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                                 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στην Τρίπολη, σήμερα 3/08/2016 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Α) 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 Αν. Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών κ.
Γεώργιο Λέπουρα (δυνάμει Φ.Ε.Κ. 315/τ.β’/09-03-2015 και

Β)  του  κ.  Πέτρου  Γιαλή  του  Παναγιώτη  Δικηγόρου  Τριπόλεως  (Α.Μ.  49),  με
δικηγορικό  γραφείο  που  εδρεύει  στην  Τρίπολη  (οδός  Δαριώτου  12,  ΤΚ  22100  τηλ
επικοινωνίας (2710237744) με Α.Φ.Μ. 028611380 Δ.Ο.Υ. Τριπόλεως, συμφωνήθηκαν και
αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  με την υπ’ αριθμ. 6/22.07.2014 Απόφαση Συγκλήτου
(ΑΔΑ:  7TΛΕ469Β7Δ-Ι5Σ)  περί  Νομικής  Υποστήριξης  Πανεπιστημίου  και  με  την  υπ’
αριθμ.  5623/26-07-2016  Απόφαση  Πρύτανη  (ΑΔΑ:ΩΝΥΕ469Β7Δ-Θ6Ι)  αναθέτει  στον
Πέτρο Γιαλή του  Παναγιώτη Δικηγόρου Τριπόλεως με  (Α.Μ.  49),  προκειμένου  να
παραστεί  νόμιμα και  να  εκπροσωπήσει  το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την
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εκδίκαση της από 14/07/2016 και με αυξ. αριθμ. ΑΓ207 αγωγής του κ. Τιμόθεου Αγγελίδη
και των εν συνόλω ένδεκα (11) εναγόντων, της στρεφομένης κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία <<Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου>>, για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής όποτε
αυτή  προσδιοριστεί,  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  μετά  από  αναβολή  ή  τυχόν  ματαίωση
δικάσιμο αυτής στο μέλλον που θα ορισθεί νόμιμα, προς αντίκρουση της ως άνω αγωγής
κατά  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  καθώς  επίσης  και  να  υποβάλει  έγγραφο
υπόμνημα για τις άνω υποθέσεις.

1. Αντικείμενο 
Ειδικότερα  στον  ως  άνω  δικηγόρο,  παρέχεται  η  εντολή  να  υποβάλει  προτάσεις  και
ενστάσεις, να προσαγάγει έγγραφα και να εξετάσει μάρτυρες σε απόδειξη των εν γένει
ισχυρισμών του ως άνω εντολέα του και γενικώς να ενεργήσει κάθε νόμιμη διαδικαστική
πράξη προς υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά την ως άνω δίκη και σε
κάθε φάση αυτής και συγκεκριμένα τόσο κατά την εκδίκαση της άνω αγωγής και μέχρι την
έκδοση οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

2. Χρόνος σύμβασης
Η  χρονική  διάρκεια  της  παρούσας  αρχίζει  από  την  ημέρα  υπογραφής  και  έως  την
ολοκλήρωση εκδίκασης της εν λόγω υπόθεσης.

3. Τίμημα-Πληρωμή
Η αμοιβή του Δικηγόρου κ. Γιαλή θα υπολογισθεί  με βάση το χρόνο που θα αναλωθεί και
που αντιστοιχεί σε 30 ώρες (30×80,00€=2.400,00€) και συνολικά δε μπορεί να υπερβεί
το ποσό των 2.400,00€ πλέον Φ.Π.Α και θα καταβληθεί απολογιστικά με την υποβολή
σχετικού πίνακα ωρών απασχόλησης. 

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω αμοιβή εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν στο άρθρο 59 και
στο  Παράρτημα  Ι  πεδίο  ΣΤ  του  Ν.  4194/2013  ΦΕΚ  208/27-09-2013  τ.  Α΄.  Επί  της
πληρωμής  θα  γίνουν  οι  νόμιμες  κρατήσεις  κατόπιν  κατάθεσης  των  απαραίτητων
δικαιολογητικών εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλομένου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό (0411)

4. Άλλοι γενικοί όροι
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.

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

Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται.

Η παρούσα  σύμβαση διέπεται  από τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  (ΦΕΚ Α’ 19),  του
Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου
και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.
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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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου                                                Ο  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
       Ο Αναπληρωτής Πρύτανη                                       
        Οικονομικής Διαχείρισης 
          &  Νέων Τεχνολογιών
                                    
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας                                                  Πέτρος Γιαλής 
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