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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

ΤΡΙΠΟΛΗ,  ΤΚ 22131 WWW.UOP.GR  
 

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 Απ’ ευθείας ανάθεση «Ανακαίνιση γραφείων τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» με ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 / Α’ ) συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € συμ/νου ΦΠΑ  

 

Τρίπολη, 25.11.2019  

 

Αρ. Πρωτ. 12279            

  

         

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ    

 C P V :  4 5 4 5 4 1 0 0 - 5  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η Σ  

  

 

Σήμερα στις  25  του μηνός Νοεμβρίου,  ημέρα  Δευτέρα του έτους  2019, μεταξύ:  

 

1. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην Τρίπολη, επί της οδού Ερυθρού 

Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, με Α.Φ.Μ 099727226, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο 

κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης  Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017) και  

 

2. Της ατομικής εταιρείας Ασκούνη Αναστασία του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός, με 

Α.Φ.Μ.114442074, Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, ΜΕΕΠ 1005/24-4-2017, με έδρα Παρ. Ηρώων Πολυτεχνείου 

136, Πάτρα  ΤΚ 26 442, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την ίδια με ΑΔΤ ΑΜ 736989, συμφωνήσαν και 

αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ τ. Α’/08-082016) και τις τροποποιήσεις αυτού όπως 

ισχύουν σήμερα 
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2. Το υπ’αριθμ. 7003/20-8-2019 αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 19REQ005452620) 

3. Την υπ’αριθμ. 7872/4-9-2019 εισήγηση περί έγκρισης μελέτης – απ ευθείας ανάθεσης διενέργεια 

ηλεκτρονικής κλήρωσης και ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή κλήρωσης. 

4. Την υπ’αριθμ. 15/18.9.2019  Απόφαση Συγκλήτου της 158ης  Συνεδρίασης με θέμα: Έγκριση μελέτης 

του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση γραφείων τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» CPV: 

45454100-5 και ορισμός επιτροπής κληρώσεως για την απ’ ευθείας ανάθεση αυτού, με ΑΔΑ: 

Ω4ΝΓ469Β7Δ-ΡΣΟ 

5. Την υπ’αριθμ. 7396/28.8.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α ΑΑΥ 378/28-8-2019 με ΑΔΑΜ: 

19REQ005482111 

6. Την υπ’αριθμ. 9900/15.10.2019 κοινοποίηση αποτελέσματος της ηλ. Κλήρωσης προς την ανάδοχο εταιρεία 

7. Την υπ’αριθμ. 10915/6-11-2019 εισήγηση προς τη Σύγκλητο περί έγκρισης αποτελέσματος της 

ηλεκτρονικής κλήρωσης  

8. Την υπ’αριθμ. 14/8-11-2019 απόφαση Συγκλήτου της 162ης Συνεδρίασης Συγκλήτου περί Έγκριση 

αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απ ευθείας ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση γραφείων 

τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με ΑΔΑΜ: 19AWRD005876996 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλόμενων την εκτέλεση του έργου: 

«Ανακαίνιση γραφείων τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

 

Άθροισμα εργασιών  ομάδας A: 17.389,50 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕ & ΟΕ    18% 
 

 Άθροισμα 
 

17.389,50 

Απρόβλεπτα 15%   Χ 
 

2.608,43 

Άθροισμα 
 

19.997,93 

Αναθεώρηση 
 

2,08 

Άθροισμα 
 

20.000,00 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% 
 

4.800,00 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 
 

24.800,00 €  

 

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016  

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Η σύμβαση εκτέλεσης έργου. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
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5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, εν συνεχεία των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή 

είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

1. Ο ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Το άρθρο 27 του ν.2166/93 για την κράτηση 6‰ υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 

3. Οι, σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας, καθώς και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Ερμηνευτική Εγκύκλιος κ.λπ.) που 

διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσης σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία  ενενήντα ημερών (90) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 

σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου. Για κάθε μέρα υπέρβασης από την ανάδοχο της 

συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και πέραν 

αυτού του χρόνου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 

4412/2016. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

147 του Ν. 4412/2016. Ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 

4412/2016. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη 

χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα 

προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους, άνευ 

ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως. Μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συντηρεί το έργο για διάστημα (15) δεκαπέντε μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

άρθρου 171 του Π.Δ. 4412/2016. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Δεν 

προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

                  

 Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι: 

1.  Έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
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 2. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής 

κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα 

ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη 

τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

3. Είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του 

περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, 

και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων 

καθαίρεσης. 

2. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 

όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και 

δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.   

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, 

εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Πανεπιστήμιο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και έλαβαν ο ανάδοχος δύο (2) αντίτυπα και το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου τέσσερα (4) αντίτυπα. 

 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

Η νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

Ασκούνη Αναστασία  
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