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ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικού – τελικού) του έργου «Εργασίες αισθητικών παρεμβάσεων 

στους χώρους των μνημείων του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4982/29.07.2021 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της  Διεύθυνσης Λειτουργ

ίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Αθανάσιου Γιαννόπουλου με τα συνημμένα.

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

τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικού – τελικού) του έργου «Εργασίες 

αισθητικών παρεμβάσεων στους χώρους των μνημείων του Πανεπιστημίου Πατρών»., συνολικής δαπάνης 17.014,62€ 

μετά του ΦΠΑ, ο οποίος σύνολό του παρουσιάζει μείωση κατά 384,04€ ως προς τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, ήτοι 

κατά ποσοστό 2,21%, σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

……………………………………………………………………………………………………………

Εισήγηση για το Πρυτανικό Συμβούλιο

1. Γενικά

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικού – τελικού) του έργου 
«Εργασίες αισθητικών παρεμβάσεων στους χώρους των μνημείων του Πανεπιστημίου Πατρών».
Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 384,04€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μείωσης 2,21% ως προς την Αρχική Σύμβαση, και σε αυτόν έχουν περιληφθεί όλες οι εργασίες 
που απαιτήθηκαν για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.
2. Συμβατικά στοιχεία του έργου

Σύνταξη μελέτης: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών 
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. 2019ΣΕ04600010
Ημερομηνία δημοπράτησης: 02.02.2021
Ανάδοχος: Ευάγγελος Γαλάνης
Απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης: Υπ’ αριθμ. Πρωτ. 309/6175/25.02.2021 απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ8Σ6469Β7Θ-ΜΩΑ)
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05.05.2021
Ποσό σύμβασης: 17.398,66 € με Φ.Π.Α.
Έκπτωση εργολαβίας: 53%
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Συμβατική προθεσμία: 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 04.07.2021 

3. Φάση εργασιών εργολαβίας
Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται από την υπογραφείσα σύμβαση.
4. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. 
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την 
λειτουργικότητα του έργου και οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία κατασκευής αυτού, η δαπάνη των οποίων 
καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επήλθαν ουσιώδεις τροποποιήσεις 
στο έργο, δηλαδή δεν άλλαξε το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιήθηκαν οι 
προδιαγραφές του έργου, δεν ανατέθηκε νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρήθηκε το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θιχθεί η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.
5. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου
Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 384,04€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μείωσης 2,21% ως προς την Αρχική Σύμβαση (έχοντας περιληφθεί όλες οι εργασίες  που 
απαιτήθηκαν για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου), όπως αυτό καθίσταται σαφές στον πίνακα 
μεταβολών της σύμβασης που ακολουθεί:

Είδος Εργασιών Αρχική Σύμβαση (€) Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ (€)
Σύνολο Εργασιών 11.721,47 11.721,47
Απρόβλεπτα 1.758,22
Άθροισμα 13.479,69 11.721,47
Απολογιστικές Εργασίες 551,48 2.000,00
Άθροισμα εργασιών σύμβασης 14.031,17 13.721,47
Λογιστικό λάθος 0,01 0,00
Άθροισμα 14.031,18 13.721,47
ΦΠΑ 3.367,48 3.293,15
Γενικό σύνολο σύμβασης 17.398,66 17.014,62

Μείωση συνολικής δαπάνης προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.: 384,04€
Ποσοστιαία μείωση συνολικής δαπάνης προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.: 2,21%

6. Εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Η Δ/νση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικού – τελικού) του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης 17.014,62€ μετά του 
ΦΠΑ, ο οποίος σύνολό του παρουσιάζει μείωση κατά 384,04€ ως προς τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, ήτοι 
κατά ποσοστό 2,21%. 

Πάτρα, 28.07.2021

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Αθανάσιος Π. Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

………………………………………………………………………………………………………………

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 
(μειωτικού – τελικού) του έργου «Εργασίες αισθητικών παρεμβάσεων στους χώρους των μνημείων του Πανεπιστημίου 
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Πατρών»., συνολικής δαπάνης 17.014,62€ μετά του ΦΠΑ, ο οποίος σύνολό του παρουσιάζει μείωση κατά 384,04€ ως 
προς τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, ήτοι κατά ποσοστό 2,21%.

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                  

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
-  Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων
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