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ΠΑΝΤΕΙΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ&ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Λεωφ. Συγγρού αρ.136,   17671 Καλλιθέα, Τ: 210 9201441-2,  

e-mail: tmima.promithion@panteion.gr 

        

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ    για την προμήθεια συνδρομών πρόσβασης σε on-line βάσεις δεδομένων 

Αρ. πρωτ: ΔΟΔ 22 /27-12-2022 

(CPV: 72320000-4 ) 

 

Στην Καλλιθέα σήμερα        27    Δεκεμβρίου 2022, ημέρα  Τρίτη  , μεταξύ αφενός: 

 

α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, που εδρεύει στην Καλλιθέα, στη Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.17671, με Α.Φ.Μ: 
090015175, Δ.Ο.Υ: Α΄ Καλλιθέας  και  εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος 
από τον Καθηγητή Χρίστο Παπαθεοδώρου του Κωνσταντίνου, Αντιπρύτανη Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος (ΦΕΚ 4361/Β΄/05-10-2020) και στο εξής θα 
αναφέρεται για συντομία το «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» το οποίο στο εξής θα αποκαλείται χάρη 
συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και  αφετέρου δε: 

β) Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «INTEROPTICS Α.Ε.» και αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ 004319701000, η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής και στην οδό Έλλης 1, Τ.Κ.17235, 
με ΑΦΜ: 095537163 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τον.κ. Εμμανουήλ Κόλλια του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΜ007472 και  Α.Φ.Μ. 
039612345 κάτοικο Αθηνών, εφεξής καλούμενης ο «Ανάδοχος». 

 

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:   

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει 
σήμερα (απευθείας ανάθεση για δαπάνη ύψους έως και 30.000,00€ μη-
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

2. Τις διατάξεις του   Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ A’ 141/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 
της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα 

1. Την από 01/12/2022 Απόφαση της Πρύτανι περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης 
για την προμήθεια συνδρομών σε βάσεις δεδομένων για την εξυπηρέτηση των 
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αναγκών του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: 6ΥΠΔ469Β7Α-ΑΤΜ, ΑΔΑΜ: 22REQ011775101 
2022-12-09) 

2. Την με αριθ. πρωτ. 12345/02-12-2022 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:96ΟΒ469Β7Α-Σ18 ΑΔΑΜ: 22REQ011775266 2022-12-09) 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Παν/μιου 12381/09-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση προμήθειας 
συνδρομών βάσεων δεδομένων (ΑΔΑΜ: 22PROC011777276 2022-12-09) 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Πανεπιστημίου 21965/14-12-2022 προσφορά της εταιρείας 
«ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «INTEROPTICS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 
004319701000, η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής και στην οδό Έλλης 1, Τ.Κ.17235, 
με ΑΦΜ: 095537163 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για να προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο 
το δικαίωμα πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων και να παρέχει 
ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με 
τους όρους του παρόντος. 

5. Την υπ' αριθ. 150 /21-12-2022  Απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: 
Ω2Η8469Β7Α-ΤΟ3,  ΑΔΑΜ: 22AWRD011903600), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση 
στον Ανάδοχο της παροχής της σχετικής προμήθειας, σύμφωνα με την από 
9/12/20202 προσφορά του.  

 

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  τα εξής:  

 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συνδρομών πρόσβασης σε on-line 
βάσεις δεδομένων, και συγκεκριμένα στις παρακάτω: 

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

JSTOR Essential Collection Annual Access Fee 2022 (Arts & 

Sciences I Arts & Sciences II * Arts & Sciences III * Arts & 

Sciences IV * Arts & Sciences VII) 

€ 4.234,00 € 5.250,16 

2 JSTOR Arts and Sciences VI Annual Access Fee 2022 € 1.220,00 € 1.512,80 

3 JSTOR Arts & Sciences IX Annual Access Fee 2022 € 940,00 € 1.165,60 

4 JSTOR Arts & Sciences XII Annual Access Fee 2022 € 678,00 € 840,72 

5 
Alexander Street Press Border and Migration Studies Online - 

ProQuest Site License 2022 
€ 1.866,00 € 2.313,84 

6 
Diversity Collection (Ethnic Newswatch, Alt-Press Watch, 

GenderWatch) - ProQuest Site License 2022 
€ 10.805,00 € 13.398,20 

7 
Eighteenth Century Collections Online Part I Hosting Fee - 

Cengage Gale Site License 28/12/2021 - 27/12/2022 
€ 5.095,00 € 6.317,80 

8 OCLC WebDewey - 1 User - 1/9/2022-31/8/2022 € 440,00 € 545,60 
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A/A ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

9 

EU Law Live 

EU Law Live Site License 1/1/22-31/12/22 IP range access 

Unlimited individual accounts for all Faculty members and Post-

Graduate Students Customized Alert System Access to mobile 

and tablet App 1-hour tutorial session All-year round customer 

service. 

€ 2.150,00 € 2.666,00 

10 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 

Sakkoulas Online 4 χρήστες έως 120 ώρες πρόσβασης 
€ 897,00 € 1.112,28 

11 
Νομική Βιβλιοθήκη 

Qualex 180 Ώρες πρόσβασης, 6 Ταυτόχρονοι Χρήστες 
€ 1.450,00 € 1.798,00 

12 Δελτίο της Εργατικής Νομοθεσίας  € 225,00 € 279,00 

ΣΥΝΟΛA € 30.000,00 € 37.200,00 

 
 

1.2 Αξία σύμβασης:  το συνολικό ποσό των 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24 %, ήτοι το ποσό των 30.000,00 € μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .  

Η ανωτέρω θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1259.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 
12345/02-12-2022 (ΑΔΑ:96ΟΒ469Β7Α-Σ18 ΑΔΑΜ: 22REQ011775266 2022-12-09) 
  
 

Άρθρο 2: ΧΡΟΝΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

2.1 Ο Ανάδοχος θα παρέχει, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της εγγράφου 
παραγγελίας από τη Δ/νση Βιβλιοθήκης, το δικαίωμα πρόσβασης σε συνδρομές on-line 
βάσης/βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος 
και την  προσφορά του Αναδόχου. 
2.2 Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να ζητήσει παράταση µε αίτησή του, στην οποία θα αιτιολογεί την καθυστέρηση στην παροχή 
πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση παρατείνεται ανάλογα και η χρονική διάρκεια της 
πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Παρόλ’ αυτά ο συνολικός 
χρόνος έναρξης της παροχής πρόσβασης µε καθυστέρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης µε τον Ανάδοχο.  
2.3.Ο τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Πανεπιστημίου.  
 

Άρθρο 3: ΕYΡΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
3.1. Οι βάσεις δεδομένων  προσφέρονται για αριθμό ταυτόχρονων χρηστών. 
3.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Πανεπιστημίου 
στις on-line βάσεις δεδομένων και την ταχεία αποκατάσταση της σύνδεσης σε περίπτωση 
που αυτή δεν οφείλεται σε ανωμαλίες του δικτύου. Στην περίπτωση που σημειώνεται 
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διακοπή πρόσβασης για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών από υπαιτιότητα του 
εκδότη/παραγωγού, τα χρονικά όρια της συνδρομής και των ημερομηνιών πρόσβασης 
μετατίθενται αντιστοίχως. 
3.3. Ο ανάδοχος παρέχει τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση και τη χρήση των βάσεων 
σε μορφή CD-ROM καθώς και για την απόκτηση πρόσβασης στις on-line βάσεις δεδομένων, 
όπου αυτό απαιτείται. Παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων κατά 
τη χρήση των βάσεων.  
 

Άρθρο 4:ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 
4.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 
εξασφαλίσει για το Πανεπιστήμιο όλα τα προνόμια, που οι παραγωγοί /διαθέτες παρέχουν 
για τις ανανεώσεις στους συνδρομητές τους και να εγγυηθεί την αδιάλειπτη πρόσβαση του 
Πανεπιστημίου στις βάσεις δεδομένων. 
4.2.Σε περίπτωση που ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link) 
αποκτήσει πρόσβαση για λογαριασμό όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε κάποια από τις 
βάσεις δεδομένων, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 
δικαίωμα να μην προβεί στην αγορά της εν λόγω βάσης και να συμπληρώσει περισσότερες 
βάσεις, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος συνολικού ποσού. 
 

Άρθρο 5:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
5.1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει έγκαιρα (εκ των προτέρων) γραπτή ενημέρωση στη 
Βιβλιοθήκη για τυχόν αλλαγές, που θα γίνουν στις βάσεις δεδομένων μέσα στον 
προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει σε άμεση 
ενημέρωση για τυχόν αλλαγές των διευθύνσεων πρόσβασης στις βιβλιογραφικές βάσεις 
(URL) και για τυχόν προβλήματα λειτουργίας ή πρόσβασης στο περιεχόμενο των βάσεων. 
Στην περίπτωση ουσιώδους αλλαγής του περιεχομένου μιας βάσης ρητά ορίζεται ότι υπάρχει 
η δυνατότητα αλλαγής του περιεχομένου της αρχικά συναφθείσας σύμβασης (πχ. αφαίρεση 
ενός τίτλου και ταυτόχρονη επέκταση της χρονικής διάρκειας συνδρομής σε έναν άλλο με 
βάση τα τρέχοντα δεδομένα) στα πλαίσια πάντα του ποσού της αρχικής σύμβασης. 
5.2. Ο ανάδοχος  αποστέλλει τεχνικά φυλλάδια και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό (στην ελληνική 
ή αγγλική γλώσσα) που περιγράφει τις λειτουργίες όλων των λογισμικών ανάκτησης 
δεδομένων και των δυνατοτήτων που παρέχει το περιβάλλον εργασίας των on-line βάσεων 
δεδομένων. 
5.3. Ακόμα ο ανάδοχος  ενημερώνει, όταν του ζητηθεί από την Βιβλιοθήκη, για τα στατιστικά 
στοιχεία της χρήσης των βάσεων που έχουν οι εκδότες.   
 

Άρθρο 6:ΤΙΜΕΣ -ΠΛΗΡΩΜΗ  
6.1. Η τιμή πώλησης των δικαιωμάτων σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου. Η εν λόγω τιμή 
παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται.  
6.2. Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος γίνεται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου το 
οποίο ο Ανάδοχος θα εκδώσει στην συμφωνημένη τιμή για την αξία της παροχής. 
Το ως άνω τιμολόγιο του Αναδόχου θα εξοφληθεί μετά την εμπρόθεσμη παραχώρηση των 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων και σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος και την νόμιμη παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή του 
Πανεπιστημίου εντός εύλογου και σε κάθε περίπτωση του απαιτούμενου χρόνου για την 
έγκριση του σχετικού εντάλματος. 
6.3. Η εξόφληση θα γίνει με τον τρόπο, το χρόνο, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά 
που προβλέπει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και η ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα 
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αφού εγκριθούν, θα πραγματοποιείται η εξόφληση με ισόποση επιταγή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου, αφού προσκομιστούν από τον δικαιούχο τα 
παρακάτω  νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής :  
α) Δελτίο Αποστολής. 
β)Τιμολόγιο.  
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Ποινικού Μητρώου σε 
ισχύ. 
και 
δ) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του 
δικαιούχου. 
 
6.4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ. σύμφωνα 
πάντα με τις διατάξεις του νόμου που διέπουν την λειτουργία του Πανεπιστημίου, που 
συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

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) Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

6.5.Σε κάθε πληρωμή τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του Ν.2198/1994 φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής (αφαιρουμένων των 
κρατήσεων)  του εκάστοτε τιμολογίου. 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. 

6.7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται 
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σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
παραλαβή των ειδών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).  

6.8. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία του προσωπικού του Προμηθευτή.  Το Πανεπιστήμιο 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Προμηθευτή. 

6.9. Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του Προμηθευτή, 
ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω 
καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη χρηματοδότησης, για την οποία το Πανεπιστήμιο δεν 
ευθύνεται. 

6.10. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους 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 
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. 

6.11. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 1259-00-01 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την 
αριθ.πρωτ. 12345/02-12-2022 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:96ΟΒ469Β7Α-Σ18 
ΑΔΑΜ: 22REQ011775266 2022-12-09) 

 

Άρθρο 7: ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΛΥΣΗ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

7.1.H διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται  σε ένα έτος από την υπογραφή της 
συμβάσεως.  
7.2.Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζημίως για τα μέρη, μόνον κατόπιν ειδικής έγγραφης 
συμφωνίας υπογεγραμμένη νομίμως από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.  
7.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του 
που αναφέρεται στην παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα και επιπλέον 
να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε 
επελθούσας ζημίας του.  
 

 

Άρθρο 8: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
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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 ή 
όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους 
παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. 

 

Άρθρο 9:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
9.2. 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. 
 

 

Άρθρο 10: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
10.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
10.2. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Η υποκατάσταση του αναδόχου 
απαγορεύεται. 
 

 

Άρθρο 11:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ   
11.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
11.2. Το Πανεπιστήμιο και ο Προμηθευτής 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 και αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια  
 
 
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  ο 
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Προμηθευτής, ο οποίος 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 ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 
 
 
 
Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου 
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