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Σύμβαση 

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για 1 έτος  με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 6 μηνών  

                          CPV:71317200-5, «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας». 
 
Στην Τρίπολη σήμερα την 23η Μαΐου 2022, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Τρίπολη (Ερυθρού Σταυρού 28 και 
Καρυωτάκη ) με ΑΦΜ: 099727226 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και νόμιμα εκπροσωπείται για την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Πρύτανη  Καθηγητή Αθανάσιο 
Κατσή,(δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β΄ 4835/29-12-2017) και αφετέρου δε του οικονομικού 
φορέα- ιατρού εργασίας με την επωνυμία Ξηρογιάννης Γεώργιος με ΑΦΜ: 037443088, 
Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (στο εξής καλούμενη «ανάδοχο») που εδρεύει στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 
οδός Ελαίας 26, Τ.Κ.: 24100 Τηλ. 6944654222 αφού έλαβαν υπόψη: 
 
 
1.το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως 
ισχύουν και ειδικότερα τις  διατάξεις του άρθρου 118, 
 

2.το με αριθμ. πρωτ. 1736/14-03-2022  (ΑΔΑΜ:  22REQ010198779) αίτημα του Τμήματος 
Προμηθειών Περιουσίας κατόπιν στοιχείων της Δ-νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

3.Την υπ’ αριθ. 1/29-03-2022 Απόφαση της Συγκλήτου(ΑΔΑ ΨΟΝΧ469Β7Δ-8ΓΒ) με θέμα : 
«Έγκριση σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2022»  

4. Την υπ’ αριθ. 2/29-03-2022 Απόφαση της Συγκλήτου(ΑΔΑ Ω2ΣΣ469Β7Δ-Ψ42) με θέμα : 
«Έγκριση σκοπιμότητας πραγματοποίησης αιτήματος προέγκρισης για παροχή 
υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
οικονομικού έτους 2023»  

5. Την υπ’ αριθ. 7/29-03-2022 Απόφαση τακτικής συνεδρίασης 212η της Συγκλήτου με θέμα 
: «Έγκριση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 1 έτος με ενδεχόμενη 
παράταση 6 μηνών», με ΑΔΑ 9ΑΗΓ469Β7Δ-ΥΗΙ. 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
22100    ΤΡΙΠΟΛΗ – 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 
 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Τηλέφωνο: 2710/372111 372134                                                           Τρίπολη,   23/05/2022 
Fax: 2710 / 372108                                                                                      Αρ. πρωτ.: 3792 
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Ματσιακάς Δημήτριος 
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6. Την με αριθμό 207-31/3/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 
22REQ010297587 
 
7. Την από 31/3/2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο με 
ΑΠ 2230( ΑΔΑΜ 22PROC010305804) 
 
8. Την από 13/4/2022 προσφορά με ΑΠ 2726 του κου Ξηρογιάννη Γεωργίου του οποίου η 
τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης 
 
9. Το από 15/04/2022 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της 
Επιτροπής αξιολόγησης. 
 
10. Την υπ’ αριθ. 12/10-05-2022 Απόφαση τακτικής συνεδρίασης 214η της Συγκλήτου με την 
οποία κατακυρώθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι της εν λόγω Υπηρεσίας για Ν.Αρκαδίας, 
Ν.Κορινθίας, Ν.Αργολίδας, Ν.Μεσσηνίας, Ν.Λακωνίας.  
 
11. τις ανάγκες του Ιδρύματος και συγκεκριμένα την επιτακτική ανάγκη της προαγωγής 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, στις πόλεις/Πανεπιστημιακές Μονάδες της 
Τρίπολης, Καλαμάτας Ναυπλίου, Σπάρτης, Κορίνθου, Πάτρα σύμφωνα με τον Ν.3850/10 
(ΦΕΚ 84/2-6-2010/τ. Α΄) 
 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της υπηρεσίας :«Παροχή Υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 1 έτος με δυνατότητα 
παράτασης 6 μηνών .  
 
 

 

 

Η ωριαία αποζημίωση του Ιατρού εργασίας έχει υπολογιστεί με ενδεικτική τιμή αγοράς ως ωριαία 
αποζημίωση : 24,80 € (άνευ ΦΠΑ). 
 
 

ΟΜΑΔΑ 

/ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΕΡΓΑΖΟΜ
ΕΝΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ-ΝΕΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  

5-
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ/190 

76 1.884,80€ 0 1.884,80€ 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 1.884,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, (για 1 έτος) 
και € 942,40 άνευ ΦΠΑ 24% για ενδεχόμενη παράταση 6 μηνών,  σύμφωνα με την υπ. 
Αριθμ. 2726/13-04-2022 προσφορά του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. 
Αριθμ. 2230/31-3-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.. 

Αναλυτικά :  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου [ΚΑΕ:0413   “Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες  ”, 
CPV:71317200-5, «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας». 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά το τέλος κάθε τριμήνου και μετά 
την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια/ες επιτροπή/ες του 
Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 
Όλα τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα υπηρεσία βαρύνουν τον 
ανάδοχο/οικονομικό φορέα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάπτει τα απαραίτητα παραστατικά. 
Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Προμηθειών Περιουσίας 
2710372111,372134 ) και τους αρμόδιους υπάλληλους ώστε να διευκρινίζονται 
λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). 
Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στην Τρίπολη, τέρμα Καραϊσκάκη, μεσαίο κτήριο ΟΑΕΔ, 1ος όροφος, 
γραφείο Α5 ( Λαμπροπούλου Φωτεινή , τηλ.2710230118).Τον ανάδοχο βαρύνουν οι 
κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος ήτοι από 01/6/2022-31/5/2023 με 
δυνατότητα παράτασης 6 μηνών μετά την λήξη του 1ου έτους κατόπιν σχετικής απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 
κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις 
γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 
3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 
που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
• Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, 
τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 
• Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την 
εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 
• Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της 
εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των 
θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας. 
• Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής 
πρώτων βοηθειών. 
 • Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής 
θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή 
επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με 
υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 
• Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το 
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 
 
Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
• Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη 
θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και 
σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα 
της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το 
νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά 
την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και 
καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 
εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να 
εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους 
υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 
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• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων 
και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 
i. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 
προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 
ii. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας. 
iii. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και 
αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των 
ασθενειών αυτών. 
iv. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που 
προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 
v. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 
Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας 
διεύθυνσης υγιεινής της περιφέρειας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 
• Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο. 
• Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, 
ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία. 
• Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 
εργαζόμενους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην 
υγεία. 
• Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να 
συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια 
των ωρών εργασίας τους. 
• Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 
απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για 
θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 
Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 
• Ο γιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 
εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για 
συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε 
ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από 
τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας αρμόδιες 
μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Στη 
συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 
αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 
• Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό 
φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό 
βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών 
και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες 
εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου 
του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι 
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γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος 
ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο 
παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά. 
• Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο 
επαγγελματικού κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των 
αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός 
υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου. 
Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του 
εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό 
είναι απολύτως απαραίτητο: 
i. για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή 
εργασία, 
ii. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων και 
iii. για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση 
κοινωνικών παροχών. 
• Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά 
παράβαση της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν.2472/1997 
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
αντίστοιχα (ΦΕΚ 50Α´). Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το 
άρθρο 23 του Ν.2472/1997. 
• Ο γιατρός εργασίας συνεργάζεται με το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής 
Μέριμνας. 
 
Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του 
έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων 
εργασίας. 
2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. 
3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο 
των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημ 
4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού 
ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά 
επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας, 
θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, 
συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. 
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Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει το γιατρό εργασίας και τον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010. 

Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3850/2010. 

ΑΡΘΡΟ 7  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η 
καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν  σε όλες τις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου στην πόλη της Σπάρτης, με μέριμνα του αναδόχου κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης σύμφωνα με συν-νο ΠΙΝΑΚΑ. Η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την εκάστοτε ετήσια επιτροπή παραλαβής και 
καλής εκτέλεσης υπηρεσιών όπως ορίζεται από Απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : (1) Γενική ή μερική 
απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, (2) 
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3)Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5) 
Πόλεμος. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, 
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διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του 
αιτήματος. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10  

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ—ΛΥΣΗ-
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου : 
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος, από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στο άρθ. 191 του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύουν τα όσα προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και οι 
σχετικές τροποποιήσεις αυτού, οι όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας. Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα του δημοσίου 
συμφέροντος. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Εφόσον συμφωνούν και τα 
δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα 
πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Κάθε άλλη επεξήγηση που 
δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137) 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) 
και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση 
όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και 
διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με 
άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων 
του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των 
μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε 
έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με 
πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών 
στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και 
οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων 
στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) 
στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) 
δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από 
τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 
ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων 
των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή 
άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία 
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προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 
δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, 
περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό 
διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο 
δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο 
διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. 
Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος 
επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας 
ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα 
για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των 
δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει 
όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το 
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δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και 
επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που 
διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία 
χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις, και η πλήρης οικονομική και 
τεχνική προσφορά της εταιρείας, αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της. 
Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε και από τους 
δύο συμβαλλόμενους. 
                                                          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου                                           Ο ανάδοχος  
       Ιατρός εργασίας 
 

                   Ο Πρύτανης 
Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

 
 
        Ξηρογιάννης Γεώργιος 
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     ΕΤΗΣΙΟ    

Α/Α  
 

ΤΟΠΟΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΑΦΟΡΑ : ΔΕΠ ΕΔΙΠ 
ΕΕΠ ΕΤΕΠ 

ΔΙΑΔΑΣΚΟΝ/ΝΤΕΣ 
ΠΔ 407/80 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 
ΙΔΟΧ/ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν. 

3850/2010 

 
   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ        
 
      ΙΑΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

50 
 

Γ 0,4 20 496 0 496 

2 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΤΡΙΟ (1) ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ 

 
118 

 

Γ 0,4 47,2 1170,56 0 1170,56 

3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ( 2 ) ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ 
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Γ 0,4 5,6 138,88 0 138,88 

4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ( 3 ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ 

5 
 

Γ 0,4 2 49,6 0 49,6 

5 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  

3 
 

Γ 0,4 1,2 29,76 0 29,76 

   190 Γ 0,4 76 1884,80 0 1884,80 




