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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. (τακτοποιητικού-μειωτικού) έργου «Επισκευή και αποκατάσταση 
υγρομονώσεων στο κτίριο Βιολογίας».

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 85205/8.11.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης 
Έργων.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,  στην υπ  ́αριθμ.  104/11.11.2022 συνεδρίασή του, αφού 
έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-
μειωτικού) έργου «Επισκευή και αποκατάσταση υγρομονώσεων στο κτίριο Βιολογίας,  ως ακολούθως: 
…………………………………………………………………………………………………………

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) έργου «Επισκευή και αποκατάσταση 
υγρομονώσεων στο κτίριο Βιολογίας»

Συνημ.: (α) Η με αρ. πρωτ. 85154/ 8/11/2022 Αιτιολογική Έκθεση των  Επιβλεπόντων Μηχανικών
(β) Ο 1ος Α.Π.Ε.

1. Γενικά

Με την παρούσα εισήγηση, η Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία, αιτιολογεί την ανάγκη έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. 
του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση υγρομονώσεων στο κτίριο Βιολογίας». Η συνολική δαπάνη του 
1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 43.617,42 € εκ των οποίων 35.175,34 € για εργασίες και 8.442,08 € για 
Φ.Π.Α. 
Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση   2.481,76 € , ήτοι ποσοστό  5,38  %, ως προς το ποσό του συμβατικού 
αντικειμένου , ενώ υπήρξε αύξηση  κατά 495,07 € (με ΦΠΑ) της  πρόβλεψης δαπάνης αναθεώρησης. 

1.1. Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων υγρομόνωσης στο κτίριο βιολογίας  
του Πανεπιστημίου Πατρών.

1.2. Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης Τμήμα Μελετών, Δ/σης  Μελετών και Εκτέλεσης έργων
Πηγή χρηματοδότησης  ΠΔΕ 2021ΝΑ34600380  (MIS 5149665)
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ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr   
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη 
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Ημερομηνία δημοπράτησης 14/3/2022
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 29/4/2022
Ανάδοχος ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Συνολικό ποσό σύμβασης  46.099,18 € ( με Φ.Π.Α.)
Αρχική συμβατική προθεσμία  120 ημέρες  ( μέχρι 26/8/2022 )
Μέση Έκπτωση  8 %

1.3. Φάση εργασιών εργολαβίας
Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

2. Αιτιολόγηση σύνταξης 1ου Α.Π.Ε.
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι επιμετρητικές διαφορές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων των 
συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν μετά την σύνταξη και τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης του έργου, 
καθώς και να περιληφθεί η αύξηση  της  πρόβλεψης δαπάνης αναθεώρησης. 
 

3. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου
Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση 2.481,76 € , ήτοι ποσοστό  5,38  %, ως προς το ποσό του συμβατικού 
αντικειμένου ενώ αυξήθηκε  κατά 495,07 € με ΦΠΑ η δαπάνη αναθεώρησης, λόγω πρόβλεψης, όπως αυτό 
καθίσταται σαφές στον πίνακα μεταβολών που ακολουθεί:

Πίνακας μεταβολών Αρχικής Σύμβασης
Κατηγορία εργασιών Αρχική σύμβαση 1οςΑ.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ με  έκπτωση 8% 26.165,24 € 28.962,15 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 4.709,74 € 5.213,19 €
Άθροισμα 30.874,98 € 34.175,34 €
Απρόβλεπτα 4.631,25 € 0 €
Άθροισμα 35.506,23 € 34.175,34 €
Απολογιστικά 1000,00 € 0,00 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%): 165,60 € 0,00 €
Άθροισμα 36.671,83 € 34.175,34 €
Αναθεώρηση 504,93 € 1.000,00 €
Σύνολο δαπάνης 37.176,76 € 35.175,34 €
ΦΠΑ 24% 8.922,42 € 8.442,08 €
Γενικό Σύνολο 46.099,18 € 43.617,42 €

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος 
περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 
«Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες 
εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. 
Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και 
συγκεκριμένα:

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα 
συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
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 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

4. Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω

Η  Διευθύνουσα Υπηρεσία

εισηγείται

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 43.617,42 €, που παρουσιάζει 

μείωση   2.481,76 € , ήτοι ποσοστό  5,38  %, ως προς το ποσό του συμβατικού αντικειμένου, με πηγή 

χρηματοδότησης ΠΔΕ 2021ΝΑ34600380 (MIS 5149665) .

Ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Θεόδωρος Ανδριώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

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

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 

1ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 43.617,42 €, που παρουσιάζει μείωση   

2.481,76 €, ήτοι ποσοστό 5,38 %, ως προς το ποσό του συμβατικού αντικειμένου, με πηγή 

χρηματοδότησης ΠΔΕ 2021ΝΑ34600380 (MIS 5149665) .

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                  

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας
-  Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων 
    και Τεχνολογιών Πληροφορικής
-Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
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