
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την  Aνάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού εργαστηρίων Ρευστομηχανικής και 

Ρευστοδυναμικών Μηχανών και θέρμανσης-ψύξης κλιματισμού για τις ανάγκες του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα. 

Στην Πάτρα σήμερα  11-10-2021 ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Α. Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Τρίπολη,  Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 

με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους 647/06-12-2017 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) στο εξής 

αποκαλούμενο «Αναθέτουσα Αρχή» και 

 

Β. Η Εταιρεία με την επωνυμία  Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε., με έδρα την Πάτρα, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

102, με ΑΦΜ 998362230,  Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Γ ΠΑΤΡΩΝ, εκπροσωπούμενης νομίμως από την  κ. Χονδρογιάννη  

Αγγελική, στο εξής  «Ανάδοχος» 

  

Έχοντας υπόψη 

 

1. Το υπ’ αριθμ. 520/8-4-2021 διαβιβαστικό με συνημμένο το υπ΄ αριθμ. 6/2021 (θέμα 7θ), 

Απόσπασμα Πρακτικού του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών στην 

Πάτρα, σχετικά με την έγκριση της εν λόγω προμήθειας, 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 

                                                                                                                       Πάτρα,        11-10-2021 

                                                                                                                       Αρ πρωτ.:   7572/11-10-2021 

 

Πληροφορίες : Ελένη Νταμάτη, Ευαγγελία Καραγεωργίου 

e-mail: edamati@uop.gr , karageor@uop.gr 

Τηλέφωνο: 2610369420, 2610369419 

http://www.uop.gr/
mailto:edamati@uop.gr
mailto:karageor@uop.gr




2. Το υπ΄ αριθμ. 3138/12-5-2021 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ 21REQ008604577, που αφορά 

τις «Εργασίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού εργαστηρίων Ρευστομηχανικής και 

Ρευστοδυναμικών Μηχανών και θέρμανσης-ψύξης κλιματισμού για τις ανάγκες του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα», 

3. Την αριθμ. 20/07-06-2021 Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Συνεδρίαση 192η 

με ΑΔΑ: ΨΓΔ7469Β7Δ-ΨΡΡ, 

4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4170/15-6-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 222/15-06-2021, ΑΔΑ: 

6ΦΘΧ469Β7Δ-ΩΩΓ, ΑΔΑΜ: 21REQ008884958, 

5. Την υπ’ αριθμ. 5382/21-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΑΔΑΜ: 

21PROC008960939,   

6. Την αριθμ. πρωτ. 5975/06-08-2021 προσφορά της εταιρείας  Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε. 

7. Την αριθμ. 18/24-09-2021 Απόφαση 198ης συνεδρίασης Συγκλήτου Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, έγκρισης ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 

εργαστηρίων Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμικών Μηχανών και θέρμανσης-ψύξης 

κλιματισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Πάτρα, ΑΔΑ: ΩΧΜΛ469Β7Δ-Ι9Γ, ΑΔΑΜ: 21AWRD009296032 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΞΙΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Με την παρούσα σύμβαση ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης 

και επισκευής εξοπλισμού εργαστηρίων Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμικών Μηχανών και 

θέρμανσης-ψύξης κλιματισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5975/06-08-2021  

προσφορά της αναδόχου  εταιρείας.  

2. Η συνολική αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα τεσσάρων 

ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.854,84€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι οχτώ 

χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  

3. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του ΚΑΕ 0889) (CPV:50530000-9   

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων), του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ 

αρίθμ. 222/15-6-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Η αξία και το αντικείμενο της σύμβασης, περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:  





ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 

εργαστηρίων Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμικών Μηχανών και θέρμανσης-ψύξης 

κλιματισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Πάτρα 

 Εργαστηριακές 

Συσκευές 

Απαιτούμενες Εργασίες Συντήρησης 

- Επισκευής 

Ποσό 

συμβατικής 

αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α.  

Ποσό 

συμβατικής 

αξίας με 

Φ.Π.Α. 

1 

Υπερηχητική 

Αεροσήραγγα 

Αλλαγή βαλβίδας ασφαλείας υψηλής 

πίεσης και πιεζοστάτη.    

Επιδιόρθωση/αντικατάσταση 

μανομέτρων υδραργύρου για 

διαρροές. Αντικατάσταση ρελέ 

αστέρα τριγώνου (τριφασικού 

ρεύματος). Έλεγχος ασφάλειας 

ρεύματος κατά την εκκίνηση του 

συμπιεστή. Αντικατάσταση διάταξης 

πολυμανόμετρου με υδράργυρο με 

αντίστοιχη διάταξη ηλεκτρονικού 

πολυμανόμετρου. Έλεγχος δεξαμενής 

συμπιεστή. 

 

 

 

 

 

766,12€ 

 

 

 

 

 

 

950,00€ 

 

2 

Σωλήνας Μέτρησης 

Απωλειών Τριβής  

Αντικατάσταση υπαρχουσών 

σωληνώσεων με χάλκινο σωλήνα, 

αλλαγή όλων των ρακόρ και 

επανασυναρμολόγηση.  

 

564,52€ 

 

700,00€ 

3 
Στροβιλοαντλία - 

Αντλιοστρόβιλος 

Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικού 

συστήματος και αντλιών. Έλεγχος 

διαρροών. 

        

967,74€ 

    

1.200,00€ 

4 

Φυγοκεντρική 

Υδραντλία 

Έλεγχος διαρροών, ροόμετρου και 

ηλεκτρολογικών και 

επιδιόρθωση/αντικατάσταση όπου 

απαιτείται.  

        

564,52€ 

      

 700,00€ 

5 

Συσκευή Παράλληλης-

Σειριακής Σύνδεσης 

Στροβίλων (Pelton 

Francis) 

Διόρθωση/αντικατάσταση μιας 

αντλίας και έλεγχος της δεύτερης 

αντλίας της συσκευής. 

Έλεγχος/επιδιόρθωση όλων των 

ηλεκτρολογικών 

Επιδιόρθωση/αντικατάσταση 

ροομέτρου. 

       

 

 

 604,84€ 

      

 

 

 750,00€ 

6 Υδραυλικό Δίκτυο & 

Σύνδεση Μονάδων 

Εργαστηριακών 

Ασκήσεων 

Προσαρμογή-στεγανοποίηση δικτύου 

σωληνώσεων για παροχή νερού σε 

εργαστηριακές διατάξεις. 

        

967,74€ 

    

1.200,00€ 





7 
Αντλία Θερμότητας 

Νερού - Νερού 

Αντικατάσταση μετρητικών οργάνων 

θερμοκρασίας και πίεσης με 

αντίστοιχα ψηφιακής μέτρησης. 

        

524,20€ 

       

650,00€ 

8 

Αντλία Θερμότητας 

Αέρα -Νερού 

Αντικατάσταση μετρητικών οργάνων 

θερμοκρασίας, πίεσης και ηλεκτρικής 

κατανάλωσης με αντίστοιχα 

ψηφιακής μέτρησης. 

        

443,55€ 

      

550,00€ 

9 

Λεβητοστάσιο 

Πετρελαίου – Αερίου 

Καυσίμου 

Προσαρμογή εύκαμπτου αγωγού 

καπναερίων. Σύνδεση-

στεγανοποίηση γραμμής πετρελαίου 

με αντίστοιχο καυστήρα. Σύνδεση 

γραμμής αερίου καυσίμου με 

αντίστοιχο καυστήρα & 

έλεγχος/τοποθέτηση κατάλληλων 

ασφαλιστικών. Χημικός καθαρισμός 

δικτύου. Έλεγχος αυτοματισμών. 

Αντικατάσταση πίνακα ελέγχου, 

μανομέτρων & αυτόματων 

εξαεριστικών. 

       

 

 

 

 

 

967,74€ 

   

 

 

 

 

 

 1.200,00€ 

10 

Ψυγεία (2) 

Εύρεση διαρροών, επισκευή & 

πλήρωση με ψυκτικό ρευστό και για 

τα 2 ψυγεία.  

        

483,87€ 

       

600,00€ 

 ΣΥΝΟΛΑ  6.854,84€ 8.500,00€ 

 

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται, η αξία των υλικών, τα έξοδα για την μεταφορά τους στο χώρο που θα 

υποδείξει το Πανεπιστήμιο, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το 

οικονομικό έτος 2021  (ΚΑΕ:0889) (CPV:50530000-9   Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών επισκευής και συντήρησης, αφορά στο διάστημα 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και  

θα πρέπει να έχουν  ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμικών 

Μηχανών και θέρμανσης-ψύξης κλιματισμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Πάτρα, κατόπιν καθοδήγησης από τους αρμόδιους καθηγητές των αντίστοιχων 

εργαστηρίων, τα στοιχεία των οποίων θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία. Οι εργασίες θα 

εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του αναθέτοντα, σε χρόνο ώστε να μην επηρεάζονται οι λειτουργίες 

των εργαστηρίων-κτηρίου.  





Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Το Πανεπιστήμιο 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία, κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και η υπογραφή των πρωτοκόλλων βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης των εργασιών, θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής-καλής εκτέλεσης 

υπηρεσιών.   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται, από την ημερομηνία υπογραφής της και για διάστημα 60 ημερών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους όρους 

και τους περιορισμούς του αρ. 132 του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της 

παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 

συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

H σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, για λόγους που 

συνιστούν είτε αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης εκ μέρους του Αναδόχου, είτε 

αντικειμενική αδυναμία παραλαβής εκ μέρους του Πανεπιστημίου (σε πλήρως αιτιολογημένη περίπτωση) 

από το Πανεπιστήμιο, ή τέλος για λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που 

θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών παρουσιάσει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, την 

προσφορά του αναδόχου, την αριθμ. πρωτ. 5382/21-07-2021 πρόσκληση καθώς κι από τους όρους της 

παρούσας, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμμορφωθεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά 

σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά 

του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η 





οποία δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κτλ ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.  

Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 

συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει 

υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 

τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της Διακήρυξης ή 

της προσφοράς του, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και 

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι 

το ύψος του ποσού της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει κυρώσεις ή ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 

για την περαίωση της σύμβασης. 

β) Βεβαιώθηκε η εκτέλεση των εργασιών στο σύνολο της σύμβασης.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις κι από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του  συμβατικού 

αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219, περί παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών 

υπηρεσιών.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

με την επιφύλαξη της οποιασδήποτε  μεταβολής της.  Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο 





ανάδοχος επιβαρύνεται  με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης 

της σύμβασης,  

β) στην περίπτωση που δεν παρέχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλλει τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην 

αντικατάστασή τους  μέσα στον συμβατικό χρόνο λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατάσεων.  

Στη περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχοι 

ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος 

να συμμορφωθεί , κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 

περίοδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και του επιβάλλονται 

οι κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4782/2021.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν’ μέρει στα δικαιώματα ή 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των 

δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο ανάδοχος  και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα 

προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημόσιου συμφέροντος.  

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 

Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 





Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε. 
 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

Χονδρογιάννη Αγγελική 
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