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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ     

 

 

 

     ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:  

«ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΔΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ  ΠΑΣΡΑ»,  

CPV: 453100000-3 

 

Σξίπνιε,    14 /02/2022 

Αξ. Πξση.    1093   

  
 

         

 Τ Μ Β Α  Η  Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Η   Δ Ρ Γ Ο Τ  

π ο ζ ο ύ  2 1 . 0 7 3 , 8 0  €   ( με ΦΠΑ 24% )  

 

 

 
      ήκεξα ζηηο  Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα      κεηαμχ ηνπ Πξχηαλε ΑΘΑΝΑΗΟΤ  ΚΑΣΖ, 

Καζεγεηή, Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, θαη ηνπ θ. 

ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ, Αηνκηθή Δπηρείξεζε, κε έδξα ηελ Πάηξα, νδφο Γ. 

ΑΥΗΝΖ 17, Σ.Κ. 26332, κε ΑΦΜ 0117842296 , ΓΟΤ  Γ΄ ΠΑΣΡΧΝ, κε Αξηζκφ ΜΔΔΠ  Αηνκηθήο 

Δπηρείξεζεο 25859, γηα έξγα Ζ/Μ ηάμεο Α1, ζσμθφνήθηκαν ζηελ ΣΡΗΠΟΛΖ, ζηα γξαθεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, νδφο Δξπζξνχ ηαπξνχ 28 & Καξπσηάθε, ηα παξαθάησ: 

 

 

Ο πρώηος με ηην ιδιόηηηα ηοσ Πρύηανη  ηοσ Πανεπιζηημίοσ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ και έτονηας 

σπόυη: 

 

1. Σελ ππ’  αξηζκ. 2/05-06-2021 Απφθαζε πγθιήηνπ κε ζέκα:  Έγθξηζε  δηελέξγεηαο αλάζεζεο έξγνπ 

κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ 

ΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΔΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ  ΠΑΣΡΑ» (ΑΓΑ:ΧΘΞΦ469Β7Γ-Γ06 & 

ΑΓΑΜ 21REQ009685946) 

2. Σελ ππ’  αξηζκ. 13/13-11-2020 Απφθαζε πγθιήηνπ κε ζέκα: Έγθξηζε αλάζεζεο «ΔΡΓΑΙΔ 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΔΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ  ΠΑΣΡΑ» (ΑΓΑ:ΦΗΝΕ469Β7Γ-ΟΓΔ, ΑΓΑΜ:21AWRD009871011) 

3. Σελ κε αξηζκ. Πξση. 204/11-01-2021 Πξφζθιεζε  ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

4. Σελ ππ΄αξηζκ. 9651/09-12-2021 Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο 

5. Σα ηεχρε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πξνυπνινγηζκνχ 23.296,95 € κεηά ηνπ ΦΠΑ, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

6. Σελ απφ 15-12-2021 πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

7 .  Σελ ππ’ αξηζκ 4538/09-09-2013 Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πεξί 

κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αλαπιεξσηέο Πξπηάλεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, 

θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ πνπ δηαηεξεί ν πξχηαλεο θαη θαζνξηζκνχ ζεηξάο αλαπιήξσζεο ηνπ 

Πξχηαλε θαη ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 2553 Σεχρνο Β, 10-10-2013.  
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                                                                     Αλαζέηεη 

 

ζηo δεχηεξν ησλ ζπκβαιιφκελσλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΔΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ  

ΠΑΣΡΑ»,  CPV: 453100000-3, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, αληί πνζνχ είθνζη έλα 

ρηιηάδσλ εβδνκήληα ηξηψλ επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ (21.073,80 €) ζσμπεριλαμβανομένοσ  ΦΠΑ. 

 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ΚΑΔ: 0000-0800-0870, 0879 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή 

ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ», ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, (CPV:453100000-3, «Δξγαζίεο Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ» θαη ππφθεηηαη 

ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ 

άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 2166/93 (ΦΔΚ 137 Α/24-8-93).
 
 

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην λ.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην πξνο αλάζεζε έξγν, είλαη ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά 

ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

1. Ζ ζχκβαζε εθηέιεζεο έξγνπ. 
2. Ζ Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 
8. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 
9. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 

Δπίζεο, ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, ελ ζπλερεία ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 
επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα: 
 (1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ λ.3669/2008 (Κ.Γ.Δ.).  
 (2) Οη Δπξσθψδηθεο. 
 (3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. 

Τ.Γ.Δ.). 
 (4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

1. Ο λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σν άξζξν 27 ηνπ λ.2166/93 γηα ηελ θξάηεζε 6‰ ππέξ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. (Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 

3. Οη, ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο, θαζψο θαη 

γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, Τπνπξγηθή Απφθαζε, Δξκελεπηηθή 

Δγθχθιηνο θ.ιπ.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, έζησ θαη εάλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί κε πξνζεζκία  ζαράνηα ημερών (40) απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, πνπ είλαη θαη εκέξα εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο απφ ηελ αλάδνρν ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πέξαλ απηνχ ηνπ ρξφλνπ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016  
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Παξαηάζεηο ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία δίλνληαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 147 

ηνπ Ν. 4412/2016 

Χο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ 

έξγνπ, ζην κέηξν θαη ηελ έθηαζε πνπ απηή είλαη δπλαηή, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη φια ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 

άλεπ νπδεκίαο επηπιένλ απνδεκηψζεσο. 

 Μεηά ηε βεβαησκέλε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ην έξγν γηα δηάζηεκα 

(15) δεθαπέληε κελψλ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/2016.       

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

          

Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν είλαη ζχκθσλε κε ηελ ειεχζεξα δηακνξθσκέλε πξνζθνξά ηεο, 

απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην θαη δελ επηηξέπεη γηα θαλέλα ιφγν ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ππαλαρψξεζή ηεο σο 

πξνο ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή γηα ην έξγν. 

         

          Ο δεύηερος ηφν ζσμβαλλόμενφν δήλφζε όηι: 

 

1.  Έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ παξαπάλσ θαη ηα απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 

 2. Θα ηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί κέηξσλ αζθαιείαο, εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, πεξί κέηξσλ 

πγηεηλήο θηι., απνδερφκελνο φηη είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα 

νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί απφ ακέιεηα εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ελ γέλεη 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εληφο ή εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

3. Δίλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκέλσλ φξσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ ηπρφλ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, θαη 

θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απνζεζηνζαιάκσλ απφζεζεο πιενλαζκάησλ ησλ πξντφλησλ 

θαζαίξεζεο. 

4. Όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη πνπ θαηαηέζεθαλ πξηλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη λφκηκα, νξζά θαη αθξηβή θαη πνπζελά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο 

ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη φηη πάλησο, έζησ θαη αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ή αληίζεζε, απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα λα επαλνξζψζεη ην ζεκείν αληίζεζεο κε δηθή ηνπ θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε, απξνθάζηζηα 

θαη ζε εχινγν ρξφλν απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο γλψζεο ηνπ ζεκείνπ αληίζεζεο.   

 

Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο.   

 

Σν ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, δελ έρεη νχηε ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη θακία εξγαζηαθή ή άιιεο 

θχζεσο ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ 

απφ ηελ ζχκβαζε εξγαζηψλ θαη δεν αναλαμβάνει θακία ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο, ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ  ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξέσζε. 

 

Οη πάζεο θχζεο θφξνη, εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο 

βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ. 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απηήο, ν Αλάδνρνο 

θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. 61617/ 24-01-2022 Δγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο,  ΣΑΜΔΗΟ 

ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΧΝ, ζπλνιηθνχ πνζνχ: οκηακοζίφν πενήνηα εσρώ (850,00 €), ε νπνία 

ζα παξακείλεη ζην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, πνπ είλαη ην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εθφζνλ ζπληξέρεη λφκηκε πεξίπησζε. 
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Σν παξφλ ζπληάρζεθε ζε έμη (6) αληίηππα θαη έιαβαλ ν αλάδνρνο δχν (2) αληίηππα θαη ην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ ηέζζεξα (4) αληίηππα. 

 

Πξσηνθνιιήζεθε ζην πξσηφθνιιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ κε αξηζκ.  

 

 

 

 
Ο Ι    Τ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Δ Ν Ο Ι  

 
 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  

                           Ο Πρύηανης   

 

 

 

 

       Καθηγηηής  ΑΘΑΝΑΙΟ  ΚΑΣΗ 

 

 

 

 

    ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 

 

 

 

 

 

       

                        
     

 




