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Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: 

αφενός του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο 

«Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου, 

Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή 

της παρούσας από τον Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Καθηγητή 

Ιωάννη Κάλλα, 

και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE και το 

διακριτικό τίτλο COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. µε ΑΦΜ 094223430 της ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 

Αθηνών (στο εξής καλούµενη «Ανάδοχο») που εδρεύει στην Αθήνα – Π. Μπακογιάννη 44, Τ.Κ. 

14452) και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον ∆ηµήτρη 

∆άφνη, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Φιλοθέης 45, µε Α∆Τ ΑΑ026303, 

και αφού έλαβαν υπόψη: 

 

1. Την Συνεδρίαση 36/14.09.2012 (θέµα 5.8) του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε το οποίο αποφάσισε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την ανανέωση αδειών χρήσης του λογισµικού Microsoft για την 

περίοδο 01/12/2012 - 30/11/2013 (Α∆Α Β4ΘΙ1469Β7Λ-3Φ6), µε προϋπολογισµό 

21.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου (ΚΑΕ 0899). 

2. Το διαγωνισµό που διενεργήθηκε σύµφωνα µε τους όρους του τεύχους ∆ιακήρυξης µε 

αριθµό 4788/2012 µε 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας την 05/10/2012 και 

καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την 10/12/2012 και συµµετείχαν σε αυτόν η 

εταιρεία  COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE. 

3. Την από 5103/04-10-2012 προσφορά της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS 

AEBE, της οποίας οι πίνακες τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. 

4. Τη συνεδρίασή 40/18-12-2012 Θέµα 5.2 του Πρυτανικού Συµβουλίου µε την οποία 

ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση, σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού 
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Προϋπολογισµού, έναντι του ποσού των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά 

ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (20.688,60€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16% 

5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 680 (Α∆Α Β4ΘΟ469Β7Λ-PΡ3) 

 

συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της Σύµβασης 

Με την παρούσα το «Πανεπιστήµιο» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός αναλαµβάνει την 

υλοποίηση της ανανέωσης αδειών χρήσης λογισµικού Microsoft για την περίοδο 01/12/2012 - 

30/11/2013 που της κατακυρώθηκε σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 

KΩ∆. 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(PART NO) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 76Α-01004 EntCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 
Pltfrm DvcCAL wSrvcs  

1 έτος 250 
23,75 6.887,50 

2 2FJ-00025 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 
1Y Acdmc Pltfrm  

1 έτος 250 
27,31 7.919,90 

3 FQC-05422 WinPro ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y 
Acdmc Pltfrm 

1 έτος 250 
20,28 5.881,20 

ΣΥΝΟΛΟ  - 20.688,60 

 

     

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίµηµα – Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις 

1. Το κόστος της προµήθειας του ανωτέρω εξοπλισµού, ανέρχεται στο ποσό των  

είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτών (20.688,60€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16%, και θα 

καταβληθεί από το Πανεπιστήµιο στον Ανάδοχο και θα καλυφθεί από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ 0899.  

2. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.  

3. Επίσης, ο Ανάδοχος βαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά 

έξοδα µέχρι την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

4. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει από το Ταµείο του Πανεπιστηµίου µε την 

εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, 

και µετά την έκδοση, και κατάθεση στο Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆απανών του 

Πανεπιστηµίου, των τιµολογίων του ιδίου θεωρηµένων από την ∆.Ο.Υ. και αφού 



ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/12/2012 - 30/11/2013 

 3/8 

προσκοµιστούν στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 

του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150): 

Α.  Πρωτόκολλα οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. 

Β. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον απαιτείται.  

5. Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94 φόρος εισοδήµατος. 

6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον 

Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές 

άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και 

εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην 

εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 

βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 

7. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / 

δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές 

Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής του 

Εξοπλισµού  

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προµήθεια εντός τριάντα 

(30) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας ήτοι µέχρι και 24-1-

2013 .  

Τόπος παράδοσης του είδους ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη 

Μυτιλήνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

• Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, που 

ουδεµία σχέση θα έχει µε το Πανεπιστήµιο και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, 

επιδόµατα, εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

• Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα Σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής. 

• Ο Ανάδοχος ρητώς αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τον εξοπλισµό που 

παραδίδει στο Πανεπιστήµιο, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης 

ποιότητας, κατάλληλος για τη συµφωνηµένη χρήση, απαλλαγµένος από ελαττώµατα και 

προσαρµοσµένος σε υψηλής ποιότητας πρότυπα.  Ο εξοπλισµός πρέπει επίσης να είναι 
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πλήρως προσαρµοσµένος στις απαριθµούµενες στην διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές 

και συνοµολογηθείσες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την 

κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισµού 

πριν την παράδοση του στο Πανεπιστήµιο, καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα 

και λειτουργία του.  Ο Ανάδοχος επίσης αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά 

κάθε ελαττωµατικό είδος ή είδος από το οποίο λείπουν οι συνοµολογηθείσες ιδιότητες ή 

δεν είναι προσαρµοσµένο στις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές, µετά από σχετική 

ενηµέρωση του Πανεπιστηµίου.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε 

περαιτέρω ζηµία του Πανεπιστηµίου που προκαλείται από το ελάττωµα ή την έλλειψη 

συνοµοληγηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών. 

•  Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πανεπιστηµίου και υποχρεούται να αποκαταστήσει 

πλήρως κάθε ζηµία, προερχόµενη από αξίωση τρίτου, οφειλόµενη σε οποιαδήποτε 

παραβίαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου δυνάµει του παρόντος (και ενδεικτικά: 

ύπαρξη πραγµατικών ελαττωµάτων, έλλειψη συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων, µη 

συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.).  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης πλήρως 

έναντι του Πανεπιστηµίου και τρίτων κάθε ευθύνη παραγωγού ελαττωµατικού 

προϊόντος για τον εξοπλισµό σύµφωνα µε το Ν. 2251/94. 

• Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Αναδόχου εκπλήρωσης του συνόλου ή µέρους 

της προµήθειας για οποιοδήποτε λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητά του επιβάλλονται 

εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 

του Π.∆. 118/07.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται επιπλέον για την πλήρη αποκατάσταση 

οποιασδήποτε περαιτέρω ζηµίας του Πανεπιστηµίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν’ όλω ή εν 

µέρει στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, ούτε του 

επιτρέπεται η εκχώρηση µέρους ή όλης της παρούσας σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Ευθύνη για ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πανεπιστηµίου για κάθε προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής 

ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας τρίτου για την ανάθεση ή οποιοδήποτε µέρος του που παρέχεται 

από την παρούσα Σύµβαση.   

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα αναλαµβάνει δικαστικό ή εξώδικο αγώνα εναντίον κάθε αγωγής, 

µήνυσης ή άλλης δικαστικής ή διοικητικής ενέργειας ή διεκδίκησης ή δραστηριότητας 

στρεφόµενης κατά του Πανεπιστηµίου και που αφορά στον ισχυρισµό ότι η ανάθεση της 

Προµήθειας ή δικαιώµατα επ’ αυτών 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

1. Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει τριάντα (30) 

ηµέρες µετά. 

2. Το Πανεπιστήµιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης 

των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστηµίου, 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης 

εντολής του Πανεπιστηµίου, 

(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της 

προµήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του 

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 

στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

επαγγέλµατός του. 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη Σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – 

µετά από εβδοµαδιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από 

µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται 

η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας. 

2. Το Πανεπιστήµιο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα 

µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

3. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία εκτέλεσης της προµήθειας ή/και αυτή δεν 

υλοποιείται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του 

συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 

10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. 

4. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων από τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία 

παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού και ο εξοπλισµός δεν παραδοθεί, τότε ο 

προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
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5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου ή σε 

ανώτερη βία.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες 

Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 

Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα 

(30) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο. Η χρονική περίοδος 

µπορεί να επιµηκυνθεί χωρίς επιβάρυνση και µε σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου. 

Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που 

οφείλονται στον Ανάδοχο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συµβατικού τιµήµατος του 

εξοπλισµού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί της συµβατικής 

τιµής.  

Το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα κατά περίπτωση, να υποβάλλει κυρώσεις σύµφωνα 

µε το άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως 

και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας Σύµβασης. 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).  

Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).   

Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήµιο, µπορεί να έχει για 

οποιαδήποτε θετική ζηµιά του, που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του Αναδόχου 

να πραγµατοποιήσει έγκαιρα την προµήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία  

∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας 

προκαλείται αδυναµία παράδοσης των ειδών, µέσα στους συµβατικούς χρόνους. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Τροποποίηση της Σύµβασης 
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Τροποποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης µετά τη σύναψή της δεν επιτρέπεται, εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων όπως αναφέρονται ρητά στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισµού, 

αφορούν δε σε τροποποίηση που δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης 

σκοπιµότητας του έργου και δεν επηρεάζουν το φυσικό αντικείµενο αυτού. Οποιαδήποτε όµως, 

τροποποίηση της παρούσας Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και 

από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του 

Πανεπιστηµίου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 

1. Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, το Πανεπιστήµιο και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της 

προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 

3. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα 

Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Μυτιλήνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Παράρτηµα: ∆ιέποντα την Προµήθεια Έγγραφα 

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα 

συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα Σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και 

αναπόσπαστο σύνολο µε τη Σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της 

παρούσας Σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

1. Η πλήρης οικονοµική και τεχνική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισµό, µε 

αρ. πρ. 5103/04-10-2012. 

2. Η απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του 40/18-12-

2012 Θέµα 5.2, µε την οποία έγινε η κατακύρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Λοιποί Όροι 

Αποκλείεται η από τον Ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα προκυπτόντων, 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος 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. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός στην αποκατάστασή 

της. 
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Κάθε διαφορά που αφορά την ερµηνεία και την εκτέλεση της Σύµβασης θα επιλύεται από τα 

αρµόδια ∆ικαστήρια της Μυτιλήνης.  

Η παρούσα Σύµβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, 

προσφορές, κ.λ.π.), εκτός εάν αυτό µνηµονεύεται ρητώς στην παρούσα Σύµβαση. 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), του Π.∆. 

118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. διατάξεις.  

Για κάθε ζήτηµα που δεν καθορίζεται µε σαφήνεια στην παρούσα Σύµβαση, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την 

ηµέρα υπογραφής της παρούσας. 

Τέλος, η παρούσα Σύµβαση, αφού συντάχθηκε σε διπλό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

µονογράφεται και υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους ως έπεται. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Για την εταιρεία 

µε την επωνυµία 

« COSMOS BUSINESS SYSTEMS 

AEBE » 

  

 

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας 

Αντιπρύτανης Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

∆ηµήτρης ∆άφνης 

 

 


