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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
CPV: 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου,  

50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 

  

Αριθ.Πρωτ. Τ.Υ.:  38 /17- 5 -2021 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 17η του μηνός Μαϊου 2021, μεταξύ αφενός μεν του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ‘Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & 

Πολιτικών Επιστημών’, που εδρεύει στην Καλλιθέα επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 136 , ΑΦΜ: 090015175, 

ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τον Αντιπρύτανη  

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Χρίστο Κ.  Παπαθεοδώρου, και θα 

αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ‘το Πανεπιστήμιο’ και αφετέρου δε: 

 

Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “START Δ. & Α. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ START 

Ο.Ε.΄΄ που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδό Παντελή Μακρή,  αριθ. 10 , Τ.Κ. 111 43, με Αριθμό  

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 082911793, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας, από την κ. Παπαδοπούλου Δέσποινα του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός: 

Μακεδονίας, αριθ. 40, με Δ.Α.Τ. ΑΗ064805/29.01.2010/Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 077497884,                 

Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, που στο εξής θα 

αποκαλείται χάριν συντομίας ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήθηκαν τα εξής 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Το γεγονός ότι στα πλαίσια της συντήρησης των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου διαπιστώθηκαν 

ηλεκτρομηχανολογικές ζημιές στους οκτώ (8) από τους έντεκα (11) ανελκυστήρες του Ιδρύματος λόγω 

παλαιότητας, ή/και λόγω εισροής υδάτων, ή/και λόγω προβλημάτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

ή/και λόγω ακατάλληλης χρήσης τους, με συνέπεια να τεθούν εκτός λειτουργίας και πρέπει να γίνουν 

άμεσα εργασίες επισκευής ή και αντικατάστασης εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της ασφαλούς 

και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους κανόνες και τις υποδείξεις των κατασκευαστών 

των εξαρτημάτων και των ισχυόντων διατάξεων ασφαλείας.   

2.Με την από 15/4/2021  (16η συνεδρίαση, θέμα 18ο ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΑΔΑ:ΨΗΣΧ469Β7Α-ΗΚΔ και 

ΑΔΑΜ:21AWRD008585657), η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανατέθηκε στον Ανάδοχο η άμεση αποκατάσταση των 

ηλεκτρομηχανολογικών ζημιών για την επαναλειτουργία των οκτώ (8) ανελκυστήρων από τους 

συνολικά έντεκα (11) ανελκυστήρες του Ιδρύματος, που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, με 

συνέπεια να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η εξυπηρέτηση των φοιτητών, του διδακτικού και 

του διοικητικού προσωπικού, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθ. . 

5049/ΔΠ/ΑΠ/1.4.2021 οικονομοτεχνική προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας ‘START 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ–Δ.& Α. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε’, η οποία επίσης προσαρτάται στην 

παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. Την με αρ.πρωτ.Τ.Υ.: 35/17.12.2020 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των 

ανελκυστήρων του Ιδρύματος μεταξύ του Πανεπιστημίου και της εταιρείας με την επωνυμία “START 

Δ. & Α. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ” και τον διακριτικό 

τίτλο “ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ START Ο.Ε.΄ (ΑΔΑ:ΩΗΝ9469Β7Α-ΖΞ6 και 

ΑΔΑΜ:20SYMV007871311). 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αρ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β’/22.12.2008) 

‘Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων’, όπως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 του άρθρου 8  «Ο 

ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν 

την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου 

συντηρητή». 
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5.Την με αριθ.πρωτ.7848/12.10.2020 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 

21REQ008585520) 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 118 του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) [ΦΕΚ Α΄ 147], 

όπως ισχύει. 

 

 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. Με την παρούσα σύμβαση το Πανεπιστήμιο αναθέτει στον Ανάδοχο και υπεύθυνο συντηρητή 

και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την ‘άμεση αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών 

ζημιών για την επαναλειτουργία των οκτώ (8) ανελκυστήρων από τους συνολικά έντεκα (11) 

ανελκυστήρες του Ιδρύματος, που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω παλαιότητας, ή/και λόγω 

εισροής υδάτων, ή/και λόγω προβλημάτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ή/και λόγω 

ακατάλληλης χρήσης τους, με συνέπεια να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η εξυπηρέτηση των 

φοιτητών, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά 

στην με αριθ. 5049/ΔΠ/ΑΠ/1.4.2021 οικονομοτεχνική προσφορά του.  

 

Η συμβατική παροχή του Αναδόχου, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα, συνίσταται στην επίτευξη 

του τελικού αποτελέσματος που προέρχεται από την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους παροχών που 

συνθέτουν το αποτέλεσμα αυτό διαθέτοντας και τα απαιτούμενα υλικά με δική του δαπάνη. Έτσι, 

περιλαμβάνεται και κάθε σχετική και παρεμφερής εργασία απαραίτητη και αναγκαία για την έντεχνη 

και πλήρη εκτέλεση και αποπεράτωση του ανατιθέμενου με την παρούσα αντικειμένου, στον 

προκαθορισμένο χρόνο, καθ’ όλα έτοιμο για να λειτουργήσει και να χρησιμοποιηθεί κατά τον 

προορισμό του και για το χρονικό διάστημα που εύλογα αναμένεται. 

 

2. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο, ως συμβατικό αντάλλαγμα για την 

πλήρη, άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνει με την παρούσα ο 

Ανάδοχος, το συνολικό ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (19.990,00€) 

μη-συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ήτοι το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 

ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (24.787,60€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο 

θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο στον Ανάδοχο μετά την εμπρόθεσμη αποπεράτωση του 

αντικειμένου, τη σχετική βεβαίωση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για την 

περάτωση και καλή εκτέλεση αυτού, την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 

Πανεπιστημίου, την έκδοση και προσκόμιση των τιμολογίων του Αναδόχου καθώς και όλων των 

δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος (π.χ. φορολογική, 

ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) και των νομίμων διαδικασιών πληρωμής του Πανεπιστημίου.  

Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή (το Πανεπιστήμιο) και είναι 24%. 

 

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του αντικειμένου, όπως αυτό 

προσδιορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5049/ΔΠ/ΑΠ/1.4.2021 οικονομοτεχνική προσφορά της με τις 

απαραίτητες εργασίες επισκευής ή και αντικατάστασης εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της 

ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των ανελκυστήρων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις 

υποδείξεις των κατασκευαστών, των εξαρτημάτων και των ισχυόντων διατάξεων ασφαλείας, θα 

χορηγηθούν από τον Ανάδοχο ο οποίος δηλώνει ότι θα είναι αρίστης ποιότητας, η σχετική δε 

δαπάνη για την αξία των υλικών αυτών, όπως προαναφέρθηκε, θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο, δεδομένου ότι η αξία τους συμπεριλαμβάνεται στο προαναφερθέν συμβατικό 

αντάλλαγμα.  

 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι εγγυάται την ακρίβεια του ανωτέρω προϋπολογισμού αμοιβής για την εργασία 

του και το κόστος των υλικών, που τελικά θα χρησιμοποιηθούν, δηλώνει ότι δεν μπορεί να ζητήσει 

αύξηση της αμοιβής αυτής ή αύξηση που αφορά στο κόστος των υλικών και δηλώνει ότι παραιτείται 

ρητά από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των ήδη συμφωνημένων αμοιβών για οποιονδήποτε 

λόγο (388 Α.Κ.).  

Το Πανεπιστήμιο εκτός της ανωτέρω αμοιβής με κανένα άλλο ποσό δεν βαρύνεται.  

 

Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

του Πανεπιστημίου έτους 2021 (ΣΑΕ 546 με κωδικό έργου 2020ΣΕ54600018, 
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ΑΔΑ:ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο) και θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 001.9322.0201 «Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίων Παντείου Πανεπιστημίου», όπως βεβαιώνεται με το αριθ. Πρωτ. 9438/28-4-2021 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑΜ: 21REQ008585584). 

  

3.  Η αμοιβή της Αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ σήμερα, κράτηση ύψους 0,07% για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ««Για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις άνω των δυόμισι χιλιάδων (2.500) ευρώ που υπάγονται στον 

παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης». 

(Σημειώνεται ότι, επί του ποσού της κράτησης υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 

20% επί του χαρτοσήμου που αποδίδονται στο Δημόσιο.) 

 

Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016: 

«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα 

νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη 

ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση 

αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.» 

 

Κράτηση Υπέρ του Δημοσίου ύψους 0,02% (στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, εφόσον δημοσιευθεί η σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση για την έναρξη της κράτησης 

αυτής. 

 

4. Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει και θα παραδώσει το αντικείμενο που αναλαμβάνει με την 

παρούσα εντός τριών (3) μηνών  ήτοι έως και την 16.8.2021 και έως την πλήρη αποπεράτωση 

αυτού φέρει τον κίνδυνο καταστροφής ή απώλειας των υλικών και εγκαταστάσεων που θα 

χρησιμοποιήσει. 

 

5. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα για την πλήρη και 

εμπρόθεσμη αποπεράτωση του συμφωνηθέντος αντικειμένου και ότι το προσωπικό που θα 

χρησιμοποιήσει επίσης διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα. 

 

6. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι είναι ο αποκλειστικός εργοδότης των προσώπων που θα 

χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνει, συνεπώς αυτός και μόνο 

βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα της εργασίας τους και υποχρεούται για την πληρωμή των 

μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών τους με δική του δαπάνη και ουδεμία υποχρέωση έχει το 

Πανεπιστήμιο για την αιτία αυτή.  

Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό το οποίο θα είναι κατά το 

νόμο ασφαλισμένο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από το νόμο, σχετικά με το ανατιθέμενο σ' αυτόν αντικείμενο, προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

(Ι.Κ.Α. κ.λπ.), ο οποίος και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (αστικά και ποινικά) για την αιτία αυτή.  

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ρητά συνομολογείται ότι το Πανεπιστήμιο ουδεμία ευθύνη 

φέρει και δικαιούται να αναζητήσει κάθε ζημία που θα υποστεί, ο δε Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος σε 

αποκατάστασή της.  

 

7. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α  ́

του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και 

κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους 

τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή 
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υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις 

οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες 

ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές 

παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση 

κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 

υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

 

Επίσης, ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα και 

αναγκαία μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του και τρίτων και ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την πρόκληση κατά την εκτέλεση του αντικειμένου οποιασδήποτε καταστροφής, 

απώλειας, φθοράς, ζημιάς είτε του Πανεπιστημίου είτε του προσωπικού του, είτε τρίτου και 

αναλαμβάνει τη υποχρέωση να καλύψει το Πανεπιστήμιο ως δικονομικός εγγυητής (αγωγές τρίτων, 

κ.λπ.) και εν γένει για ότι τυχόν προκύψει συνεπεία των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την 

παρούσα. Σε περίπτωση ατυχήματος, θανάτου, σωματικής βλάβης ή προσβολής της υγείας προσώπων 

ή υλικών ζημιών, εφόσον το ζημιογόνο γεγονός προκλήθηκε από υπαιτιότητα ή αμέλεια του Αναδόχου  

ή υπαλλήλων του ή προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου 

που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, κάθε είδους ευθύνες (αστικές ή 

ποινικές), συνέπειες ή υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτόν. 

 

8. Σε περίπτωση που το αντικείμενο που αναλαμβάνει με την παρούσα ο Ανάδοχος παρουσιάζει 

ελαττώματα, το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα, αν αυτά είναι επουσιώδη να ζητήσει είτε την 

επιδιόρθωσή τους, εντός ευλόγου προθεσμίας, είτε την ανάλογη μείωση της αμοιβής του 

Αναδόχου. Εάν αντιθέτως, τα ελαττώματα είναι ουσιώδη τότε το Πανεπιστήμιο μπορεί να 

υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή, 

δικαιουμένου του Πανεπιστημίου να αξιώσει αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή 

αποθετικής του ζημίας. Εάν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου το Πανεπιστήμιο διαπιστώσει ότι 

αυτό δεν εκτελείται κατά το συμφωνημένο τρόπο είτε εκτελείται ελαττωματικά έχει δικαίωμα να τάξει 

εύλογη προθεσμία στον Ανάδοχο για τη βελτίωση του αντικειμένου και τη διόρθωση των όποιων 

ελλείψεων, σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεώς του, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να αποπερατώσει το 

αντικείμενο με άλλο πρόσωπο της επιλογής του, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

9.  Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη του, για τυχόν ελλείψεις του αντικειμένου, εφόσον το 

Πανεπιστήμιο εγκρίνει το παραδοτέο αντικείμενο και το παραλάβει ανεπιφυλάκτως. Δεν απαλλάσσεται 

όμως ο Ανάδοχος αν πρόκειται για κεκρυμμένα ελαττώματα ή εάν ο Ανάδοχος τα απέκρυψε δολίως.  

 

10. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος 

επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην 

έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Πανεπιστήμιο τους 

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

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

11. Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 

την υλοποίηση του αντικειμένου. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία 

αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την 

αναφερόμενη σειρά ισχύος τα παρακάτω αναφερόμενα, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, 

ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: 

 

• Η Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την ανάθεση του αντικειμένου παροχής 

υπηρεσιών – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

• Η Οικονομοτεχνική Προσφορά του Αναδόχου – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 

 

12. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτών, χωρίς τη συναίνεση του Πανεπιστημίου. Εάν ο 

Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Ιδρύματος, τότε το 
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Πανεπιστήμιο δικαιούται χωρίς προηγούμενη όχληση να επιβάλει αυτοδικαίως όλες τις κατά νόμο 

κυρώσεις για αθέτηση Σύμβασης.    

 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, τρία (3) για το 

Πανεπιστήμιο και ένα (1) για τον Ανάδοχο ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της 

σύμβασης και τους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα  και  συγχρόνως  ότι,  ενεργεί  για  

λογαριασμό  του, και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ               Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,  

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

Καθηγητής  Χρίστος Κ.  Παπαθεοδώρου 

Christos 
Papatheodorou
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