
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    

ΤΙΤΛΟΣ :

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ  ΤΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΣΧΟΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΤ.  ΠΛΗΡ/ΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ», 
CPV: 7132000-7

Τρίπολη,  23/09/2022
Αρ. Πρωτ.7446

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Ω Ν  Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

Π ο σ ο ύ  2 3 . 7 1 4 , 8 4  €  χ ω ρ ί ς  Φ . Π . Α .  (   2 9 . 4 0 6 , 4 0  €  με Φ.Π.Α. 24% )

Σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, του έτους 2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο  κ.  Πρύτανης   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΚΑΤΣΗΣ,  ως  Νόμιμος  Εκπρόσωπος  του  Πανεπιστημίου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Τρίπολη, οδός Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τ.Κ.
22131, τηλέφωνο  2710 230005, email: katsis@uop.gr και θα ονομάζεται στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ,

2. Ο μελετητής με : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΈΔΡΑ Α.Φ.Μ.

BREAK – EVEN         

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΚΗ ΙΚΕ - 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

28ης  Οκτωβρίου 137,
Αθήνα, Τ.Κ. 11251

2160703626,

      800624693/ 
      ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ο  οποίος  θα  ονομάζεται  στο  εξής  ΑΝΑΔΟΧΟΣ,  εκπροσωπούμενος  από  τον  κ.  Μάρκο
Μαργαρίτη,  με  Α.Δ.Τ.  ΑΒ 295651,  με  έδρα την  Αθήνα,  28ης  Οκτωβρίου  137,  Τ.Κ.  11251,
Τηλέφωνο 2160703626, email: info  @  break  -  even  .  gr  , support@break-even.gr 

Έχοντας υπόψη:
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i) τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016:  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) και ειδικότερα το
άρθρο 118 για την απ’ ευθείας ανάθεση , όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν
μέχρι σήμερα

ii) τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
iii) την  υπ’  αριθμ.4/27.05.2022 Απόφαση Συγκλήτου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διάθεση πίστωσης

30.006,53 ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Παν/μιου Πελ/νήσου)

iv) Την έρευνα αγοράς και την κατάθεση της υπ’ αρ 5498/18-07-2022 προσφοράς της εταιρείας BREAK
– EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

v) την με  Aρ. Πρωτ. 6125/4-8-2022 Απόφαση Πρύτανη με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση της
εκπόνησης της μελέτης του θέματος στον ΑΝΑΔΟΧΟ  BREAK –  EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

vi) ότι ως Προϊσταμένη Αρχή της Μελέτης Προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία του κτιρίου
σχολής  Οικονομίας  &  Τεχνολογίας  του  κτιρίου  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  του
Παν/μιου  Πελ/νήσου  στην  Τρίπολη,  είναι  η  Σύγκλητος  του  Παν/μίου  Πελ/νήσου  και  ως
Διευθύνουσα Υπηρεσία η  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

vii) Το «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης», τα τεύχη προεκτίμησης αμοιβής, συγγραφής υποχρεώσεων και
τεχνικών  δεδομένων  της  υπόψη  μελέτης  που  μονογραφήθηκαν  σε  τρεις  (3) σειρές  από  τους
συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους
όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες
της  Προϊσταμένης Αρχής

viii) Τα στοιχεία της προεκτίμησης αμοιβής, που αναλύονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΡΓΟΥ με ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ    ΤΙΜΗ  

Μελέτη 
Προσβασιμότητας  
Α.Μ.Ε.Α. –Αρχιτ/κές
Μελέτες

  
21.042,45  € 20.621,60 €

Απρόβλεπτα
15%

3.156,37  € 3.093,24 €

ΣΥΝΟΛΟ (προ 
ΦΠΑ)

24.198,82 € 23.714,84 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.

30.006,53  € 29.406,40  €

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους Πρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ),  αναθέτει στον
δεύτερο  κ.  Μάρκο Μαργαρίτη,  εκπρόσωπο της εταιρείας  BREAK –  EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΚΗ ΙΚΕ -
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ),  την σύνταξη της μελέτης:
«Μελέτη Προσβασιμότητας  των  ατόμων  με  αναπηρία  του  κτιρίου  σχολής  Οικονομίας  &
Τεχνολογίας  του  κτιρίου  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  του  Παν/μιου  Πελ/νήσου  στην
Τρίπολη»  ο  δε  δεύτερος  συμβαλλόμενος  αποδέχεται  την  εκπόνηση  της  μελέτης  αυτής  με  τους
παρακάτω όρους:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης 

1. Η μελέτη  που  ανατίθεται  με  την  παρούσα  σύμβαση  έχει  αντικείμενο  και  πρόγραμμα  εκτέλεσης
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μήνες

Ενέργειες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αποτύπωση -
Προτεινόμενες 
παρεμβάσεις

Χ

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη διαδικτυακής 
χαρτογραφικής 
πλατφόρμας με τις εξής 
λειτουργίες:

● Ενημέρωση 
φοιτητών/τριών με 
αναπηρία σχετικά με τις 
προσβάσιμες υποδομές 
της εκάστοτε σχολής.

● Δυνατότητα 
αναζήτησης και εύρεσης
προσβάσιμων 
διαδρομών για την 
προσέγγιση κτηρίων.

Χ

Ως εκ τούτου, ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή των απαιτούμενων σταδίων ορίζεται σε
τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με την περιγραφόμενη αλληλουχία. Στον χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζονται
οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του Ν.4412/16, για την παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  με  τίτλο  ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΤ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ», 

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα τεύχη της μελέτης
καθώς και τα σχέδια.

3. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (23-09-2022) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν
οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να  δηλώνει  χωρίς  καθυστέρηση  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  την
αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των
εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.
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Άρθρο 2
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης 

1. Η  διοίκηση  της  σύμβασης,  η  παρακολούθηση  και  ο  έλεγχός  της  ασκούνται  από  την  αρμόδια
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Παν/μίου Πελ/νήσου  (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν
στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην εκπόνηση της μελέτης
κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει,
ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

2. Η  παρακολούθηση  της  εκπόνησης  της  μελέτης  θα  ασκείται  από  την  Αν.  Προϊσταμένη  της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας , ή κατόπιν σχετικού ορισμού επιβλέποντος. 

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την
έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  με  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις.  
β)  Η  διαδικασία  ελέγχου,  έγκρισης  και  παραλαβής  της  σύμβασης,  ο  έλεγχος  και  θεώρηση  των
λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης
των  εργασιών  της  σύμβασης  και  η  εισήγηση  στα  αιτήματα  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για  την  αλλαγή
συμβατικών  όρων,  χορήγηση  παρατάσεων,  καταβολή  αποζημίωσης  είτε  λόγω  υπερημερίας
εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης,  στον  οποίο  εμπεριέχονται  ιδίως:  το  χρονοδιάγραμμα,  οι  παρατάσεις  προθεσμιών,  οι
εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου
σταδίου της μελέτης, η οριστική παραλαβή της μελέτης.

4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την
επίβλεψη. Ο αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη
ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης ή
της παροχής της υπηρεσίας.

5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά
την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας
και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

Άρθρο 3
Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα 

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης της  μελέτης  καθορίζεται  σε  χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών από την υπογραφή της παρούσας ήτοι μέχρι 23-01-2023.

2. Η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε στάδια ως αναφέρονται στη προηγούμενη  παράγραφο.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλλει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες απο την υπογραφή της παρούσας,

επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα  εκπόνησης  της  μελέτης,  αναλόγως  με  τις  απαιτήσεις  των
συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την πρόταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη χρονική
ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες
και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για τη
διαμόρφωση  της  βέλτιστης  δυνατής  κρίσιμης  διαδρομής  και  εγκρίνεται  από  τη  Διευθύνουσα
Υπηρεσία.

4. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται  πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας,  εφόσον  οι  καθυστερήσεις  περί  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  δεν  οφείλονται  σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού
χρόνου  απαιτείται  πέραν  της  αίτησης  ή  συναίνεσης  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  και  γνώμη  του  αρμόδιου
τεχνικού  συμβουλίου.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  184  του  Ν.  4412/2016.
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Άρθρο 4
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται  στο  άρθρο  132 του  ν.  4412/2016.  Σε  κάθε  περίπτωση  που  η  τροποποίηση  της
σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον
οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από
αυτόν  και  οι  αντίστοιχες  τροποποιήσεις  στο  φυσικό  αντικείμενο  και  υπογράφεται
συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

2. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο  άρθρο 132 του ν. 4412/2016, επιτρέπεται η μείωση της
συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε
κατηγορία  που δεν  υπερβαίνει  το  20% κάθε  κατηγορίας  και  το  10% της  συνολικής  συμβατικής
αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα
υπό  την  προϋπόθεση  ότι:  i)  δεν  τροποποιείται  το  βασικό  σχέδιο  της  προκήρυξης  ούτε  οι
προδιαγραφές  του  έργου,  όπως  περιγράφονται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  ούτε  καταργείται
κατηγορία  μελετών  της  αρχικής  σύμβασης  και  ii)  δεν  θίγεται  η  πληρότητα,  ποιότητα  και
λειτουργικότητα  του  έργου.  Στην  αθροιστική  αυτή  ανακεφαλαίωση  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  οι
μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία μελετών σε άλλη.

3. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, γίνεται
με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από
εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί
μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες
αρχαιολογικές  έρευνες,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  γενικότερα  η  αρτιότητα,  η  λειτουργικότητα  και
υλοποιησιμότητα  του  μελετούμενου  έργου.  Ο  Σ.Π.  και  τα  κατά  περίπτωση  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  που
συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου.

Άρθρο 5
Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των
29.406,40 €  ευρώ με Φ.Π.Α.  και αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΑΜΟΙΒΗΣ
(χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) 20.621,60 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ως 15% 3.093,24 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 23.714,84 €
Φ.Π.Α. 24%                          5.691,56 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.) 29.406,40 €

2. Οι πληρωμές θα γίνονται  σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της
Συγγραφής Υποχρεώσεων και  την κείμενη νομοθεσία και  θα παρακρατούνται  οι  προβλεπόμενες
κρατήσεις και φόροι.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας
σύμβασης  μελέτης,  τα  οποία  θα  εφαρμόσει  σε  συνδυασμό με  τις  μνημονευθείσες  διατάξεις  του
Ν.4412/2016  όπως  συμπληρώθηκαν  και  τροποποιήθηκαν  και  των  λοιπών  διατάξεων  περί
εκπόνησης των μελετών Δημοσίων Έργων.

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και
τους  κανόνες  της  επιστήμης  και  της  τέχνης  και  φέρει  την  πλήρη ευθύνη  για  την  αρτιότητα  του
αντικειμένου της παροχής του. 
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3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός 10
ημερών  από  την  υπογραφή  της  παρούσας.  Αν  τα  στοιχεία  είναι  ανακριβή,  ασαφή  ή  γενικώς
ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί  να το διαπιστώσει,  ειδοποιεί  εγγράφως και  χωρίς  υπαίτια  καθυστέρηση τον
εργοδότη.

4. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα  εφαρμόζει  κατά  τα  καθοριζόμενα  στις  ανωτέρω  διατάξεις  τις  εντολές  της
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του
Έργου 

5. Ελαττώματα  ή  ελλείψεις  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που  εμφανίζονται  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων
του  εργοδότη,  αποκαθιστώνται  από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  με  δικές  του  δαπάνες.  Αν  διαπιστωθούν
ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί
τον ΑΝΑΔΟΧΟ της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον
αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται
μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και
οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ)
επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής
και  μέσα  στη  νόμιμη  προθεσμία.  Η  ένσταση  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  δεν  αναστέλλει  την  υποχρέωση
συμμόρφωσής του στην πρόσκληση.  Αν αποδειχθεί  ότι  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται,  η δαπάνη
αποκατάστασης  των  ελλείψεων  ή  ελαττωμάτων  βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου.
Αν  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αρνηθεί  να  αποκαταστήσει  το  ελάττωμα  ή  την  έλλειψη  μέσα  στην  ταχθείσα
προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό
του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

Άρθρο 7
Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Με  την  εγκριτική  απόφαση  της  μελέτης,  που  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο  κατά  νόμο  όργανο,
πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν
κατά  το  χρόνο  σύνταξης  αυτής  και  βεβαιώνεται  η  ποιοτική  και  ποσοτική  της  επάρκεια  και  η
συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο
απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να
την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών από την αποστολή της μελέτης προς
αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. 

2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά
μέσα  σε  (2)  μήνες  από  την  εμπρόθεσμη  υποβολή  πλήρων  των  στοιχείων  της  προηγούμενης
παραγράφου,  εφόσον  απαιτούνται.  Η  προθεσμία  αναστέλλεται  αν  η  Διευθύνουσα  υπηρεσία
αιτιολογημένα ζητήσει  συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί  των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η
συμπλήρωση  ή  διευκρίνιση  αφορά  διακεκριμένο  στάδιο  ή  κατηγορία  μελέτης,  μπορεί  να  γίνει
τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. 

3. Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή
των  μελετών  πραγματοποιείται  με  απόφαση  της  Προϊσταμένης  Αρχής,  μετά  την  έγκριση  του
τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και  την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.

4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι  τέσσερις  (4)  μήνες από την έγκριση
πλήρων  των  μελετών  που  προβλέπονται  από  τη  σύμβαση.  Οι  μελέτες  της  αρχικής  και  των
συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.

5. Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή.
6. Επιτρέπεται  να  παραληφθεί  εκτός  αν  άλλως  ορίζεται  στην  Σύμβαση,  ύστερα  από  αίτηση  του

ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  μελέτη  αυτοτελούς  τμήματος  έργου  που  εκπονήθηκε  ή  επί  μέρους  κατηγορίας  ή
σταδίου αυτής.

7. Το προϊόν της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.
8. Σχετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Ακροτελεύτιο
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Η  παρούσα  Σύμβαση  συντάχθηκε,  αναγνώσθηκε,  βεβαιώθηκε  και  υπογράφηκε  από  τους  ανωτέρω
συμβαλλόμενους, σε έξι (6) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία τέσσερα (4), ο δε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δύο (2) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα. Τα συμβατικά τεύχη της παρούσας Σύμβασης
που μονογραφήθηκαν, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη της Σύμβασης, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του
Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο
Συμβάσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και έλαβαν ο ανάδοχος δύο (2) αντίτυπα και το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου τέσσερα (4) αντίτυπα.

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                     Ο Πρύτανης

        Καθηγητής  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Εκπρόσωπος  Εταιρείας
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