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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Στην Τρίπολη σήμερα την 6/10/2017 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός του 
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 Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής 
Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών Αναπληρωτή Καθηγητή  Νικήτα-Σπύρο 
Κουτσούκη, (δυνάμει του ΦΕΚ 4186/27-12-2016) και στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

Και αφετέρου του κ. Λαζαράκου Γρηγορίου Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. 19654), 
Α.Φ.Μ 046508901, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με έδρα το Μαρούσι (Βασιλίσσης 
Σοφίας 26 – 28, ΤΚ 15124), τηλ. Επικοινωνίας 210 3389075, συμφωνήθηκαν 
και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.  Απόφασης Πρύτανη (ΑΔΑ: Ω6ΠΖ469Β7Δ-ΘΘΘ), 
ΑΔΑΜ: 17AWRD002050461, με θέμα την ανάθεση νομικής  υποστήριξης σε 
δικηγόρο ώστε να παραστεί νόμιμα και να εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(CPV:79112000-2- Υπηρεσίες Νομικής Εκπροσώπησης) 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει να παραστεί νόμιμα 
και να εκπροσωπήσει το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει 
στην Τρίπολη, με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Τρίπολης, στη συζήτηση της από με αριθμ. καταθ. ΕΦ48/10.05.2016 
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υποβληθείσας έφεσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει 
στην Τρίπολη, με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» κατά του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΑΝΤΖΟΥ και κατά της απόφασης 265/2015 του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (υπ΄ αριθμ. ΚΛ624/29.08.2017, αρ. 
Πινακίου 18, ΑΒΕΜ: ΕΦ48/10.05.2016 κλήση του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Τρίπολης), η οποία έχει προσδιοριστεί για τη 10η Οκτωβρίου 2017, ή 
σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή τυχόν ματαίωση συζήτηση αυτής 
στο μέλλον που θα ορισθεί νόμιμα, προς υποστήριξη της ως άνω έφεσης του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς επίσης και να υποβάλει, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, έγγραφο υπόμνημα 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 

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. 
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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     ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΙΑΣ- ΤΙΜΗΜΑ 

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

Για την Παράσταση στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, τη σύνταξη και 

την κατάθεση Υπομνήματος η αμοιβή του δικηγόρου δεν μπορεί να υπερβεί το 

ποσό των 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% και στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται η αξία των γραμματίων 

προείσπραξης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, που θα απαιτηθεί να 

εκδοθούν.   

 

ΑΡΘΡΟ  6    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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. 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την 
επιτροπή παραλαβής προμηθειών / καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (Κεντρικής 
Διοίκησης – Πρυτανείας) που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου 7/22-11-16 
(ΑΔΑ : ΨΒΦΧ469Β7Δ-1ΧΓ). 
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ΑΡΘΡΟ   7      ΤΙΜΗΜΑ 

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, 
ανέρχεται στο ποσό 2.480,00 €, συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος  
ΦΠΑ 24%. Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής της υπηρεσίας θα γίνει με την 
εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
την εκτέλεση όλων των σταδίων της υπηρεσίας.  

 

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΄. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, ΚΑΕ 0411 «Αμοιβές 
νομικών που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία» και έχει γίνει δέσμευση με την με αριθμ. πρωτοκ.  6113 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΚ0Τ469Β7Δ-ΡΗΔ), ΑΔΑΜ: 
17REQ002036877, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και 
πληρωμών του οικονομικού Έτους 2017 με  ΑΑΥ 385/4-10-2017 συνολικού 
ποσού 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ   8   ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι 
παρακάτω: 

 κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) (συντελεστής 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων και για συμβάσεις 2.500,00 € καθαρή αξία 
και πάνω. Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου.) 

 κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(συντελεστής 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων για συμβάσεις αξίας 2.500,00€ καθαρή αξία και άνω. Η 
κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου) 

 παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% 
 κάθε άλλη κράτηση- επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε 

τρίτου με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ    9   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 
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νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  10      ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

 

ΑΡΘΡΟ  11    ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή 
στηρίζεται. Για την παρούσα σύμβαση λαμβάνουμε υπόψη: 

 Ν. 4194/2013 - Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α' 208) 

 Ν. 4412/2016, Αρθ. 10  Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών  

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 Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικής 
Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής  Νικήτας-
Σπύρος Κουτσούκης 

 

 

Για το δικηγορικό Γραφείο 

 

 

Λαζαράκος Γρηγόριος Δικηγόρος 
Αθηνών (Α.Μ.19654) 
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