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Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

για την συντήρηση –υποστήριξη των  μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας 

OTS 

 

Αρ. πρωτ. ΔΟΔ  26  / 29-12-2022 

(CPV 72261000-2) 

 

Στην Καλλιθέα, σήμερα στις 29 /12/2022   ημέρα Πέμπτη  οι υπογράφοντες το 

συμφωνητικό αυτό, αφενός μεν:  

 

(α)Το 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)  του 

Ιδρύματος και στο εξής θα αναφέρεται για συντομία ως «το Πανεπιστήμιο» και 

αφετέρου δε: 

και 

(β) της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  και διακριτικό τίτλο OTS που εδρεύει  στην οδό Μοναστηρίου 

125, ΤΚ 546 27 Θεσσαλονίκη, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095372259, ΦΑΕΕ 

Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

από τον κ. Καλαϊτσόπουλο Ιωάννη του Αλέξανδρου και της Εύας, γεν. την 

19η/02/1976, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 687926 και Α.Φ.Μ. 049054744, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1956883/09-03-2020 ανακοίνωση καταχώρισης στο 

Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της εταιρείας (αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ: 58291304000) και στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους οι συμβαλλόμενοι:   

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  «∆ημόσιες  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. 

2. Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου για τη συντήρηση της μηχανογραφικής 

εφαρμογής που λειτουργεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Πρόγραμμα 

Διαχείρισης Οικονομικού και Υποσύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού) 

έκδοση ΑΦΕ από ΑΑΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2023. 

4. Την με αριθ. 130/29-11-2022 Απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, 17671 Καλλιθέα, Τ: 210 9201441, -1442, -1449 

e-mail: tmima.promithion@panteion.gr 
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«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής  (Πρόγραμμα 

Διαχείρισης Οικονομικού και Υποσύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού) 

έκδοση ΑΦΕ από ΑΑΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2023 της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου.» (ΑΔΑ: ΨΙ42469Β7Α-

ΕΣΨ, ΑΔΑΜ: 22REQ011724578 2022-12-02).  

5. Tην υπ' αριθ. Πρωτ. 12332/30-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης-     

Προέγκριση για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: 66Ω6469Β7Α-ΜΥΧ και 

ΑΔΑΜ: 22REQ011724597 2022-12-02). 

6. Την από 08/12/2022 αρ. πρωτ. 21592 προσφορά του Αναδόχου, να παρέχει τις 

υπηρεσίες συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της 

Διεύθυνσης    Οικονομικής Διαχείρισης (Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού 

και Υποσύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού) έκδοση ΑΦΕ από ΑΑΔΕ της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2023, για το χρονικό διάστημα από 

1/1/2023 έως και 31/12/2023 και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και 

εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η 

οποία έγινε αποδεκτή από την  Πρυτανι του Ιδρύματος (αρ απόφασης 144/19-12-

2022, ΑΔΑ:6Ο0Η469Β7Α-4Κ7 και ΑΔΑΜ 21AWRD009868623). 

 

Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνούνται, συνομολογούνται και  γίνονται αποδεκτά 

αμοιβαία τα ακόλουθα: 

 

 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1.Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και 

αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επανορθωτικής 

συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης (Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού και 

Υποσύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού) έκδοση ΑΦΕ από ΑΑΔΕ της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2023 καθώς και υπηρεσιών 

πληροφορικής, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως και 31-12-2023, 

ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνει με την 

παρούσα να εκτελέσει ο Ανάδοχος να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο συνάπτει 

τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1.2.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση της εφαρμογής, ώστε να λειτουργεί 

σωστά και συγκεκριμένα να ικανοποιούνται οι μεγάλες απαιτήσεις της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου. 

 

Ειδικότερα, στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 

 

1 

 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού(5 Άδειες 

χρήσης) 

 

1 

 

2 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης ΕΑΠ Οικονομικού 

 

1 

 

3 

Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής 

Ενημερότητας (ΑΦΕ) από ΑΑΔΕ), 

 

 

1 

4 Υπηρεσίες Πληροφορικής (10 ώρες) 1 
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2.1.Ανάλυση Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγράμματος και Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

 

 Το Πανεπιστήμιο μπορεί να αιτηθεί οποιεσδήποτε από τις διατιθέμενες 

υπηρεσίες του τιμοκαταλόγου του Αναδόχου μέχρι του ύψους της αμοιβής 

που περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα. Αν το Πανεπιστήμιο αιτηθεί 

επιτόπιες επισκέψεις, αυτές θα προκύπτουν έπειτα από συνεννόηση με την 

Ανάδοχο Εταιρεία και τον ανάλογο πάντα προγραμματισμό της . Μόνο 

όσες από τις υπηρεσίες χρησιμοποιηθούν, αυτές και θα τιμολογηθούν 

Συγκεκριμένα στην παρούσα σύμβαση, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής για δέκα ώρες (10), η οποία αφορά ενδεικτικά:  

-Υπηρεσίες για επιτόπια εκπαίδευση προσωπικού (νέου και παλαιού) στη 

χρήση των εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων  

-Υπηρεσίες παραμετροποίησης των εφαρμογών λογισμικού  

-Σχεδιαστικές αλλαγές μικρής κλίμακας, σε σχέση με τις υφιστάμενες 

επιχειρησιακές διαδικασίες της Υπηρεσίας (π.χ.εκτυπώσεις)  

-Την συμμετοχή των στελεχών της Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου στα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει η Ανάδοχος Εταιρεία.  

 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:  

 Να παρέχει στον πελάτη δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών. 

 Να υποστηρίξει δωρεάν τηλεφωνικά τον ΠΕΛΑΤΗ, όσων αφορά τεχνικές 

πληροφορίες ή απορίες για αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση 

των προγραμμάτων κάθε εργάσιμη ημέρα (∆ευτέρα έως Παρασκευή) από 

της 8:30μµ.έως και της 16:00µµ. 

 Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη που τυχόν 

παρουσιαστεί στα προγράμματα.  

 Να παρέχει στον  πελάτη τις υπηρεσίες  πληροφορικής  που θα της 

ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές κλπ. Το κόστος θα επιβαρύνει 

τον ΠΕΛΑΤΗ βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της, μειωμένο 

κατά20%. 

 Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη (µέσω Web), στον πελάτη για 

εργασίες αποκατάστασης βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών 

κλπ..Για το  λόγο αυτό ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τις 

απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις και συσκευές. Τα τέλη του 

τηλεπικοινωνιακού φορέα βαρύνουν τον πελάτη.  

 Να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ, το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική 

υποστήριξη µέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα που τηρεί για τον 

σκοπό αυτό www.ots.gr. και ocn.ots.gr:8080/tickets/login.jsf.  

 Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του ΠΕΛΑΤΗ της 

σύβασης, σε σχέση µε άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη 

σύμβαση. 

 Να τηρεί εχεμύθεια και το σεβασμό για την διαφύλαξη των μυστικών που 

πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει του κατά τη συνεργασία του µε τον ΠΕΛΑΤΗ. 

 Η συντήρηση του λογισμικού λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή των πλέον 

σύγχρονων και γενικά αποδεκτών αρχών της επιστήμης της πληροφορικής, με 

την οποία διασφαλίζεται η άρση των ελαττωμάτων και η διατήρηση της ομαλής 

http://www.ots.gr/
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λειτουργίας του λογισμικού. Για την πραγματοποίηση των εργασιών 

συντήρησης η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ειδικά επιλεγμένο για το σκοπό αυτό 

προσωπικό, πέραν τούτου δε, μπορεί να χρησιμοποιεί και εξουσιοδοτημένους 

από αυτήν τεχνικούς.  

 Να εφαρμόζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρεί στα πλαίσια του 

ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας που εφαρμόζει και για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή για τα δεδομένα στα οποία έχει 

πρόσβαση και επεξεργάζεται στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση προς το Πανεπιστήμιο εάν το Πανεπιστήμιο: 

 Χρησιμοποιεί τα προγράμματα σε σύστημα Η/Υ που δεν πληροί τις αναγκαίες 

προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής. 

 Χρησιμοποιεί τα προγράμματα αντίθετα από τις οδηγίες που υπάρχουν στα 

εγχειρίδια χρήσης (MANUALS) 

 Αλλάξει το σύστημα Η/Υ όπου λειτουργούν τα προγράμματα χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση και έγκριση της Αναδόχου Εταιρείας.  

 Επιτρέψει επέμβαση στα προγράμματα από άτομα τα οποία δεν είναι 

εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία.  

 Δεν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (BACKUP) ή προκληθεί βλάβη 

στα προγράμματα από διακοπή ή πτώση τάσης ρεύματος.  

 Δεν προφυλάσσει τα αρχεία τω προγραμμάτων από ηλεκτρονικούς ιούς με ειδικά 

προγράμματα και συστήματα ασφαλείας (security –Antivirus).  

 

 

Άρθρο 2 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση ισχύει για περίοδο από 01-01-2023 έως και 31-12-2023. 

 

 

 

Άρθρο 3 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

3.1. Η παρούσα Σύμβαση συνομολογείται για αµοιβή όπως αυτή ορίζεται για κάθε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στο Άρθρο1 και η συνολική της αξία είναι έξι χιλιάδες εξήντα τρία 

ευρώ και εξήντα λεπτά (6.063,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 

τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (4.890,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από την προσφορά του και δεν μπορεί να την τροποποιήσει 

λόγω μεταγενέστερων αλλαγών των οικονομικών μεγεθών. 

 

3.2. Το ανωτέρω ποσό της σύμβασης δύναται να εξοφληθεί σε τέσσερις (4) 

ισόποσες δόσεις.  

Η πρώτη δόση θα τιμολογηθεί 31/03/2022, η δεύτερη δόση 30/06/2022, η Τρίτη δόση 

30/09/2022,  η τέταρτη δόση 31/12/2022. 

Οι υπηρεσίες πληροφορικής θα τιμολογούνται με την ανάλωσή τους.  

 

3.3. Το άνω τίμημα θα  καταβληθεί κατά τα ανωτέρω, από την Αναθέτουσα Αρχή 

στον Ανάδοχο από την πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού της Αναθέτουσας 

Αρχής ΚΑΕ 0439.00.01,  (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης-Προέγκριση υπ' αριθ. 

Πρωτ. 12332/30-11-2022 για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: 66Ω6469Β7Α-ΜΥΧ και 

ΑΔΑΜ:22REQ011724597 2022-12-02), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
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της παρούσας, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

της Αναθέτουσας Αρχής και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση του απαιτούμενου χρόνου για την 

έγκριση του σχετικού εντάλματος και του προληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, που διέπουν την λειτουργία, τρόπο 

πληρωμής, κλπ της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

3.4. Η πληρωμή  θα γίνει μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο 

όνομα του δικαιούχου, με βάσει τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσει ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, 

υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και 

Ποιοτικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου, είναι τα 

παρακάτω: 

(α)Εξοφλητική Απόδειξη των παραστατικών που εξοφλούνται. 

(β)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του 

δικαιούχου. 

(γ)Ασφαλιστική ενημερότητα. 

(δ)Δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

(ε) Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από 

υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης στο 

πρόσωπο του εκπροσώπου για τα αναγραφόμενα σε αυτήν ποινικά αδικήματα. 

 

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου. 

 

3.5.Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ. σύμφωνα 

πάντα με τις διατάξεις του νόμου, που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, 

που συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. Στην παραπάνω τιμή 

συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες οι τυχόν επιμέρους δαπάνες, 

υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και φύσεως επιμέρους υλικών, που θα 

απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

από τον Ανάδοχο, η επιμέλεια, η προμήθεια και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον 

ίδιο. 

 

3.6. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες οι 

τυχόν επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και φύσεως 

επιμέρους υλικών, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο, η επιμέλεια, η προμήθεια και οι δαπάνες 

των οποίων βαρύνουν τον ίδιο. 

3.7. 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 ποσοστό του φόρου 

ορίζεται σε 8%).  

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.  

3.8. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται επιπλέον με :  
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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 

3.9. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0439-00-01 του 

τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με υπ' 

αριθ. Πρωτ. 12332/30-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης-Προέγκριση για το 

οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: 66Ω6469Β7Α-ΜΥΧ και ΑΔΑΜ:22REQ011724597 

2022-12-02). 

 

3.10.Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ 

της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και 

εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση 

των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 4 ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει στις 31-12 

2023.  Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν η Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου. 

β) Αν η Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύμφωνες µε τις διατάξεις της 

σύμβασης εντολές του Πανεπιστημίου, 

γ) αν η Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση, 

δ) Αν η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος της, στο σύνολο ή σε σημαντικό µμέρος των περιουσιακών της στοιχείων, 

ε)Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση του επαγγέλματός της. 
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Άρθρο 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

5.1. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας σύμβασης, όσο και για διάστημα δύο ετών µετά τη λήξη ή καταγγελία της, 

να χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή που 

θα περιέλθουν σε γνώση τους στο πλαίσιο της υπό την παρούσα σύμβαση συνεργασίας 

τους, µόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από 

την παρούσα σύμβαση και να µην τα γνωστοποιούν παρά μόνο σε πρόσωπα που 

εμπλέκονται άμεσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και είναι απαραίτητο 

να γνωρίζουν τα εν λόγω στοιχεία.  

 

Άρθρο 6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

6.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

 

6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο 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 και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της 

έδρας του Πανεπιστημίου. 

 

6.3. Οι όροι και οι συμφωνίες της παρούσης συμβάσεως υπερισχύουν όλων των 

προγενεστέρων συμφωνιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, οι δε 

παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες θα διέπονται στο εξής από τους όρους και 

συμφωνίες της παρούσης σύμβασης. 

 

6.4. Οποιαδήποτε τυχόν προφορική συνεννόηση δεν είναι ισχυρά. 

 

6.5. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο 

έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 

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 Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το  δε  άλλο  έλαβε  ο  

 

«Ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης και τους 

αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα  και  συγχρόνως  ότι,  ενεργεί  για  λογαριασμό  

του. 

 
 

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

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ “ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ”                         Για τον Ανάδοχο 

Ο  Αντιπρύτανης Οικονομικών    Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

 

 

 

Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου    
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