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ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Αρ. πρωτ. Συμβάσεως :   8 / 08-10 -2021 
CPV: 85140000-2 «Διάφορες Υγειονομικές Υπηρεσίες 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα        08  /10/2021   ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των υπογραφομένων:  
 
α) αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών”, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, 
επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, Τ.Κ.17671, με Α.Φ.Μ. 090015175, ΔΟΥ: Α’ Καλλιθέας και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κο Χρίστο Κ. Παπαθεοδώρου 
και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» ή «το Πανεπιστήμιο» 
και αφετέρου δε: 
 
β) Της ανωνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΕΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΠΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.ΥΠ.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, 
οδός Σάμου αριθ.51 και Φραγκοκκλησιάς, Τ.Κ. 15125, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) 099788778 , ΔΥΟ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΓΕΜΗ 123850301000 ., 23850301000… και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από τον Γεώργιο Λαμπρινό, Α.Τ. 
Νέου Κόσμου – ΑΚ595200  σύμφωνα με το  από 19/05/2021 τροποποιημένο καταστατικό 
της ως άνω εταιρείας, που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
συμφωνήθηκαν τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπ΄όψιν: 

1. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/ΦΕΚ Β 
4406/24.09.2021 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του 
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών καθώς και Επικρατείας περί 
λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρων για την 
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)  για τις «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν (απευθείας ανάθεση για δαπάνη ύψους έως και 
30.000,00€ μη-συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

3. την αριθ.3/1-10-2021 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ:9Ψ6Θ369Β7Α-6ΓΝ  και ΑΔΑΜ: 
21REQ009310452) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης και καθορισμό διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την 
τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, των 
συμμετεχόντων φυσικών προσώπων στη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία του 
Πανεπιστημίου, 
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4. Την αριθ.πρωτ. 10090/4-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος 
Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 
6Η5Λ469Β7Α-ΚΛ1 και ΑΔΑΜ: 21REQ009310490) 

5. Την με αριθ.πρωτ.: 10103/5-10-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσιών Επαγγελματιών Υγείας με απευθείας 
ανάθεση.  

6. Την  με αριθ.πρωτ. 15026./7-10-2021  Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με Αριθμό Πρωτοκόλλου 10103/5-10-2021 και τη συνημμένη σε 
αυτή Οικονομική προσφορά της Αναδόχου, η οποία πληροί τα κριτήρια της 
πρόσκλησης και δεν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  

7. την αριθ.3/1-10-2021 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ:9Ψ6Θ369Β7Α-6ΓΝ)  Απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται περαιτέρω απόφαση του 
οργάνου για την κατακύρωση και ανάθεση της παρούσας σύμβασης στον Ανάδοχο 
(ΑΔΑΜ: 21AWRD009328842)  

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

9. Την με ημερομηνία 7-10-2021 Πρόσκληση προς την Ανάδοχο για υπογραφή της 
σύμβασης Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών. 

 
 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
 
Άρθρο 1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.1. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών από δύο (2) Επαγγελματίες 
Υγείας ανά βάρδια, που θα διαθέσει η Ανάδοχος για την παρακολούθηση και της 
εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στην τήρηση των έκτακτων μέτρων για τη 
συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, 
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(εφεξής ΚΥΑ) υπ’ Αριθ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ  4406/τ.Β/24-9-2021) για τη «Λειτουργία των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022». Συγκεκριμένα οι παρασχεθησόμενες υπηρεσίες θα αφορούν στην τήρηση 
των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ, και ιδίως 
των μέτρων που αφορούν στις προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους όπου διεξάγεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ, βιβλιοθήκες, 
αίθουσες πολυμέσων, φοιτητικά γυμναστήρια και λοιποί χώροι του Ιδρύματος), 
χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α 118) Covid 
Free GR με την οποία θα ελέγχει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή 
βεβαιώσεων αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, και πραγματοποιώντας 
παράλληλο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, καθώς και στη διαχείριση πιθανού 
κρούσματος, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο αντιμετώπισης των κρουσμάτων.  
 
1.2. Οι Επαγγελματίες Υγείας υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου από 11/10/2021 έως 31/12/2021, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και από 07:30 έως 19:30 (ομάδα 4 ατόμων για την κάλυψη βαρδιών), πλην 
των αργιών της 28ης Οκτωβρίου και της 17ης Νοεμβρίου 2021, καθώς και σε περιπτώσεις 
που το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό.  
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1.3. Οι Επαγγελματίες Υγείας που θα διατεθούν υπάγονται απευθείας στη διοίκηση της 
επιχείρησης. Η Ανάδοχος και το προσωπικό (Επαγγελματίες Υγείας) δεν συνδέονται με 
καμία σχέση εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
1.4. Ο Επαγγελματίας Υγείας απαγορεύεται να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή 
δήλωση σε τυχόν δημοσιογράφους και γενικότερα στα Μ.Μ.Ε που αφορά στη διεξαγωγή 
της διαδικασίας τήρησης των προϋποθέσεων της ως άνω ΚΥΑ αλλά και σε κάθε άλλο 
ζήτημα που αφορά στην εκτέλεση των παρασχεθησόμενων υπηρεσιών. 
 
 
Άρθρο 2   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
2.1. Οι αρμοδιότητες του Επαγγελματία Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 
119847/ΓΔ6 /ΦΕΚ Β 4406/24-9-2021 ΚΥΑ αφορούν στην τήρηση των μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από πλευράς των υπόχρεων κατά το άρθρο 3 αυτής, ήτοι (α) των φοιτητών 
προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών 
φοιτητών των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), (β) του τακτικού διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), (γ) του έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 
4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες 
στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και του 
προσωπικού που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο, και δ) των εισηγητών και σπουδαστών 
επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται δια ζώσης από τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλες 
ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Διδασκαλεία), καθώς και κάθε άλλου φυσικού προσώπου, που 
συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται 
δια ζώσης με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. Για την εφαρμογή των μέτρων ο Επαγγελματίας 
Υγείας οφείλει να: 
 

1. Ελέγχει ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαιώσεις αρνητικού 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του 
άρθ. 3 και της παρ. 1 του άρθ. 4 της υπ’ Αριθ. 119847/ΓΔ6/ΦΕΚ Β 4406/24-9-
2021 ΚΥΑ, ήτοι προσκομίζονται σε έντυπη μορφή και πιστοποιούν ότι οι άνω 
υπόχρεοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον 
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) 
δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή γ) έχουν νοσήσει 
από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 
ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής 
εργαστηριακού ελέγχου, ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό 
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη 
λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) και ο οποίος 
εργαστηριακός έλεγχος νόσησης έχει διενεργηθεί δύο (2) φορές εβδομαδιαίως 
έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. 
Για τον έλεγχο αυτό χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την ειδική εφαρμογή του 
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α 118) Covid Free GR  
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2. Διενεργεί παράλληλα έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την είσοδο των φυσικών 
προσώπων της παρ. 2 του άρθ. 3 της άνω ΚΥΑ (φοιτητικής ταυτότητας ή 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου). 

3. Εμποδίζει την είσοδο στον χώρο που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία εντός του Α.Ε.Ι. στους υπόχρεους της παρ. 2 του άρθ. 3 της άνω ΚΥΑ 
που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία, όπως ορίζονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ (πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, χρήση προστατευτικής μάσκας) 

4. Απαγορεύει την είσοδο επισκεπτών στις φοιτητικές εστίες. 
5. Έχει την ευθύνη να ενεργεί τηρώντας το Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή 

επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 σύμφωνα με τους όρους του άρθ. 6 της 
ως άνω ΚΥΑ. 

6. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας 
και επιβλέπει τη συμμόρφωση των ως άνω φυσικών προσώπων στους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

2.2.  Οι δύο (2) Επαγγελματίες υγείας υποχρεούνται να παράσχουν τις αναφερθείσες 
υπηρεσίες τους καθ’όλη τη διάρκεια της βάρδιάς τους στους χώρους του Α.Ε.Ι. μέχρι την 
αντικατάστασή τους εκ της ομάδας εν συνόλω τεσσάρων (4) ατόμων που θα διατεθούν από 
την Ανάδοχο για την κάλυψη των βαρδιών. 
2.3. Ο Επαγγελματίας Υγείας υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος στον αρμόδιο 
ασφαλιστικό φορέα προς τον οποίο υποχρεούται να καταβάλει τις αναλογούσες 
ασφαλιστικές εισφορές, ως προς την καταβολή των οποίων ουδεμία υποχρέωση έχει το 
Πανεπιστήμιο. 
2.4. Ο Επαγγελματίας Υγείας οφείλει να τηρεί το απόρρητο σχετικά με τα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που περιέρχονται σε γνώση του καθώς και 
όσων στοιχείων αφορούν στο Πανεπιστήμιο ή τις δραστηριότητές του σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής. 
 
 
Άρθρο 3    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
3.1. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει την οργάνωση, τα μέσα και το κατάλληλο προσωπικό 

ώστε να διασφαλίζεται με απόλυτη επιτυχία η τήρηση των προϋποθέσεων της υπ’ 
αριθ. 119847/ΓΔ6 /ΦΕΚ Β 4406/24-9-2021 ΚΥΑ και αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό που θα παράσχει τις αναθέτουσες με την 
παρούσα υπηρεσίες, και δη οφείλει το προσωπικό: 

1. να είναι σταθερό και αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή ειδικευμένο, χωρίς 
αλλαγές προσώπων, εκτός εάν λόγοι ανώτερης βίας συμπεριλαμβανομένης και της 
ασθένειας ή καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής επιβάλουν την αντικατάστασή 
του, από την Αναθέτουσα Αρχή (το Πανεπιστήμιο), 

2. να προσέρχεται εγκαίρως, να αναλαμβάνει υπηρεσία στην υποδειχθείσα θέση και 
να υπογράφει σε σχετικό παρουσιολόγιο, 

3. να διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, τεχνογνωσία, να είναι ενδεδυμένο με 
διακριτικά γνωρίσματα που να καθιστούν ευχερή την εύρυθμη παροχή των 
υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσης, 

4. να εκτελεί τα καθήκοντά του στους υποδειχθέντες χώρους από την Αναθέτουσα 
Αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προϋποθέσεων της ως άνω ΚΥΑ 
επιδεικνύοντας παράλληλα τον ανάλογο σεβασμό, 

5. να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα και καταχρηστικά κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσης Σύμβασης. 
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3.2. Η Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό ελέγχου κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, το 
οποίο να υποστηρίζει τις ειδικές εφαρμογές ελέγχου που έχει αναπτύξει το ελληνικό κράτος 
για τον έλεγχο των ως άνω πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, και δη την ειδική εφαρμογή του 
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α 118) Covid Free GR, καθώς και να έχει εκπαιδεύσει το 
προσωπικό στη χρήση αυτών. 
3.3. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά αμέσως, εγκαίρως ανά 
βάρδια και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του (ήτοι κάθε μέλος εκ των δύο 
Επαγγελματιών Υγείας ανά βάρδια), το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη 
συμπεριφορά ή για οποιοδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από την 
Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες 
απουσίες. Κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει εξαιτίας της αργοπορίας ή της απουσίας 
προσέλευσης του Επαγγελματία Υγείας ή του αντικαταστάτη του, θα βαρύνει 
αποκλειστικώς και αντικειμενικώς την Ανάδοχο, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του 
προσωπικού που θα διαθέσει. Επίσης, εάν κάποιο μέλος του απασχολούμενου προσωπικού 
χρειάζεται να αντικατασταθεί, είτε για λόγους που αφορούν την Ανάδοχο, είτε κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αυτής, η Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την ως άνω 
αναφερόμενη κατάσταση των απασχολουμένων θεωρημένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας.  
3.4. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει το προσωπικό του σε τακτούς χρόνους. Απαιτείται 
η τήρηση βιβλίου συμβάντων, στο οποίο καταχωρίζονται όλα ανεξαιρέτως τα γεγονότα που 
αποκλίνουν της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Για τα συμβάντα αυτά θα 
κατατίθεται επιπλέον αναλυτική αναφορά, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τις 
αρμόδιες υπηρεσίες αυτής. Η Ανάδοχος θα αποδέχεται την επιτήρηση της εκτέλεσης του 
έργου από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε περίπτωση μη παροχής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα έστω και μίας ημέρας ή σε 
περίπτωση πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων της αναδόχου, 
καταπίπτει αποκλειστικά υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος της αναδόχου ποινική 
ρήτρα ίση με το ποσό των 100,00 € ημερησίως. 
3.5. Η Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το από αυτήν χρησιμοποιούμενο 
υπαλληλικό προσωπικό (Επαγγελματίες Υγείας). Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα 
Χριστουγέννων και Πάσχα, οι πάσης φύσης εργοδοτικές εισφορές και κάθε άλλη εισφορά 
που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν την Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή (Πανεπιστήμιο) δεν 
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό της Αναδόχου και εν γένει ουδεμία σχέση δεν θα 
δημιουργείται μεταξύ του προσωπικού της Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 
3.6. Η Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά της έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη 
που θα επέλθει λόγω των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η Ανάδοχος υποχρεούται να 
ασφαλίσει το προσωπικό της με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Η 
Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 
τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού της Αναδόχου 
όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών ελέγχου. 
3.7. Η Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά αμοιβή από την Αναθέτουσα Αρχή για χρονικό 
διάστημα μετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της σύμβασης. Μετά τη λήξη της σύμβασης η 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από το χώρο λειτουργίας της συμβάσεως 
χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση της Αναθέτουσα Αρχής. 
3.8. Η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί το απόρρητο σχετικά με τα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που περιέρχονται σε γνώση της καθώς και 
όσων εν γένει στοιχείων αφορούν στο Πανεπιστήμιο ή τις δραστηριότητές του σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής. Παράλληλα, η 
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Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από την Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 4  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση του παρόντος 
έργου, τυχόν δε σχετική ενέργεια του αποτελεί σπουδαίο λόγο λύσης της παρούσας 
σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 5    ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1. Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα διαρκέσει για το χρονικό διάστημα από 
11/10/2021 έως 31/12/2021, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 (παρ. 1.2.) 
5.2. Ο Επαγγελματίας Υγείας θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
θα καταρτισθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού. 
5.3. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να 
επιβλέπει δια των αρμοδίων οργάνων του, την πιστή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 6    ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
6.1. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (23.250,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750,00 €) 
μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%   
Η σχετική δαπάνη  θα βαρύνει  τον τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Οικονομικών 
ετών 2021 και  , σε βάρος του  ΚΑΕ 0439.00.01 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.10090/4-10-
2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6Η5Λ469Β7Α-ΚΛ1 και ΑΔΑΜ: 
21REQ009310490) 
6.2. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά στο τέλος κάθε μήνα με βάση το χρόνο 

απασχόλησής  του (βάσει προγράμματος), με την  προσκόμιση της νόμιμης απόδειξης 
λήψης της αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών). Μαζί µε το τιµολόγιο της µηνιαίας 
αµοιβής, η Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίζει: υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου της ΓΕΠ ότι έχουν  καταβληθεί όλες οι αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές,  
αποζημιώσεις των εργαζομένων της ΓΕΠ στο έργο. 

6.3. Η εξόφληση των τιμολογίων, θα γίνεται με Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής το οποίο 
εκδίδεται στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας, μετά την θεώρησή του από τα αρμόδια 
Οργανα της Υπηρεσίας.  
6.4. Επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου ποσού θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες 
ισχύουν, το δε ποσό θα είναι σύμφωνα με το οριζόμενο στην προσφορά του και δεν 
επιδέχεται αναπροσαρμογή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
6.5. Στο τέλος κάθε μήνα και προκειμένου να πληρωθεί θα πρέπει να κατατίθεται στην 
αρμόδια υπηρεσία κατάσταση παρουσίας του, όπου θα βεβαιώνεται ενυπόγραφα από το 
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών η ημερομηνία και η διάρκεια των επισκέψεων, καθώς και τα 
λοιπά παραστατικά πληρωμής.  
6.6. Η αμοιβή της αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ 
Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
{Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016} 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ 
Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
δ) Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών (άρθρο 64 
4172/2013) 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή (το Πανεπιστήμιο) και είναι 24%.  
 
 
Άρθρο 7:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
7.1. Συμφωνείται ότι όλοι οι παραπάνω όροι της παρούσας Σύμβασης καθίστανται 
ουσιώδεις και σε περίπτωση που δεν τηρηθούν, αυτόματα αυτή θα καταγγελθεί. 
7.2. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, για τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) Η Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει μέρος αυτής υπεργολαβικά χωρίς 
την άδεια του Πανεπιστημίου. 
β) Εάν λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων. 
γ) Εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός της. 
δ) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.   
ε) Η Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης.   
στ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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ζ) Εφόσον για λόγους ανωτέρας βίας η υπ’ Αριθ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ  4406/τ.Α/24-9-
2021) ΚΥΑ καταστεί άνευ αντικειμένου ή καταργηθεί από νεότερη που επιβάλλει την 
παύση της δια ζώσης εκπαίδευσης για μείζονες λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας λόγω αύξησης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγή 
περαιτέρω διάδοσής του . 
 

7.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην Ανάδοχο της 
εκ μέρους του Πανεπιστημίου καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το Πανεπιστήμιο δύναται, κατ’ 
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσμίας, εκτός εάν το Πανεπιστήμιο γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
7.3. Με την μετά από καταγγελία του Πανεπιστημίου λύση της Σύμβασης, η Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση του Πανεπιστημίου: 

• Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση 

• Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Πανεπιστήμιο οτιδήποτε 
ανήκει στο Πανεπιστήμιο και η Ανάδοχος έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

7.4. Το Πανεπιστήμιο παύει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με 
την Σύμβαση προς την Ανάδοχο  μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
 
 
Άρθρο 8    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
8.1. Συμφωνείται ρητά και από κοινού συνομολογείται ότι η σχέση Αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής (Πανεπιστημίου) διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα σύμβαση 
και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με το 
Πανεπιστήμιο, ότι η Ανάδοχος δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσωπικό του 
Πανεπιστημίου με οποιαδήποτε μορφή ή έννοια, ότι δεν υπάρχει υποχρέωση στο 
Πανεπιστήμιο για ασφάλιση της Αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ο δε 
χρόνος εκτέλεσης του έργου σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και 
ασφάλισης στο Πανεπιστήμιο. 
8.2. Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών για την ανάθεση του έργου. 
8.3. 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: 

α) η αριθ.3/1-10-2021 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ:9Ψ6Θ369Β7Α-6ΓΝ  και ΑΔΑΜ: 
21REQ009310452) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης και καθορισμό διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για 
την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, 
των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων στη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία 
του Πανεπιστημίου, 
β) η αριθ.πρωτ. 10090/4-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος 
Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 
6Η5Λ469Β7Α-ΚΛ1 και ΑΔΑΜ: 21REQ009310490) 
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γ) η με αριθ.πρωτ.: 10103/5-10-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσιών Επαγγελματιών Υγείας με απευθείας 
ανάθεση.  
δ) η με αριθ.πρωτ. 15026./ 7-10-2021  Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με Αριθμό Πρωτοκόλλου 10103/5-10-2021 μετά της Οικονομικής 
προσφοράς της Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 9    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
9.1.  Το Πανεπιστήμιο και η Ανάδοχος  καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ 
τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ 
αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της 
διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια Δικαστήρια που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα Σύμβαση. 
9.2.  Οποιαδήποτε τυχόν προφορική συνεννόηση δεν είναι ισχυρά. 
9.3. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται 
μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 
Άρθρο 10  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) και 
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
10.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η ανάδοχος οφείλει 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, η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις 
διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή 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, οφείλει να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή κατάσταση των απασχολουμένων θεωρημένη από την 
Επιθεώρηση Εργασίας (δεν απαιτείται επικύρωση της κατάστασης προσωπικού σε 
περίπτωση επίσημης ηλεκτρονικής υποβολής της στην αρμόδια κρατική υπηρεσία). 
Αυτονοήτως, η Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες της τις υποχρεώσεις απέναντι 
στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
10.2. Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 
ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση. 
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10.3. Η Ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
προσωπικού ή των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά και 
ανεπιφύλακτα ότι αναλαμβάνει πάσα ευθύνη αστική και ποινική δυνάμενη να προκύψει 
εξαιτίας της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού της (Επαγγελματιών 
Υγείας) και καθίσταται προσωπικά και εις ολόκληρον υπεύθυνη να αποζημιώσει το 
Πανεπιστήμιο για κάθε ζημία που τυχόν αυτό θα υποστεί εκ δόλου ή εξ αμελείας της 
Αναδόχου ή των προστηθέντων προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των εκ της 
παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν «ελαφράς 
αμέλειας» αυτής ή των προστηθέντων προσώπων. 
10.4. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων του και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 
 
11.  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. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τυχόν περιστατικά ανωτέρας βίας που αφορούν στο 
προσωπικό της Αναδόχου και δύνανται να παρακωλύσουν την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, και τα οποία η Ανάδοχος όφειλε να γνωρίζει. 
Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει σε 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα στο σχετικό αίτημα της Αναδόχου, διαφορετικά τεκμαίρεται 
αποδοχή του αιτήματος. 
 
 
Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα 
σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους 
συμβαλλομένους σε τέσσερα (4)  όμοια  πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου. 
 
 
Από τα τέσσερα (4) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, το ένα (1) στην αρμόδια υπηρεσία του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και το δε άλλο έλαβε η «Ανάδοχος», 
η οποία δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται  πλήρως 
και ανεπιφύλακτα  και  συγχρόνως  ότι,  ενεργεί  για  λογαριασμό  του.  
 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                                               ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ              
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,  
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
         Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου 
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