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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22 131   ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

Τηλέφωνο: 2710/372111, 2710/372104                            

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,  

Πουλοπούλου Παναγιώτα  

e-mail: vtsokou@uop.gr,  penypoul@uop.gr  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Τρίπολη, 20-7-2021 

 

Αρ. πρωτ.  5330 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Στην Τρίπολη σήμερα την  20η Ιουλίου 2021  ημέρα  Τρίτη του έτους 2021,  μεταξύ αφενός του  

1. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη  (Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, ΤΚ 22100) 

με Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 647/6-12-2017 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική 

Πράξη Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)και στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

2. Και αφετέρου η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Μ. 80655) Α.Φ.Μ 997031835, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με έδρα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 

56, ΤΚ 151 24, τηλ. Επικοινωνίας 210 3389075, όπως εκπροσωπείται από τον ιδρυτή εταίρο και διαχειριστή 

της, Λαζαράκο Γρηγόρη,  συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν 

 

Έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 5135/15-7-2021 Απόφαση Πρύτανη περί ανάθεσης νομικής υποστήριξης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΔΑ: 9Υ5Ζ469Β7Δ-ΨΓΒ ανατίθεται η  Υποστήριξη του Πανεπιστημίου για την 

άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ 192/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.  
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ΑΡΘΡΟ 1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  (CPV:79112000-2- Υπηρεσίες Νομικής Εκπροσώπησης) 

 

Αναθέτουμε:  

1.  Να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση έφεσης για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά 

της υπ’ αριθμ. 192/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 

2. Nα παραστεί –μέσω συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας- νόμιμα και να εκπροσωπήσει το Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στην Τρίπολη, με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας, κατά τη συζήτηση της 

ασκηθείσας έφεσης όποτε αυτή προσδιοριστεί, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή τυχόν 

ματαίωση συζήτηση αυτής στο μέλλον που θα ορισθεί νόμιμα, προς υποστήριξη της ως άνω έφεσης, 

καθώς επίσης και να υποβάλει προτάσεις για την ως άνω υπόθεση.  

 

ΑΡΘΡΟ 2    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 

μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 

απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα 

οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες 

που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας και αφορούν 

ζητήματα της υπηρεσίας ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ  3     ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή 

και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση 

της υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ   4     ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και 

επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5   ΤΙΜΗΜΑ  

Η αμοιβή του Δικηγόρου κ. Λαζαράκου θα υπολογισθεί ως εξής:  

α) Για μεν την σύνταξη και κατάθεση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 192/2020 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Καλαμάτας με βάση τον χρόνο που θα αναλωθεί, και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις 25 ώρες. 

Συνεπώς, η αμοιβή του δικηγόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (25x 80,00€ = 

2.000,00 €) και  

β) Για την Παράσταση στο Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας, τη σύνταξη και την κατάθεση προτάσεων με βάση 

τον χρόνο που θα αναλωθεί η αμοιβή του δικηγόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 960,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

Στα ως άνω ποσά συμπεριλαμβάνεται η αξία των γραμματίων προείσπραξης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, 

που θα απαιτηθεί να εκδοθούν. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω αμοιβή εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν στο άρθρο 

59 και στο Παράρτημα I πεδίο ΣΤ του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ 208/27.09.2013 τ. Α΄.  

Συμφωνείται δε ότι σε περίπτωση αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, που δεν οφείλεται σε αίτημα του 

Δικηγόρου, θα καταβάλλεται στον ανωτέρω δικηγόρο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) πλέον ΦΠΑ 24%.  

Το σύνολο της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.918,40 € συμ/νου ΦΠΑ ήτοι 3.160,00 € άνευ ΦΠΑ.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (υπ. αριθ.5089 /14.07.2021, Απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δαπάνης, (Α.Δ.Α.:Ψ8Η9469Β7Δ-ΚΑ7, ΑΔΑΜ:21REQ008917487/14.07.2021), (cpv: 

79112000-2, Υπηρεσίες Νομικής Εκπροσώπησης, ΚΑΕ 0411 - Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία). 

 

ΑΡΘΡΟ  6    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, σχετικό πίνακα ωρών απασχόλησης μαζί με 

τιμολόγιο, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να 

πληρωθούν κατά περίπτωση 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από 

τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται  στη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την 

Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. Η 

καταβολή της Συμβατικής Τιμής της υπηρεσίας θα γίνει με την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου είτε 

τμηματικά είτε όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή μερών 

της υπηρεσίας και από την οριστική καλή εκτέλεση του τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους της υπηρεσίας εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ   7   ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι κρατήσεις επί της συμβατικής τιμής που βαρύνουν τον ανάδοχο ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία καθώς επίσης και με την επιφύλαξη οποιασδήποτε μεταβολής της νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ    8   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αποκλείεται η από τον δεύτερο συμβαλλόμενο σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα προκυπτόντων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  9     ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια 

της Τρίπολης. 

 

ΑΡΘΡΟ  10    ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται. Για την παρούσα σύμβαση 

λαμβάνουμε υπόψη το Ν. 4194/2013 - Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α' 208). Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με 

σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτή 

ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας. 

Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται 

και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται. 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

Για τη Δικηγορική Εταιρεία  (Α.Μ.80655) 

 

ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

Λαζαράκος Γρηγόριος  
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