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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την …………………………………..…………............... μεταξύ:
Αφενός της ΑΜΚΕ με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ,
ΘΕΣΜΟΙ» (στο εξής καλούμενο «ΕΚΠΕΘΕ»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου 54,
10679=2) ΑΦΜ 097703755 και Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας από τον ……………… ……………………………………., σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
……………………………………………………………………………………………,
Και

αφετέρου

του/ή

της

εταιρείας

με

την

επωνυμία

………………………………………………….…………………………………………………………………………………
με ΑΦΜ …………………………………. της Δ.Ο.Υ. ………………………….……….. (στο εξής καλούμενη
«Προμηθευτής») που εδρεύει …………….…………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον/την ………………………………….., κάτοικο…………………………..,
βάσει του …………………………………………………………………………………………….…………………
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο και ισχύς της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών από μέρους του
Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

…(Προς προμήθεια είδη) ………… ………… ………… …..… ………… ………… …………
……….……………………………………………………………………………………………
Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και
των επισυναπτομένων σε αυτές εγγράφων, που τη διέπουν, τις διατάξεις

της ισχύουσας

νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΈΚΠΕΘΕ.
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
1. Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό
των ………………………….......... ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου ΟΠΣ 5032873 του Οικ. Έτους
2019.
2. Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
από το ΕΚΠΕΘΕ, θα γίνεται από το Ταμείο του ΕΚΠΕΘΕ μετά από έκδοση χρηματικού
εντάλματος ή με έμβασμα από τον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΚΠΕΘΕ προς τον
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ ………………………………………………. Του προμηθευτή.
Ρητά συμφωνείται ότι τα τραπεζικά έξοδα της εντολής βαρύνουν τον προμηθευτή. Η
παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
3. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του
Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος, εφόσον απαιτείται.
4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/
δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Προμηθευτή
1. Τυχόν ελαττώματα κάθε είδους από μέρους των υλικών που παραδίδει ο
Προμηθευτής, δεν παρατείνουν την συμφωνούμενη στην παρούσα προθεσμία
ολοκλήρωσης του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης.
2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας.
3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης από τον Προμηθευτή του
αναλώσιμου υλικού ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρος της παραγγελθείσης ποσότητας,
επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, του
Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την
αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται
να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις της έναντι του Πανεπιστημίου Αθηνών για την
καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής της, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
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ΑΡΘΡΟ 5o: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Προμηθευτή
1. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης με την παρούσα
προμήθειας από το ΕΚΠΕΘΕ και την αποπληρωμή του Προμηθευτή και την εν γένει
πλήρη διευθέτηση και εκπλήρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων της
παρούσης, λύεται η παρούσα σύμβαση.
2. Το ΕΚΠΕΘΕ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης
των όρων αυτής και εφόσον ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση.
3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Το ΕΚΠΕΘΕ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση
κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η
διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από δεκαήμερη προειδοποίησή του – αν
διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Προμηθευτή οι όροι και οι
προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της
προμήθειας. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».
ΆΡΘΡΟ 6ο: Τροποποίηση της Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
ΆΡΘΡΟ 7ο: Λοιποί Όροι
1. Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται την ανωτέρω ανάθεση και
όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και σε όλα τα
σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε
γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2286/95 και του ΠΔ
118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν
ουσιώδεις και αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα,
θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, και
αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους από αυτά, το ένα
κατατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την

Για τον Προμηθευτή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ ΑΜΚΕ
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