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ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ηελ Σξίπνιε ζήκεξα ηελ 30
ε
 Ννεκβξίνπ εκέξα Πέκπηε έηνπο 2017 κεηαμύ αθελόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ πνπ εδξεύεη ζηελ Σξίπνιε  (Γξπζξνύ ηαπξνύ 28 & Καξπσηάθε, ΣΚ 22100) κε Α.Φ.Μ.: 099727226, 

Δ.Ο.Τ. Σξίπνιεο θαη λόκηκα εθπξνζσπείηαη, από ηνλ Πξύηαλε Καζεγεηή  Κσλζηαληίλν Γ. Μαζζέιν (δπλάκεη ηνπ 

ΦΓΚ  396/14-8-2013) θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»  

Καη αθεηέξνπ ηνπ θ. Λαδαξάθνπ Γξεγνξίνπ Δηθεγόξνπ Αζελώλ (Α.Μ. 19654), Α.Φ.Μ 046508901, Δ.Ο.Τ. Ακαξνπζίνπ, 

κε έδξα ην Μαξνύζη (Βαζηιίζζεο νθίαο 26 – 28, ΣΚ 15124), ηει. Γπηθνηλσλίαο 210 3389075, ζπκθσλήζεθαλ θαη 

ακνηβαίσο έγηλαλ απνδεθηά όζα αθνινπζνύλ: 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ απόθαζε 6/22-07-2014 63ε ζπλεδξίαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ κε ζέκα «Ννκηθή 

Τπνζηήξημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ» (Α.Δ.Α. 7ΣΛΓ469Β7Δ-Ι5) 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 7/23.05.2017 απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (107ε ζπλεδξίαζε) κε 

ζέκα «Δηεξεύλεζε ελδερόκελεο παξάηππεο / παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηέσο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα (έλδηθα ή/θαη εμώδηθα) 

αληηκεηώπηζήο ηεο » (ΑΔΑ: ΦΧ6Ν469Β7Δ-Π9Β ) 

ε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 8002/29-11-2017 Απόθαζης Πρύηανη (ΑΔΑ: 7ΔΠ5469Β7Δ-

0ΜΓ)ΑΔΑΜ:17AWRD002328544, κε ζέκα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο από 

18.08.2017, κε αξηζκό θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ ΣΜ87/2017, αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαηά ηεο θ. 

Οηθνλνκνπνύινπ Σξηαληάθπιιεο ηνπ Ισάλλε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ζην Δηθεγόξν Λαδαξάθν Γξεγόξην ηελ 

πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο «Ννκηθή Τπνζηήξημε Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ» ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο.   

 

ΑΡΘΡΟ 1   ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ 

 

(CPV:79112000-2- Τπεξεζίεο Ννκηθήο Γθπξνζώπεζεο) 

Ο Αλάδνρνο, ζηα πιαίζηα ηεο ύκβαζεο, αλαιακβάλεη: 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ  ΠΓΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΓΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ  

22100    ΣΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΟΓΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

 

 

 

 

Σρίπολη, 30/11/2017 

Αρ.πρωη.: 8025 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ 

Σηλέθωνο: 2710/372111, 2710/372104 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροθορίες : Σζώκοσ Βαζιλική,  

Αζπρούδη Παραζκεσή,Ποσλοπούλοσ Παναγιώηα 

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

penypoul@uop.gr 
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1. Να θαηαζέζεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 237 ΚΠνιΔ, θαη κέζα ζε πξνζεζκία 100 εκεξώλ από ηελ θαηάζεζε 

ηεο σο άλσ αγσγήο, ήηνη κέρξη ηελ 11.12.2017, Πξνηάζεηο εθπξνζσπώληαο ην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ θαη πξνζθνκίζεη όια ηα απνδεηθηηθά κέζα θαη ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηελ επίδηθε 

αγσγή καο. 

 

2. Να θαηαζέζεη πξνζζήθε/αληηθξνπζε ζηηο σο άλσ πξνηάζεηο κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία ησλ 15 

εκεξώλ από ηελ ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο (ησλ 100 εκεξώλ), ήηνη κέρξη ηελ 27.12.2017, θαη εθόζνλ 

θξηζεί αλαγθαίν από ηνλ δηθαζηή θαη’ άξζξν 237 παξ. 6 ΚΠνιΔ, λα εμεηάζεη κάξηπξα θαη λα πξνβεί ζε 

αμηνιόγεζε ησλ απνδείμεσλ απηώλ εληόο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2    ΓΜΠΙΣΓΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Υσξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιύπηεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δόζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, νύηε θνηλνπνηεί 

ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλώζε ζε ζρέζε κε ηε ύκβαζε, ππνρξενύηαη δε λα 

κεξηκλά ώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδόκελνο κε απηόλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ 

ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο από ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή  

δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρόλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παύζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ο Αλάδνρνο δελ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκόζηεο δειώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νύηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεύεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξόπν, ρσξίο ηελ 

πξνεγνύκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη όια ηα εμνπζηνδνηεκέλα από απηήλ πξόζσπα 

νθείινπλ λα κελ αλαθνηλώλνπλ ζε θαλέλα, παξά κόλν ζηα πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο 

πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνύο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη αθνξνύλ 

δεηήκαηα ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  3     ΠΑΡΟΥΗ ΓΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν, αηειώο, θάζε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε, πξνδηαγξαθή θαη 

γεληθόηεξα θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη δηθαηνύηαη λα γλσζηνπνηήζεη, ζρεηηθό κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνύκελν αίηεκα ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ   4     ΓΓΝΙΚΓ ΤΠΟΥΡΓΩΓΙ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο από ηε ύκβαζε ππνρξεώζεηο ηνπ κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη 

επηκέιεηα, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5   ΣΙΜΗΜΑ  

 Η ακνηβή ηνπ Δηθεγόξνπ θ. Λαδαξάθνπ ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηνλ ρξόλν πνπ ζα αλαισζεί θαη ν νπνίνο δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηηο είθνζη πέληε (25) ώξεο. πλεπώο, ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θ. Λαδαξάθνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην πνζό ησλ 2.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% (25x80,00€=2.000,00 €) ήηνη 2.480,00 € θαη ζην νπνίν πνζό 

ΑΔΑ: 6ΛΜ5469Β7Δ-1ΧΛ
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ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο ηνπ νηθείνπ Δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, πνπ ζα απαηηεζεί λα 

εθδνζνύλ. 

εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ ελ ιόγσ ακνηβή εθαξκόδνληαη ηα όζα ηζρύνπλ ζην άξζξν 59 θαη ζην Παξάξηεκα I πεδίν 

Σ ηνπ Ν. 4194/2013 ΦΓΚ 208/27-09-2013 η. Α΄. 

πκθσλείηαη δε όηη ζε πεξίπησζε αλαβνιήο εθδίθαζεο ηεο ππόζεζεο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε αίηεκα ηνπ Δηθεγόξνπ, 

ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλσηέξσ δηθεγόξν πνζό δηαθνζίσλ επξώ (200,00€). 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2017 (ππ΄ αξηζκ. α.α. ΑΑΤ 509/29.11.2017 Απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο/έγθξηζε δαπάλεο,2.680,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%,  Α.Δ.Α.: 7Σ4Β468Β7Δ-Δ1Τ, 

ΑΔΑΜ: 17REQ002322228), (ΚΑΓ 0411 - Ακνηβέο λνκηθώλ πνπ εθηεινύλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

ειεύζεξνπ επαγγεικαηία). 

 

ΑΡΘΡΟ  6    ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Γηα θάζε πιεξσκή, ν Αλάδνρνο απνζηέιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζρεηηθό πίλαθα σξώλ απαζρόιεζεο καδί κε 

ηηκνιόγην, παξαζηαηηθά πιεξσκώλ ή άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ηα πνζά πνπ πξέπεη λα 

πιεξσζνύλ θαηά πεξίπησζε 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε Γπξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηνλ Κ.Β. θαη ησλ ινηπώλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν 

πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, ν νπνίνο πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηα θαηά 

πεξίπησζε ρξνληθά ζεκεία πνπ θαζνξίδνληαη  ζηε ύκβαζε. 

ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ Κ.Β. απαηηείηαη έθδνζε ηηκνινγίνπ ε εμόθιεζε ηνπ νπνίνπ, ζύκθσλα κε ηελ ύκβαζε, 

γίλεηαη ζε επόκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από απηήλ ηεο έθδνζεο, δελ απαηηείηαη λέν ηηκνιόγην. Η θαηαβνιή ηεο 

πκβαηηθήο Σηκήο ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ηελ εθπιήξσζε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ είηε ηκεκαηηθά είηε όισλ ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ζηαδίσλ ή ηκεκάησλ ή κεξώλ ηεο ππεξεζίαο θαη από ηελ 

νξηζηηθή θαιή εθηέιεζε ηνπ ηειηθνύ ζηαδίνπ ή ηκήκαηνο ή κέξνπο ηεο ππεξεζίαο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή, ζα γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

πξνκεζεηώλ / θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ (Κεληξηθήο Δηνίθεζεο – Πξπηαλείαο) πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηεο 

πγθιήηνπ 7/22-11-16 (ΑΔΑ : ΦΒΦΥ469Β7Δ-1ΥΓ). 

 

ΑΡΘΡΟ   7   ΚΡΑΣΗΓΙ 

Οη θξαηήζεηο επί ηεο πκβαηηθήο Σηκήο, πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν είλαη νη παξαθάησ: 

 θξάηεζε ππέξ ηεο Αξρήο Γμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Γ.Π.Π.) (ζπληειεζηήο 0,06% επί ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ θαη γηα ζπκβάζεηο 2.500,00 € θαζαξή αμία θαη 

πάλσ. Η θξάηεζε ηεο απόθαζεο απηήο, ππάγεηαη ζε ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη 

κε πνζνζηό 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.) 

 θξάηεζε ππέξ ηεο Γληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζπληειεζηήο 0,06% επί ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ γηα ζπκβάζεηο αμίαο 2.500,00€ θαζαξή αμία θαη άλσ. Η 

θξάηεζε ηεο απόθαζεο απηήο, ππάγεηαη ζε ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε 

πνζνζηό 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ) 

ΑΔΑ: 6ΛΜ5469Β7Δ-1ΧΛ
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 παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο 20% 

 θάζε άιιε θξάηεζε- επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ κε βάζε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ    8   ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Απνθιείεηαη ε από ηνλ δεύηεξν ζπκβαιιόκελν ζε ηξίηνλ εθρώξεζε ησλ, από ηελ παξνύζα πξνθππηόλησλ, 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπ. Γίλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο 

ζύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ  9     ΓΦΑΡΜΟΣΓΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζα επηιύεηαη από ηα αξκόδηα Δηθαζηήξηα 

ηεο Σξίπνιεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  10    ΑΛΛΟΙ ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παξνύζα ζύκβαζε ππεξηζρύεη από θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη. Γηα ηελ παξνύζα ζύκβαζε 

ιακβάλνπκε ππόςε ην Ν. 4194/2013 - Κώδηθαο Δηθεγόξσλ (ΦΓΚ Α' 208). Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ θαζνξίδεηαη κε 

ζαθήλεηα ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηνπ Δεκνζίνπ, όπσο απηή 

ηζρύεη θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο. 

Σέινο, ε παξνύζα ζύκβαζε, αθνύ ζπληάρζεθε εηο ηξηπινύλ θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, κνλνγξάθεηαη 

θαη ππνγξάθεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο σο έπεηαη. 

 

Για ηο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ 

Ο Πρύηανης  

 

Καθηγηηής Κωνζηανηίνος Γ. Μαζζέλος 

Για ηο δικηγορικό Γραθείο 

 

 

Λαζαράκος Γρηγόριος Δικηγόρος Αθηνών 

(Α.Μ.19654) 
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