
 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226  

Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ   

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη: 07.07.2016 

Αρ πρωτ.: 4714 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372104 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 

Καλογεροπούλου Θεοδώρα  

e-mail: vtsokou@uop.gr, dkalog@uop.gr 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

«Εργασίες επαναχρωματισμού σε κτίρια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» (ΚΑΕ: 9329-07-00, CPV 45442110-1 

Εργασίες βαφής κτιρίων) 

 
Στην Τρίπολη , σήμερα 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των συμβαλλομένων,  

 αφενός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη 

(Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη –Πρυτανεία) με Α.Φ.Μ.:099727226, Δ.Ο.Υ. 

Τρίπολης,  νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής 

Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών,  Αν. Καθηγητή Γεώργιο Λέπουρα, (δυνάμει του 

Φ.Ε.Κ 315/τ.β’/09-03-2015) στο εξής αποκαλούμενο Διαχειριστής  και  

 αφετέρου του συμμετέχων «Κουτσούγερα Θεόδωρου», Πολιτικός 

Μηχανικός, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, με ΑΦΜ 043361512, με έδρα Δαρειώτου 

15, Τρίπολη, Τηλ.: 2710-231292,  

 

συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθμ. 7/ 07.06.2016 Απόφαση της 

Συγκλήτου, (ΑΔΑ: 6ΣΓΗ469Β74-ΔΕΗ) αποφάσισε την, με απ` ευθείας ανάθεση, 

ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες 

Επαναχρωματισμού σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 
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Κατόπιν των ανωτέρω,  

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1  της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί 

Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις  

1.2 της  αριθμ. 35130/739 ΦΕΚ τ.Β 1291/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΟΙΚ.   

1.3 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου» (Αναλογικά) 

1.4 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα 

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Αναλογικά) όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις 

αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 

 

2. Την υπ’ αριθ. 21/06.10.2015 Απόφαση της 80ης Συνεδρίασης της 

Συγκλήτου  και την υπ’ αριθ. 8/10.05.2016 Απόφαση της 89ης Συνεδρίασης 

της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

3. Την υπ’ αριθμ. 3297/23.05.2016 Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης 

Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Επαναχρωματισμού σε κτίρια 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», (ΑΔΑ: ΩΩΛΟ469Β7Δ-ΓΟΔ) 

2. Το από 03.06.2016 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας 

της απευθείας ανάθεσης των «Εργασιών Επαναχρωματισμού σε κτίρια 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», 

3. Την υπ’ αριθμ. 3618/03.06.2016 προσφορά από τον κ. Θεόδωρο 

Κουτσούγερα,  

αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση των 

εργασιών που αναφέρονται στον ανώτερο τίτλο, έναντι του ποσού των 19.827,60 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 15.990,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.  

 

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών  χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 

(2014ΣΕ54600053, ΚΑΕ 9329-07-00)  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες επαναχρωματισμού σε κτίρια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου CPV 45442110-1» 

Τόπος: Τρίπολη-Κόρινθος-Σπάρτη 

Χρηματοδότηση: 2014 ΣE54600053 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠPΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι Εργασίες Επαναχρωματισμού σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

προβλέπουν: 

 

α)  τον εξωτερικό και εσωτερικό χρωματισμό του κτιρίου του τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη  

β) τον εσωτερικό χρωματισμό του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής στην Κόρινθο 

γ) τον εξωτερικό χρωματισμό της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας 

Ζωής στην Σπάρτη 

 

Αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:  

 

1. Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 

ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

σε επιφάνεια 100 τ.μ. 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, 

υδατικής διασποράς ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Η εργασία 

περιλαμβάνει την απαιτούμενη  προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα, 

επισκευαστικό σποραδικό στοκάρισμα, εφαρμογή όσων στρώσεων του τελικού 

χρώματος απαιτηθεί και όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

 

2. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.  

Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών με υδατικής διασποράς χρώματα 

ακρυλικής, , ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 

προηγούμενο σπατουλάρισμα. Η εργασία περιλαμβάνει την απαιτούμενη  

προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα, επισκευαστικό σποραδικό 

στοκάρισμα, εφαρμογή όσων στρώσεων του τελικού χρώματος απαιτηθεί και 

όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

 

3. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 

αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου. Η εργασία περιλαμβάνει απόξεση 

και καθαρισμό, μινιάρισμα, δυο στρώσεις ελαιοχρώματος, υλικά  και μικροϋλικά 

επί τόπου. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΡΙΠΟΛΗ  

Α/Α Είδος / Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος  Σύνολο 

Μερικό 

Σύνολο 

1. Εξωτερικός χρωματισμός 

κτιρίου τμήματος 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών  τ.μ. 500 

 

8,50€ 

 

4.250,00 €  

2. Εσωτερικός χρωματισμός 

κτιρίου τμήματος 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών τ.μ. 500 6,00 € 3.000,00 €  

Μερικό Σύνολο 7.250,00 € 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

Α/Α Είδος / Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος  Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο 

1. Εσωτερικός χρωματισμός 

κτιρίου τμήματος 

Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής  τ.μ. 400 6,00 € 2.400,00 €  

2. Χρωματισμός 

κιγκλιδωμάτων Α΄ ορόφου 

και κιγκλιδώματος 

κλιμακοστασίου  κ.α. 1 640,00 € 640,00 €  

Μερικό Σύνολο 3.040,00 € 

 ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΠΑΡΤΗ  

Α/Α Είδος / Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος  Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο 

1. Εξωτερικός χρωματισμός 

κτιρίου Σχολής 

Ανθρώπινης Κίνησης και 

Ποιότητας Ζωής τ.μ. 500 8,50 € 4.250,00 €  

2. Χρωματισμός εξωτερικών 

μεταλλικών 

κλιμακοστασίων κ.α. 1 1.450,00 € 1.450,00 €  

Μερικό Σύνολο 5.700,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  15.990,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 3.837,60 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.827,60 € 
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Γενικές  Παρατηρήσεις  

1. Η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών  

2. Ο χρωματισμός θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας  

3. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία  

4. Όλα τα υλικά θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που 

δίνει κάθε κατασκευαστής και θα έχουν προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ και τη 

σήμανση CE.  

5. Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας  

6. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από 

τριμελή Επιτροπή.  

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά το πέρας των εργασιών, να 

αποκαταστήσει τυχόν ζημιές και να καθαρίσει το χώρο. Η αποκομιδή 

κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων από τον τόπο της εργασίας θα γίνει  

σε τοποθεσία που επιτρέπεται από την Αστυνομία  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ 

 

 Όλα τα υλικά θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που 

δίνει κάθε κατασκευαστής και θα έχουν προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ και τη 

σήμανση CE.  

 Στην παραπάνω δαπάνη, περιλαμβάνεται το εργολαβικό όφελος, οι 

εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών  (ΙΚΑ, κ.τ.λ.) καθώς και κάθε άλλη 

εισφορά ή κράτηση. 

 Η μεταφορά των υλικών στον τόπο της εργασίας και όλα τα μικροϋλικά 

που θα χρειαστούν, ώστε η εργασία να είναι πλήρως τελειωμένη και 

έτοιμη για χρήση σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της τεχνικής και 

της επιστήμης. Η αποκομιδή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων από 

τον τόπο της εργασίας σε τοποθεσία που επιτρέπεται από την Αστυνομία  

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των μέτρων 

ασφάλειας και την υγεία εργαζομένων και τρίτων. 

 

 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και 

αναλαμβάνει να αποπερατώσει το έργο σε εξήντα (60) ημέρες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού αυτού. 

 

Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου 

κατά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 

 

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και 

οποιαδήποτε απαίτηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά του δεύτερου 

συμβαλλόμενου που προκύπτουν από το έργο ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του προϋπολογισμού της 
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προσφοράς του έργου, ποσού 799,50€, επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και 

πενήντα λεπτά, που θα επιστραφεί μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως που 

ορίζεται σε έξη  (6) μήνες. 

 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 

μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της 

διαφοράς, σε περίπτωση που με την απόλυτη κρίση του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου η σύμβαση δεν έχει εκτελεσθεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους 

όρους που έχουν συμφωνηθεί.  

 

Το συμφωνητικό αυτό υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια 

αντίτυπα από τα οποία το ένα το παίρνει ο ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Τρίπολη, 07/07/2016 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

O Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης & 

Νέων Τεχνολογιών 

 

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Λέπουρας                                                                                         

Για τον Προμηθευτή 

Κουτσούγερας Θεόδωρος 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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