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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής  για την τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού 

για την «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη» 

(Αρ. Διακ. 1737/3834/19675/22-06-2020). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  15614/01.03.2022  έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής  

Παραλαβής. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 70/03.03.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής για την 

τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ  20SYMV007552829 για την «Συντήρηση των 

εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη» (Αρ. Διακ. 1737/3834/19675/22-06-

2020), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

Συνήλθε την 1η Μαρτίου ημέρα Τρίτη & ώρα 09:30 π.μ, στο γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης 

Συμβάσεων (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 851/35934 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 65ΟΖ469Β7Θ-067, και 

αποτελείται από τους κ.κ.: 

1. Ντάσιο Ανδρέα, (Πρόεδρος),  

2. Μαυρογιάννη Αδαμαντία, (Μέλος),  

3. Δημητροπούλου Μαρία, (Μέλος),  

προκειμένου να αποφανθεί επί της με αρ. πρωτ. 2330/28-02-2022 Εισήγησης του Τμήματος Κτηρίων και Εσωτερικών  

Εγκ/σεων  της Δ/νσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων – Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την τροποποίηση των όρων της σύμβασης για την «Συντήρηση των 

εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»   με ΑΔΑΜ  20SYMV007552829. 

 Η Επιτροπή Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί 

τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4). 

 Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση στην οποία αναφέρονται και τεκμηριώνονται οι λόγοι για την τροποποίηση 

των όρων του συμφωνητικού, και συγκεκριμένα  λόγω της μετεγκατάστασης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο 

νέο κτήριο, καθώς και της εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα στα Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής, θα πρέπει να γίνει 

τροποποίηση της σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εν λόγω ανελκυστήρες με 

επιπλέον κόστος από 15-03-2022 έως 29-10-2022 κατά 1.079,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το συνολικό 

ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στα 65.854,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Ν. Φαναριώτης 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής 

Εισηγείται 

την έγκριση της τροποποίησης των όρων του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 20SYMV007552829 για την «Συντήρηση των 

εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη». 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

                                                Η Επιτροπή Παραλαβής  

             Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη 

        Ντάσιος Ανδρέας  Μαυρογιάννη Αδαμαντία     Δημητροπούλου Μαρία  

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

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης 

των όρων του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 20SYMV007552829 για την «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων 

του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη», με επιπλέον κόστος από 15-03-2022 έως 29-10-2022 κατά 1.079,55 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στα 65.854,05 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..    

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                                      

         

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
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