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                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

  
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
 

 
 
                        Αθήνα,  03.08.2018 
                        Αρ. Πρωτ.:8746  

 
 

 

       
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
για το έργο 

«Μελέτη για την εφαρμογή συστήματος συμβουλευτικής και καθοδήγησης»  
 

 
  
Στην Αθήνα σήμερα, 03.08.2018, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ: 

 

 

 του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (επί της οδού: Αν. 

Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι) με ΑΦΜ 997876008 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθηγητή Δρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΟΥΖΕΛΗ (υπ’ αριθ. 

185705/Γ1/18.11.2015 Υ.Α. - ΦΕΚ 843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. σε συνδυασμό με υπ’ αριθ. 

192182/Γ1/26.11.2015 Υ.Α. - ΦΕΚ 872/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.11.2015) αποκαλούμενο στη συνέχεια 

«Αναθέτουσα Αρχή» ή «Ι.Ε.Π.», 

 

και 

 

 του Πανεπιστημίου Κρήτης – Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, με Α.Φ.Μ. 090273059 της 

Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, έδρα Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, ΤΚ 74150, Ρέθυμνο, που θα καλείται στο εξής «ο 

Ανάδοχος», όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου, 

Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

με Α.Δ.Τ. ΑΝ 921696 και ΑΦΜ 055136601της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου,  
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έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αρ. 185705/Γ1/18.11.2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ./20.11.2015). απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου». 

3. Την υπ’ αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 (ΦΕΚ 872/τ.ΥΟΔΔ/30.11.2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός νέων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 

894/τ.ΥΟΔΔ/07.12.2015 και όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2157/Γ1/11.01.2016 (ΦΕΚ 

15/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2016) και 226403/Γ1/21.12.2017 (ΦΕΚ 13/τ.ΥΟΔΔ/16.01.2018) αποφάσεις. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5314/31.05.2018 (Πράξη 24/31.05.2018) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης 

διαπραγμάτευσης, για απευθείας ανάθεση στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5770/14.06.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΓΑΟΞΛΔ-ΘΡ7, ΑΔΑΜ: 18PROC003261908) Πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου «Μελέτη για την εφαρμογή συστήματος 

συμβουλευτικής και καθοδήγησης» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού 

εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης. 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7118/29.06.2018 προσφορά του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης. 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7203/29.06.2018 βελτιωμένη προσφορά του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7969/18.07.2018 (Πράξη 31/17.07.2018, ΑΔΑ: 96Π4ΟΞΛΔ-2Χ0, ΑΔΑΜ: 

18AWRD003446909) Απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης έργου για το 

έργο «Μελέτη για την εφαρμογή συστήματος συμβουλευτικής και καθοδήγησης», στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5001036, στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και 

σύναψης της σχετικής σύμβασης. 

10. Ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2016ΣΕ34510047. 

 

δηλώθηκαν, συναποδέχθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  

 

ΑΔΑ: Ω39ΩΟΞΛΔ-065



 3/8 
  

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του αναδόχου αποτελείται από τα εξής: 

Α) Εκπόνηση μελέτης 

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης αποτελεί η μελέτη των δεδομένων και των αναγκών για την εφαρμογή 

της συμβουλευτικής και της καθοδήγησης, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού και 

την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Αναφορά σε σχετικές διεθνείς πρακτικές  

 Μελέτη υπαρχουσών υποδομών και υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού δυναμικό και αναγκών για 

πρόσθετες υποδομές & ανθρώπινο δυναμικό  

 Περιεχόμενο συμβουλευτικής σε σχέση με τα κοινωνικά φαινόμενα που συνδέονται με τη μαθητική 

διαρροή (π.χ. χρήση ουσιών, σχολικός εκφοβισμός, ομάδες στόχοι, δράσεις ανά ομάδα στόχο) 

 Περιγραφή συστήματος εφαρμογής της συμβουλευτικής και καθοδήγησης στα σχολεία 

 Αναφορά σε δράσεις στην ευρύτερη κοινότητα (π.χ. διάχυση ενημέρωσης μέσω δικτύων, κ.λπ.) 

Επισημαίνεται ότι η διάσταση της συμβουλευτικής αφορά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη 

εκπαίδευσης. 

 

Β) Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού. 

Το ενημερωτικό υλικό, που θα εκπονηθεί, μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Ορισμό και αποτύπωση του φαινομένου της Πρόωρης Εγκατάλειψης Σχολείου (ΠΕΣ) 

- Παράγοντες που συνδέονται με την ΠΕΣ 

- Στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου 

o Ο ρόλος της Πρόληψης  

o Ολιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου 

 - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

Ως προς τις προδιαγραφές, το υλικό θα είναι γραμμένο σε κατανοητή γλώσσα, χωρίς τη χρήση δυσνόητων 

επιστημονικών όρων και θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων 

ομάδων στόχων στο φαινόμενο της ΠΕΣ. Ως εκ τούτου, η έκτασή του θα είναι ευσύνοπτη. 

 

1.2 Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από την Ομάδα Έργου όπως αυτή περιγράφεται στην προσφορά του 

Αναδόχου. Αντικατάσταση των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του 
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αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής 

και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά. 

1.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου 

στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

1.4 Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον στελέχη (πέραν 

αυτόν που αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη ανάλογων προσόντων με αυτά 

που αναφέρονται στην πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.  

1.5 Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης 

εργασίας με το Ι.Ε.Π και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, του Ι.Ε.Π. 

απέναντί τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει το κάτωθι παραδοτέο: 

Π 1.4. «Μελέτη για την εφαρμογή συστήματος συμβουλευτικής και καθοδήγησης» 

Η παραλαβή του έργου του Αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης Πρωτοκόλλου Ολοκλήρωσης και Οριστικής 

Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και της έγκρισης αυτού από το Δ.Σ. του ΙΕΠ.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, 

όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής για την από κάθε 

άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών του.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

3.1 Αμοιβή 

Η αμοιβή για το σύνολο του έργου της παρούσας ανέρχεται έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων 

επτακοσίων ευρώ (14.700,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (18.228,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και 

δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσα Αρχής, έστω και εξ 

επιγενόμενης αιτίας, όπως ενδεικτικά: η αμοιβή του Αναδόχου, οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις 

του προσωπικού του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο, γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη 

περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, πάσης φύσεως φορολογικών ή 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που 
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απαιτείται ή προκύπτει από την εκτέλεση του έργου, για τα οποία βαρύνεται και ευθύνεται αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος.  

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη της παραπάνω ανώτατης 

αμοιβής, ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Το αυτό ισχύει και στην 

περίπτωση της λήξης της συμβατικής διάρκειας του έργου, χωρίς να έχει απορροφηθεί το σύνολο της 

ανώτατης αμοιβής. 

 

3.2 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του έργου θα γίνει άπαξ, με την ολοκλήρωση της σύμβασης και την οριστική παραλαβή του 

έργου, με την έκδοση Πρωτοκόλλου Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής και της έγκρισης αυτού από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και έως 

δέκα (10) μήνες, ήτοι 03.06.2019, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την 

παραλαβή του παραδοτέου και του χρόνου που θα απαιτηθεί από το Αντισυμβαλλόμενο μέρος, για 

ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων/αλλαγών επί του παραδοτέου, βάσει της κρίσης των αρμοδίων οργάνων του 

ΙΕΠ. (Χρονική διάρκεια για την εκτέλεση του έργου του αναδόχου έως οκτώ (8) μήνες, ήτοι 03.04.2019 –  για 

την οριστική παραλαβή έως 03.06.2019). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, 

εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις συμβατικές υποχρεώσεις του μέσα στο συμβατικό χρόνο ή τον 

χρόνο παράτασης που του δόθηκε, εκτός εάν άλλως συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη με τροποποίηση 

της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, δύναται να επιβάλλονται με την ίδια απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

& δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση να υπαναχωρήσει 

από τη σύμβαση και να ζητήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο για κάθε ζημιά, προερχόμενη από την αθέτηση 

των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής να καταγγείλει εγγράφως καθ’ 

οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε από τις 

συμβατικές της υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός πέντε 

(05) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτήν κυρώσεις, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο την εκτέλεση του έργου, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της 

εκτέλεσης του έργου καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου Αναδόχου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο 

Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης. Η έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα 

και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που 

έχουν εκτελεστεί πριν την έγγραφη καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής 

της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της Αναθέτουσας Αρχής, ισχύουν τα εκ του νόμου οριζόμενα. 

Η «Αναθέτουσα Αρχή» διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να αναστείλει, μονομερώς, οποτεδήποτε, την 

εφαρμογή μέρους ή ολόκληρης της παρούσας Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον «Ανάδοχο», 

πριν τη λήξη αυτής, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της αναστολής ως και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. 

Από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αναστέλλονται αυτοδικαίως, οι συμβατικές υποχρεώσεις «του 

Αναδόχου», ενώ ο τελευταίος, οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία της 

«Αναθέτουσας Αρχής» και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την 

αναστολή. 

Μετά την άρση των λόγων της αναστολής «η Αναθέτουσα Αρχή» υποχρεούται να ειδοποιήσει, με 

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, «τον Ανάδοχο» για την συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του. Η δε 

Σύμβαση, ενεργοποιείται αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, μετά την κατά το προηγούμενο εδάφιο 

ειδοποίηση. 

Για το χρονικό διάστημα της αναστολής τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν ή διατηρούν εκατέρωθεν καμιά 

αξίωση, άλλως παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε σχετικής τους αξίωσης, αναφορικά με το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα. 
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ΑΡΘΡΟ 7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο 

εγγράφως, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στην κείμενη 

νομοθεσία. 

Σε κάθε περίπτωση, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης έργου, που όλοι τους θεωρούνται και 

είναι ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΛΟΙΠΑ 

10.1 Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Δικαίου και κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη νόμου. Οι 

τυχόν εκ της συμβάσεως αυτής διαφορές λύνονται από τα μέρη, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών. Αν παρά ταύτα δεν εξευρεθεί λύση, αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την 

επίλυση των διαφορών που θα αφορούν την παρούσα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των 

Αθηνών.  

 

10.2 Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

 Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης 

 Οι υπ’ αρ. πρωτ. 7118/29.06.2018 προσφορά και 7203/29.06.2018 βελτιωμένη προσφορά του ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Η υπ’ αρ. πρωτ. 5770/14.06.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΓΑΟΞΛΔ-ΘΡ7, ΑΔΑΜ: 18PROC003261908) Πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς. 
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» δυνάμει των Ν. 

4013/2011, Ν. 4155/2013 καθώς και του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (04) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Από τα τέσσερα (04) αντίτυπα της σύμβασης, τα τρία (03) 

κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, το δε άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 
 
 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
 

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 

Καθ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 
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