε όλο τον κόσμο από την άλλη, έχουν σημειωθεί σημαντικότατες καθυστερήσεις
στην παραγωγή με αποτέλεσμα η εταιρία μας να μην μπορεί να ολοκληρώσει την παράδοση
μέσα στον συμβατικό χρόνο …..».
34. Την αριθμ. 10/25-2-2021 Απόφαση 187ης Συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ω35Σ469Β7Δ-ΕΨΒ), για την τροποποίηση της αριθμ. 10209/25-11-2020
σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007773089), ως προς το άρθρο 4 (χρόνος παράδοσης και παραλαβής),

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν την τροποποίηση του άρθρου 4 όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το χρονικό διάστημα προμήθειας των ειδών, ορίζεται σε τέσσερις μήνες (4) και δεκαπέντε
ημέρες (15) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. 10209/25-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007773089)
σύμβασης
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Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους
συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ο Πρύτανης

Για τον Ανάδοχο
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ

Digitally signed by NIKOLAOS
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