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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 
CPV 79713000-5 (υπηρεσίες Φύλαξης) 

 
 Αριθ.Πρωτ.Συμβάσεως:      5 /16-3-2022 
 

Μεταξύ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
και 

της Εταιρείας  «MEGA GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και χώρων του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένου και του 

περιβάλλοντος χώρου,  
για το χρονικό διάστημα από   16-3-2022 έως 31-12-2024 

 
 
Στην Καλλιθέα, σήμερα 16 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στο Πάντειον Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
α) αφενός μεν το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΙΟN 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, που εδρεύει στον Νομό Αττικής – 
Δήμο Καλλιθέας,  εις στη Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ): 090015175, Δ.Ο.Υ: Α΄ Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον Καθηγητή κ. Χρίστο Παπαθεοδώρου του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή 
Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος, και στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου δε, 
 
β) η εταιρεία  με την επωνυμία «MEGA GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «MEGA GUARD 
SERVICES Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Παραδείσου 29, Τ.Κ.:15125 Μαρούσι Αττικής, με Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου. (Α.Φ.Μ.):998246266, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο 
από την κα Ευγενία Παππά, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ.Σύμβουλο της εταιρείας, δυνάμει του από 21-9-
2021 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, του με αριθ.πρωτ.1648043.2398486/5-11-2021 
Πιστοποιητικού Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, και του με αριθ.πρωτ.1648043.2398485/5-11-2021 
Πιστοποιητικού Ισχύουσας Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 
προσαρτώνται στο παρόν και στο εξής θα ονομάζεται η «Ανάδοχος».  
 
Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1)Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α /́8-8-2016), όπως 
ισχύουν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 03/2021 Διακήρυξης. 
2)Την υπ΄ αριθ.03/2021 διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 11809/24-8-2021 και με α.α.ΕΣΗΔΗΣ:135732 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009111773) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα 
Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 
3) Την υπ' αριθ. 6/28 Δεκεμβρίου 2021 (Θέμα 9ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματός μας 
περί της κατακύρωσης, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑ:6ΓΨ1469Β7Α-ΙΤ0 και ΑΔΑΜ:22AWRD010177524) και στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μετά 
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την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτής και την έκδοση της Πράξης Προσυμβατικού 
Ελέγχου. 
4) Την υπ΄αριθ.3/8-3-2022 Πράξη της 4ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Τομέα Παιδείας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την υπογραφή της συμβάσεως ότι δεν κωλύεται η υπογραφή 
του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης. 
5) Την με αριθ.πρωτ.Πανεπιστημίου:4125/10-3-2022 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου περί μη 
Οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, 
η οποία υποβλήθηκε συστημικά σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ.Πανεπιστημίου:10982/10-3-2022 
Πρόσκλησης για υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη-Οψιγενών μεταβολών και το με 
αριθ.22/11-3-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση της Υ.Δ. αυτής. 
6) Την αριθ. πρωτ. 11001/11-3-2022 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς την 
Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτήν την 11η Μαρτίου 
2022 μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. 
7) Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 
του ν.4412/2016: 

 -η υπ’ αριθ.03/2021 διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 11809/24-8-2021 και με 
α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 135732, με τα Παραρτήματα της (ΑΔΑΜ: 21PROC009111773), 

 -η απόφαση με αριθ.πρωτ. 35344/30-3-2021/Β2 (ΑΔΑ:Ψ3Ζ646ΜΤΛΗ-ΛΑΨ) 
(ΑΔΑΜ:21REQ008943437) έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για επόμενα οικονομικά έτη,  

 -το φύλλο συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
της 03/2021 Διακήρυξης. όπως συμπληρώθηκε από την Ανάδοχο,  

 -η με α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 240804 προσφορά της Αναδόχου. 
8) Ότι η ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ΒΤD018245/B/14-3-2022 εγγυητική επιστολή της 
Εθνικής Τράπεζας - Κατάστημα Θερμαϊκού (878) Νο 48-014958, ποσού είκοσι χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (20.656,00 €), για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης. 
9)Ότι η Ανάδοχος κατέθεσε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ, προς απόδειξη 
της οποίας υποβλήθηκε και το σχετικό παραστατικό εξόφλησης του ασφαλίστρου, αξίας ύψους 
όσο το ετήσιο ποσό της συμβάσεως με ΦΠΑ και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας 
της σύμβασης που θα υπογραφεί για ατυχήματα, ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο 
κτηριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο εργαζόμενο σε αυτό 
προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια της αναδόχου ή των υπαλλήλων 
της ή των προστηθέντων της, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα 
εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, ύψους 10.000.000€ 
της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ με αριθ. Ασφαλιστηρίου: 1113349 και 
ανανεωτήριο:235857  και με αρ. Απόδειξης: 0964/5-8-2021. 
10) Τις με αριθ.8903/1-12-2021 και 8906/2-12-2021 Ένορκες Βεβαιώσεις ενώπιον 
Συμβολαιογράφου και την από 11/3/2022 Υπεύθυνη Δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου περί μη-
υποβολής κυρώσεων εις βάρος της εταιρείας που να έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
11) Το κείμενο της Ρήτρας Ακεραιότητας όπως αυτό συμπληρώθηκε από την ανάδοχο και 
συνοδεύει την παρούσα σύμβαση. 
 
 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, υπό την άνω ιδιότητα του, αναθέτει στη δεύτερη 
συμβαλλόμενη το έργο της της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και χώρων του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένου και 
του περιβάλλοντος χώρου, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, που αυτή δέχεται 
ανεπιφύλακτα: 
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Άρθρο 1 Αντικείμενο της σύμβασης – όροι εκτέλεσης 
1.1.Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και 
χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου, που δηλώνονται στην παρούσα. 
Και συγκεκριμένα η ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης των κάτωθι κτιρίων με τα 
οριζόμενα ωράρια φύλαξης: 
 
• Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα: 

✓ Κτίριο Διοίκησης (κτίριο 1), Λεωφ.. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.300,00 τ.μ.) 

✓ Πτέρυγα Στασινόπουλου (κτίριο 2), Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.390,50 τ.μ.) 

✓ Νέο κτίριο (κτίριο 3), Αλ. Πάντου, Φραγκούδη & Παπαζαχαρίου, Καλλιθέα (14.072,00 τ.μ.) και 

✓ Αίθριο και περιβάλλων χώρος αυτών (2.000,00 τ.μ.) 
Φύλαξη για οκτώ (8) οκτάωρα για επτά (7) ημέρες, αφορά σε εικοσιτετράωρη φύλαξη για 
επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εκ των οποίων: 

 Τρία (3) οκτάωρα από 6:00 έως 14:00 

 Τρία (3) οκτάωρα από 14:00 έως 22:00 

 Δύο (2) οκτάωρα από 22:00 έως 6:00, εκ των οποίων ο ένας φύλακας θα διατίθεται για 
περιμετρική φύλαξη όλων των αναφερομένων κτιρίων της Διακήρυξης και του κτιρίου 
επί της οδού Λαγουμιτζή 15 για επτά (7) ημέρες από 22.00 – 06.00 και 

 
• Το περιφερειακό κτίριο: 

✓ Αριστοτέλους 29, Καλλιθέα (1.144,00 τ.μ.) 

 Φύλαξη για ένα (1) δεκατετράωρο για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα – 
Παρασκευή) από 08.00 – 22.00 

 
Οι διαδικασίες φύλαξης καθορίζονται αποκλειστικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Δεν θα γίνονται 
δημόσια γνωστές, ούτε θα κοινοποιούνται ή θα κοινολογούνται στο υπόλοιπο προσωπικό της 
Αναδόχου, εκτός από εκείνο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για να αναλάβει την υλοποίηση 
τους, ύστερα από συνεννόηση με τα αρμόδια και υπεύθυνα στελέχη της Αναδόχου. 
1.2. Η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και 
προδιαγραφές που περιέχονται στα έγγραφα της 03/2021 Διακήρυξης με α.α.ΕΣΗΔΗΣ:135732 και 
των παραρτημάτων αυτής, στην απόφαση κατακύρωσης της Συγκλήτου, στο φύλλο 
συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ της Διακήρυξης. όπως συμπληρώθηκε από 
την Ανάδοχο  και σε συνδυασμό με την α.α.ΕΣΗΔΗΣ:240804 ηλεκτρονική προσφορά της 
Αναδόχου.  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης)   
1.3. Η ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με τα απαιτούμενα ωράρια, 
ώστε να φυλάσσονται σχολαστικά και επαρκώς όλοι οι χώροι των κτηρίων του Πανεπιστημίου, 
όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Συγκεκριμένα η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε 
περίπτωση και για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες εργασίας και πιστοποιητικά εκπαίδευσης για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας που εκτελεί, καθώς και τουλάχιστον δύο (2) ετών εμπειρία σε 
υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας. 
1.4. Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση της Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση 
των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την κείμενη 
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, την οικεία Σ.Σ.Ε. ή και κάθε άλλη κατά νόμο ισχύουσα (π.χ. 
επιχειρησιακή) σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κτλ. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί 
παράβαση του παραπάνω όρου, καταγγέλλεται η σύμβαση με την Ανάδοχο η οποία κηρύσσεται 
έκπτωτη.  
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1.5. Το ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  διατηρεί το 
δικαίωμα να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των χώρων που θα φυλάσσονται με 
άλλους αντίστοιχους χώρους του αυτού εμβαδού, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος. Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική για την Ανάδοχο.    
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μειωθούν για 
οποιονδήποτε λόγο οι ανάγκες φύλαξης των κτιρίων και των χώρων του Πανεπιστημίου που 
ορίζονται παραπάνω, όπως για παράδειγμα μείωση των κτιρίων ή μείωση των ωραρίων 
φύλαξης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει την σύμβαση 
ανάλογα με τις ανάγκες της, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της Αναδόχου ενός (1) 
μηνός και με ανάλογη μείωση του τιμήματος, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την 
Ανάδοχο. 
1.6. Το ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ διατηρεί το 
δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση έναντι της Αναδόχου, 
εφ' όσον οι ανάγκες του σε προσωπικό καλυφθούν με προσλήψεις, ή εφ' όσον το παρεχόμενο 
έργο κριθεί από το Πανεπιστήμιο ότι δεν είναι το ενδεδειγμένο, καθώς και στην περίπτωση 
διαπίστωσης παράβασης των άρθρων του Ν.3863/2010.   
1.7. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις 
κλπ. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την 
οικογενειακή του κατάσταση και να τηρεί τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις περί απασχόλησης 
του προσωπικού του σε συνθήκες διασποράς λοιμώξεων (π.χ.covid19) και να χορηγεί 
εβδομαδιαία βεβαίωση συμμόρφωσης του απασχολούμενου προσωπικού για την πρόληψη 
εξάπλωσης αναπνευστικών λοιμώξεων. 
 
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν συμβατικά στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα του 
παρόντος συμφωνητικού. 
 

Άρθρο 2 Χρηματοδότηση – αξία της σύμβασης 
2.1. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πάντειον Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.35344/30-3-2021/Β2 
Απόφαση – Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. (ΑΔΑ:Ψ3Ζ646ΜΤΛΗ-ΛΑΨ) για τον Κ.Α.Ε. 0892. (ΑΔΑΜ:21REQ008943437). 
2.2. Η αξία της παρούσας σύμβασης για το χρονικό διάστημα από 16/3/2022 έως και 
31/12/2024 είναι το συνολικό ποσό των 640.327,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι το 
ποσό των 516.392,92€ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.        
Και συγκεκριμένα: 
Για το 2022 το ποσό των 181.304,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  ήτοι το ποσό  των 
146.212,92€ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Ανά μήνα : Για τον μήνα Μάρτιο 2022 το ποσό των 9.542,36€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%, ήτοι το ποσό των 7.695,45€ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
και για κάθε επόμενο μήνα το ποσό των 19.084,63 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι 
το ποσό  των 15.390,83€  μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% μηνιαίως. 
Για το 2023  το ποσό των 229.499,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό  των 
185.080,00 €  μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Ανά μήνα στο ποσό των 19.124,93€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό  των  
15.423,33€  μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Για το 2024  το ποσό των 229.524,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό  των  
185.100,00€  μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Ανά μήνα στο ποσό των 19.127,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό  των 
15.425,00€  μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 

Άρθρο 3  Διάρκεια σύμβασης  
3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, από 16/3/2022 και 
μέχρι και 31/12/2024. 
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3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα της αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου.  
Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
3.4. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη {Πρβλ. άρθρο 
203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016}.   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της 
Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 03/2021 Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 4  Ειδικοί όροι - Υποχρεώσεις της Αναδόχου 
Η Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  
4.1. Ότι, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 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 και ειδικά 
για τις συμβάσεις παροχής καθαρισμού ή φύλαξης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρ. 
α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως εκάστοτε ισχύει, 
καθώς και ο ειδικός όρος της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από την ανάδοχο 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. 
4.2. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Αλλοδαποί μπορούν να 
εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα 
και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του 
απασχολούμενου προσωπικού, η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στην 
αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου. 
4.3. Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά καθ  ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
4.4. Η ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 
και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων της καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση 
της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας 
αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την 
εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης  .  
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Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν η ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης. Στο παρόν συμφωνητικό περιλαμβάνεται η σχετική δεσμευτική δήλωση 
της Αναδόχου.  
4.5. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και χώρων, συμπεριλαμβανομένου και του 
περιβάλλοντος χώρου, του Πανεπιστημίου αφορά στα κατωτέρω κτίρια και χώρους με τα 
οριζόμενα ωράρια και καθήκοντα φυλάκων: 
• Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα: 

✓ Κτίριο Διοίκησης (κτίριο 1), Λεωφ.. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.300,00 τ.μ.) 

✓ Πτέρυγα Στασινόπουλου (κτίριο 2), Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.390,50 τ.μ.) 

✓ Νέο κτίριο (κτίριο 3), Αλ. Πάντου, Φραγκούδη & Παπαζαχαρίου, Καλλιθέα (14.072,00 τ.μ.) 
και 

✓ Αίθριο και περιβάλλων χώρος αυτών (2.000,00 τ.μ.) 
Φύλαξη για οκτώ (8) οκτάωρα για επτά (7) ημέρες, αφορά σε εικοσιτετράωρη φύλαξη για επτά 
(7) ημέρες την εβδομάδα, εκ των οποίων: 

 Τρία (3) οκτάωρα από 6:00 έως 14:00 

 Τρία (3) οκτάωρα από 14:00 έως 22:00 

 Δύο (2) οκτάωρα από 22:00 έως 6:00, εκ των οποίων ο ένας φύλακας θα διατίθεται για 
περιμετρική φύλαξη όλων των αναφερομένων κτιρίων της Διακήρυξης και του κτιρίου 
επί της οδού Λαγουμιτζή 15 για επτά (7) ημέρες από 22.00 – 06.00 και 

 
• Το περιφερειακό κτίριο: 

✓ Αριστοτέλους 29, Καλλιθέα (1.144,00 τ.μ.) 

 Φύλαξη για ένα (1) δεκατετράωρο για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα – 
Παρασκευή) από 08.00 – 22.00 

 

Οι δε εργασίες, καθήκοντα των φυλάκων είναι: 
Ο εκάστοτε φύλακας κατά τη βάρδια της υπηρεσίας του θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω, 
τηρώντας βιβλίο συμβάντων: 

α)Εσωτερικό - εξωτερικό έλεγχο κτιρίων –εγκαταστάσεων -επιτήρηση όλου του 
περιβάλλοντος χώρου. 
α1) Ο εσωτερικός έλεγχος θα γίνεται κατά αίθουσα-αμφιθέατρο-γραφείο. Ο φύλακας θα 
ελέγχει όλες τις πόρτες ανεξαιρέτως, οι οποίες πρέπει να είναι κλειστές και ασφαλισμένες. 
Σε περίπτωση που βρεθούν πόρτες ανοικτές ή ανασφάλιστες, θα τις κλειδώνει. Θα ελέγχει 
τα παράθυρα και τις εξόδους κινδύνου σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις στο κτίριο. Μετά 
το πέρας της εργασίας θα κλείνει και θα ασφαλίζει όλους τους εσωτερικούς χώρους του 
κτιρίου, θα σβήνει όλα τα εσωτερικά φώτα, εκτός όσων είναι απαραίτητα για την 
ασφάλεια των κτιρίων. Σε περίπτωση προβλήματος, θα το καταγράφει και θα ενημερώνει 
τους συντηρητές του Πανεπιστημίου. Θα κλείνει όλα τα κλιματιστικά-καλοριφέρ, 
φωτοτυπικά μηχανήματα. 
Όταν εντοπίζονται τυχόν διαρροές ή φθορές εγκαταστάσεων, θα ενημερώνει το 
συντομότερο δυνατό τον επόπτη των κτιρίων του Πανεπιστημίου. 
α2)Ο εξωτερικός έλεγχος θα γίνεται περιμετρικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων και σε 
όλο το ύψος των κτιρίων. Θα εντοπίζει τυχόν διαρροές-φθορές-φώτα αναμμένα και θα 
ενεργεί όπως ανωτέρω. Ο έλεγχος και η επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου θα γίνεται 
με περιπολία πεζή. Σε περίπτωση βροχής ή δυσμενών καιρικών συνθηκών θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν ύπαρξη ανοικτών παραθύρων, τα οποία θα πρέπει να 
ασφαλίζει. 
Ο φύλακας κατά τη διάρκεια της περιπολίας του θα έχει τεταμένη την προσοχή του, 
προκειμένου να αντιληφθεί ασυνήθιστες ή ύποπτες κινήσεις και θορύβους. 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσπαθεί να τη σβήσει χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα 
πυροσβεστικά μέσα. Ταυτόχρονα ειδοποιεί το Κέντρο Ασφαλείας και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα ακολουθεί τις οδηγίες που του έχουν δοθεί από την 
Τεχνική Υπηρεσία. 
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Θα ελέγχει και θα επιτηρεί τα διάφορα συνεργεία (καθαριότητας, επισκευών) κατά την 
προσέλευση στην εργασία και την αποχώρηση αυτών, για τυχόν ενέργειες και παραλήψεις 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Πανεπιστημίου. Κρατά και φυλάσσει τα κλειδιά 
των χώρων μετά τον καθαρισμό. 
β)Θα διασφαλίζει και θα διαφυλάττει από κακόβουλες ενέργειες τα φυλασσόμενα κτίρια 
καθώς και τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. 
γ)Θα παραλαμβάνει την αλληλογραφία και τα δέματα που μεταφέρουν τα μεταφορικά 
γραφεία και οι  υπάλληλοι των courrier όταν δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες, τα οποία  θα 
παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου του 
Πανεπιστημίου. 
δ)Θα δίνει πληροφορίες και εξυπηρετεί κάποιον που εισέρχεται στο χώρο του 
Πανεπιστημίου και τον κατευθύνει σ'αυτόν που θέλει να βρει. 
ε)Σε περίπτωση διεξαγωγής διαφόρων εκδηλώσεων οι φύλακες θα ενημερώνονται για 
τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις ή ειδικές εντολές που ισχύουν. 
στ)Θα ελέγχει και θα χειρίζεται την γκαραζόπορτα του κτιρίου και την πρόσβαση στα 
υπόγεια, παράλληλα με τον έλεγχο της πρόσβασης από την κεντρική είσοδο. 
ζ)Θα φυλάσσει όλα τα κλειδιά όλων των χώρων του κτιρίου σε ειδικό κλειδοφυλάκιο.  
η)Σε περίπτωση σοβαρού ζητήματος, συμβάντος, δυσλειτουργίας συστήματος, έκτακτης 
ανάγκης και οποιουδήποτε προβλήματος, ενημερώνονται οι υπεύθυνοι και γίνεται 
καταγραφή των συμβάντων. 
θ)Ο φύλακας που θα είναι υπεύθυνος για την περιμετρική φύλαξη θα είναι υπεύθυνος για 
τον έλεγχο, την επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου και όλων των αναφερόμενων κτιρίων 
της Διακήρυξης και του κτιρίου επί της οδού Λαγουμιτζή 15 για επτά (7) ημέρες από 22.00 
– 06.00. Κατά τα λοιπά ισχύει η περιγραφή Εργασιών όπως αναφέρονται ανωτέρω στις 
παρ. α2), β) και η). 

 
Ρητά ορίζεται ότι το προσωπικό της αναδόχου ΔΕΝ θα φέρει οπλισμό ΟΥΤΕ θα φορά ειδική 
στολή, αλλά πολιτική περιβολή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3707/2008 και θα 
φέρει δελτίο ταυτότητας εργαζομένου και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα). 
4.6. Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια του 
προσωπικού της όσο και την ασφάλεια προς τρίτους. 
4.7. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ασκεί άμεση εποπτεία του προσωπικού της με διορισμένο 
εκπρόσωπό της από τα άτομα που θα δηλώσει ότι θα απασχολήσει στον καθορισμένο από τη 
σύμβαση τόπο εργασίας. 
4.8. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ελέγχει οποτεδήποτε την ποσότητα και ποιότητα του 
παρεχόμενου έργου και η ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις, τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας, διαφορετικά θα 
επιβάλλονται σε βάρος της, οι προβλεπόμενες από την 03/2021 Διακήρυξη ποινικές ρήτρες. 
4.9. Ειδικά στις συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης στη σύμβαση περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία α έως στ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ανά 
έτος: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. Για το 2022–2023–2024:Για 
το κεντρικό κτιριακό συγκρότημα 8 εργαζόμενοι καθημερινά (Δευτέρα– Κυριακή) & το 
περιφερειακό κτίριο 2 εργαζόμενοι καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή),συνολικά 12,91 
εργαζόμενοι πλήρους οκτάωρης απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων ρεπό 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.    Για το 2022    -2023  - 2024: 
   Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα: 

✓ Κτίριο Διοίκησης (κτίριο 1), Λεωφ.. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.300,00 τ.μ.) 

✓ Πτέρυγα Στασινόπουλου (κτίριο 2), Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα (5.390,50 τ.μ.) 

✓ Νέο κτίριο (κτίριο 3), Αλ. Πάντου, Φραγκούδη & Παπαζαχαρίου, Καλλιθέα (14.072,00 τ.μ.) και 

✓ Αίθριο και περιβάλλων χώρος αυτών (2.000,00 τ.μ.) 
Φύλαξη για οκτώ (8) οκτάωρα για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, αφορά σε εικοσιτετράωρη 
φύλαξη για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εκ των οποίων: 
Τρία (3) οκτάωρα από 6:00 έως 14:00 
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Τρία (3) οκτάωρα από 14:00 έως 22:00 
Δύο (2) οκτάωρα από 22:00 έως 6:00, εκ των οποίων ο ένας φύλακας θα διατίθεται για πεζή 
περιμετρική φύλαξη όλων των αναφερομένων κτιρίων της Διακήρυξης και του κτιρίου επί της 
οδού Λαγουμιτζή 15 για επτά (7) ημέρες από 22.00 – 06.00 και • Το περιφερειακό κτίριο: 

✓ Αριστοτέλους 29, Καλλιθέα (1.144,00 τ.μ.) 
Φύλαξη για ένα (1) δεκατετράωρο για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα – Παρασκευή) 
από 08.00 – 22.00 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. (Η οποία και 
επισυνάπτεται) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ. 254/06.09.2018 και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 4241/127 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019) 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων.  
 2022  -  149.814,00€ ,   2023  -  150.261,48 €,   2024  -  150.280,20€ 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  
 2022    -   33.543,36€ (εισφορές εργοδότη   22,39 %) 
2023   -   33.493,32€ (εισφορές εργοδότη    22,29%) 
2024   -  33.497,40€ (εισφορές εργοδότη    22,29%) 
 

Άρθρο 5  Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα για το σύνολο των τριών (3) ετών 2022-2024 και 
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 16/3/2022 έως και 31/12/2024, ανέρχεται στο 
ποσό των 640.327,22€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό των 516.392,92€ μη-
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.    
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892 του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικονομικών ετών 2022, 
2023 και 2024, σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.35344/30-3-2021/Β2 Απόφαση – Έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
(ΑΔΑ:Ψ3Ζ646ΜΤΛΗ-ΛΑΨ) για τους Κ.Α.Ε. 0845 και 0892 (ΑΔΑΜ: 21REQ008943437) και για το 
έτος 2022 με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πανεπιστημίου με αριθ.πρωτ.10930/28-
2-2022 (ΑΔΑ:ΩΘΖΚ469Β7Α-ΖΦ7) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 028 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμών της υπηρεσίας. 
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 
5.2. Η πληρωμή της Αναδόχου θα πραγματοποιείται με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα η πληρωμή της αναδόχου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου 
μήνα, μετά την βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης και το 
Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών φύλαξης, με τη διαπίστωση ότι οι 
υπηρεσίες παρασχέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της υπογραφείσας 
σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά της, βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών που θα έχει καταθέσει η Ανάδοχος. 
 
Και συγκεκριμένα η πληρωμή του μηνιαίου συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την 
προσκόμιση των παρακάτω νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή: 

(α) τιμολόγιο της αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένου μηνός,  
(β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ,  
(γ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ, 
(δ) κατάσταση των απασχολουμένων για την εκτέλεση της σύμβασης με τις άδειες 
εργασίας τους. {αρχική στην πρώτη πληρωμή και κάθε συμπληρωματική-τροποποιητική 
αυτής σε επόμενες πληρωμές},  
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(ε) τις εβδομαδιαίες βεβαιώσεις συμμόρφωσης του απασχολούμενου προσωπικού για 
την πρόληψη εξάπλωσης αναπνευστικών λοιμώξεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
Υπουργικές Αποφάσεις περί απασχόλησης του προσωπικού του σε συνθήκες διασποράς 
λοιμώξεων (π.χ.covid19) για τον δεδουλευμένο μήνα, 
(στ) αντίγραφο αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ) του προηγούμενου μήνα που 
υποβλήθηκε στο ΙΚΑ μαζί με αντίγραφο πληρωμής των αντίστοιχων ενσήμων που αφορά 
στους απασχολούμενους υπαλλήλους, ανά άτομο,  
(ζ) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του 
δικαιούχου, 
(η) μηναίο Πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής των 
υπηρεσιών φύλαξης. 

Απαιτήσεις της αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους 
της καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 
αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπών δαπανών που την βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία όπως:.  

α) Κατάσταση προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες 
προσλήψεις, απολύσεις, ωράριο εργασίας κ.λπ.), θεωρημένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας  
β) Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στο έργο 
προσωπικό της Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του 
φορέα, σχετικά με το ληξιπρόθεσμο των αναλογουσών εισφορών, με θεώρηση του 
ασφαλιστικού οργανισμού ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η 
καταβολή.  
γ) Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους 
μισθούς, τα επιδόματα κ.λ.π. στο απασχοληθέν προσωπικό.  
δ) Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού στην Αναθέτουσα 
Αρχή, υπογεγραμμένη από το προσωπικό ως προς την εξόφλησή του  

 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών 
με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
 
5.3. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία του προσωπικού της αναδόχου. 
Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση 
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού της αναδόχου. 
Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της αναδόχου, ούτε και για 
την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε 
έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται. 
5.4. Την Ανάδοχο βαρύνουν κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
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 άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019). 
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Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και 
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 . Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης του ως άνω 
χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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 κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  . {Πρβλ Υπουργική Απόφαση 
1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.} 
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και 
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
Το Πανεπιστήμιο θα χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου 
να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. 
 

Άρθρο 6  Αναπροσαρμογή τιμής 
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας της Συμβάσεως από νέα Υπουργική απόφαση, η 
αμοιβή της αναδόχου αναπροσαρμόζεται ανάλογα και αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει η αναγκαία κρατική επιχορήγηση για τον σκοπό αυτό. 
 

Άρθρο 7 Εποπτεία - Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και Παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης - Χρόνος και τρόπος παροχής των υπηρεσιών 

7.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ασκεί άμεση εποπτεία του προσωπικού της  και δηλώνει ότι ο 
Υπεύθυνος εκπρόσωπος της «Αναδόχου» για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος  προβλήματος, 
κατά την υλοποίηση του έργου της παρούσας σύμβασης, είναι ο κος Δημήτριος Παπαδάτος. 
Ο ανωτέρω εκπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος για κάθε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή για 
θέματα που τυχόν θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για θέματα αμοιβαίας 
ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων ή αναφορών και θα ασκεί άμεση εποπτεία του 
προσωπικού που θα δηλώσει ότι θα απασχολήσει στον καθορισμένο από τη σύμβαση τόπο 
εργασίας. 
Επίσης δηλώνει ότι ορίζει ως επόπτη του απασχολούμενου προσωπικού για την παρούσα 
σύμβαση, τον κο Κουρελιά Γεώργιο, που θα έχει συμπληρωματικά καθήκοντα την 
παρακολούθηση των εργασιών, το συντονισμό του προσωπικού και την επικοινωνία με την 
αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου, για ό,τι έχει σχέση με το έργο της φύλαξης. 
7.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή με τον τρόπο που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2  της 
Διακήρυξης.   
7.3. H παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
γίνεται υπό τους όρους, διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής και συμφωνούνται στο 
άρθρο 6.1. και  6.3 της Διακήρυξης. 
7.4. Η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίνει στην οριζόμενη υπηρεσία παρακολούθησης της 
σύμβασης τα παρακάτω: 
• Μηνιαίο Ημερολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της αναδόχου όπου καταγράφονται 
καθημερινά οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού ανά άτομο, η τμηματική 
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εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό 
και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης. Το Ημερολόγιο αυτό κλείνει στο τέλος κάθε μήνα και συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της αναδόχου και τον επόπτη της σύμβασης (ή την αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης 
της σύμβασης εάν δεν ορίσει επόπτη), που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό 
δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από την ανάδοχο στην έδρα της υπηρεσίας.  
Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από 
την Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών καθαριότητας του Πανεπιστημίου. 
• Την εβδομαδιαία βεβαίωση συμμόρφωσης του απασχολούμενου προσωπικού για την 
πρόληψη εξάπλωσης αναπνευστικών λοιμώξεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε Υπουργικές 
Αποφάσεις περί απασχόλησης του προσωπικού του σε συνθήκες διασποράς λοιμώξεων 
(π.χ.covid19). (Δηλαδή τέσσερις βεβαιώσεις ανά μήνα, οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή 
Παραλαβής των υπηρεσιών φύλαξης του Πανεπιστημίου.) 

 Κατάσταση των απασχολουμένων για την εκτέλεση της σύμβασης ανά μήνα. {αρχική με 
τις άδειες εργασίας τους κατά την έναρξη της συμβάσεως και κάθε συμπληρωματική-
τροποποιητική αυτής όταν επέρχονται αλλαγές}.   

Τα άτομα που απασχολούνται πρέπει να ταυτίζονται με τα άτομα καταγράφονται στο 
ημερολόγιο παροχής υπηρεσιών φύλαξης και με το αντίγραφο πληρωμής των αντίστοιχων 
ενσήμων που αφορά στους απασχολούμενους υπαλλήλους, ανά άτομο. 

 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) που υποβλήθηκε στο ΙΚΑ μαζί με αντίγραφο 
πληρωμής των αντίστοιχων ενσήμων ανά άτομο. 

 Το τιμολόγιο για εργασίες δεδουλευμένου μηνός. 
7.5. Αν κατά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών η επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών 
διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) καθώς και του 
άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης, τα δικαιώματα της Αναδόχου που απορρέουν από την 
παρούσα δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από την Αναθέτουσα Αρχή οι αποδοχές 
στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 
 

Άρθρο 8  Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 
8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών καθαριότητας, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της 
Διακήρυξης. 
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
8.3. Αν η ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που της τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτη και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου   9   της παρούσας σύμβασης. 
 

Άρθρο 9  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 
9.1. Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται 
έκπτωτη από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο 
άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 
Και ειδικά για τις συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης προβλέπεται ότι: (άρθρο 68 παρ. του 
ν. 3863/2010:… «7. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
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και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη 
απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την 
αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω 
διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί 
υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του 
εργολάβου έκπτωτου.» 
9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή 
τα παραδοτέα της σύμβασης, η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν 
από υπαιτιότητα της αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης. 
9.3.  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 
δ) για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης ποσοστό έως 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ ως 
εξής:  
- για μειωμένη απόδοση έως 2,5% 
-για διακοπή παροχής υπηρεσιών έως 5% 
-για μη εκτελεσθείσες  υπηρεσίες έως 2,5%  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης της Διακήρυξης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
της Διακήρυξης, όπως αυτό συμπληρώθηκε από την Ανάδοχο. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 

Άρθρο 10  Υπεργολαβία 
Η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν 
η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
 

Άρθρο 11: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 
παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους σε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την παρούσα, χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. 
11.2. Σε περίπτωση αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή της υποκατάστασης ή της εκχώρησης 
από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την παρούσα, η Ανάδοχος (εργολάβος) και ο υπεργολάβος ευθύνονται 
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αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως 
αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 
 

Άρθρο 12    Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

12.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου δηλαδή της υπηρεσίας η 
οποία ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου. {Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016} 
12.2. Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης της αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της Διακήρυξης, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας 
για όλους λόγους της παραγράφου 4.6. της Διακήρυξης, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης) . Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας 
προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί 
την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά 
σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
12.3. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή 
και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
12.4. Η νομιμότητα τροποποίησης συμβατικού όρου τελεί σε προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.6 του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 13   Ανωτέρα Βία 
13.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
13.2. 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 είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται η 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 
υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 14   Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 
οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

Άρθρο 15  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
15.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) 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  

β) η ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) 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, 

δ) η ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) η ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάδοχος η οποία θα βρεθεί σε μία 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής της λειτουργίας. 

στ) η ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την 
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα σύμβαση. 

15.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της 
παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και συγκεκριμένα: 

 Όταν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης 
καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις 
των όρων του άρθρου 68 του ν. 3862/2010, η σύμβαση καταγγέλλεται από την 
αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, 
τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, 
όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και 
αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 

 Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την 
παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν 
εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις 
ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από 
την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου. 

Άρθρο 16     Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
16.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα: 
α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και  
β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης. 
16.2. Η Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής 
παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα 
που της αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο 
άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  
16.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την 
ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών, της Διακήρυξης.  
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Άρθρο 17      Λοιποί όροι 
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η   
οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε   
τρία (3)  όμοια  πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου. 

Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών, 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  της. 

 
 
 

Τ α  Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν α  Μ έ ρ η  
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