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ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

              Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης κατεπειγουσών πρόσθετων εργασιών προ της συντάξεως του 1ου Α.Π.Ε. (άρθρο 

155 ν.4412/2016), του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Παν

επιστημίου Πατρών-Φάση Ι».

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 6612/04.08.2021   έγγραφο σας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 42/05.08.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της εισήγησης για την εκτέλεση κατεπειγουσών 

πρόσθετων εργασιών προ της συντάξεως του 1ου Α.Π.Ε. (άρθρο 155 ν.4412/2016), του έργου «Επείγουσες 

εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών-Φάση Ι», η οποία έχει ως 

ακολούθως:

…………………………………………………………………………………………………

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης κατεπειγουσών πρόσθετων εργασιών προ της συντάξεως του 1ου Α.Π.Ε (άρθρο 155 Ν. 
4412/16), του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών-

Φάση Ι»

Σας γνωρίζουμε ότι διαπιστώθηκαν έκτακτες βλάβες σε συστήματα κλιματισμού αιθουσών διδασκαλίας αλλά και σε χώρους, 
εργαστήρια και γραφεία των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Λόγω της επικείμενης έναρξης δια ζώσης των μαθημάτων 
κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος αλλά και λόγω των παρατεταμένης διάρκειας πολύ υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται 
την τρέχουσα θερινή περίοδο κρίνεται απολύτως κατεπείγουσα και αναγκαία η άμεση αποκατάσταση των βλαβών στις δομές 
που έχουν διαπιστωθεί βλάβες κλιματισμού αυτών.

  Η Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη: 
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(α) το κατεπείγον του θέματος, προτείνει η αποκατάσταση των βλαβών αυτών να υλοποιηθεί στα πλαίσια του εν εξελίξει 
έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση Ι» με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 155 του Ν.4412/16

(β) To Άρθρο 155 «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες»: Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132, 
αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την 
προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των 
απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει 
τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές 
μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 
εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις 
εκατό (20%).”

 (γ) Την αιτιολόγηση του επείγοντος, που περιλαμβάνεται στο σχετικό (α)

 (δ) Την εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας και τις ενδεικτικές τιμές για τις απαιτούμενες νέες 
τιμές για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.592,39 € χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 8.174,56 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

(ε) Ότι με τις προτεινόμενες εργασίες δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δεν αλλάζει το φυσικό αντικείμενο 
της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται 
το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

(στ) Ότι για το συγκεκριμένο έργο έχουν προϋπολογισθεί απρόβλεπτες εργασίες (15%) συνολικού ποσού 5.584,35 χωρίς 
Φ.Π,Α ήτοι 6.924,59 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ότι με την παρούσα εισήγηση θα υπάρξει απορρόφηση αυτών στο 
σύνολό τους, εφόσον απαιτηθεί.

(ζ) Ότι με την εκτέλεση των επειγουσών πρόσθετων εργασιών θα επιτευχθεί ταχεία αποκατάσταση των βλαβών  που 
σχετίζονται με κλιματισμό στους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Εισηγείται

(α) Την έγκριση της εκτέλεσης των ως άνω εργασιών στα πλαίσια της εν θέματι εργολαβίας, προ συντάξεως του 1ου Α.Π.Ε. 
και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

(β) Την έγκριση εν λόγω δαπάνης.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Λειτουργίας  & Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

……………………………………………………………………………………………………
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Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την έγκριση της εκτέλεσης των ως άνω εργασιών στα πλαίσια της εν θέματι εργολαβίας,  προ συντάξεως του 
1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως αναφέρονται στην παραπάνω Εισήγηση.

2. Την έγκριση εν λόγω δαπάνης όπως αναφέρεται στην παραπάνω Εισήγηση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                                       

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
-  Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων
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