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ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. εν  ισοζυγίω  και  του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου «  Εργασίες   

συμπλήρωσης τμήματος  της  υφιστάμενης περίφραξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου 

Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 159/594/4979/17.02.2021  έγγραφο του Προϊσταμένου της  Διεύθυνσης 

Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων κ. Αθανάσιου Γιαννόπουλου με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  20/18.02.2021  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη 

τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  

«  Εργασίες   συμπλήρωσης τμήματος  της  υφιστάμενης περίφραξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών», ο 

οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

17.769,10   € εκ των οποίων  14.329,92 € για εργασίες και  3.439,18  € για Φ.Π.Α.  και    είναι    ίση    με   το    συνολικό   

ποσό    της   σύμβασης   (17.769,10   €  )    με  ΦΠΑ)  -εν  ισοζυγίω, σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί: 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ   

1. Γενικά 

Η  παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος  έγκρισης   του 1ου Α.Π.Ε. εν  ισοζυγίω    και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  «Εργασίες   συμπλήρωσης τμήματος  της  υφιστάμενης περίφραξης στο Γυμναστήριο του 

Πανεπιστημίου Πατρών». 

Η συνολική δαπάνη του  1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 17769,10   € εκ των οποίων  14329,92 € για εργασίες και  

3439,18  € για Φ.Π.Α.  και    είναι    ίση    με   το    συνολικό   ποσό    της   σύμβασης   (17769,10   €  )    με  ΦΠΑ)  -

εν  ισοζυγίω. 

2. Συμβατικά στοιχεία του έργου 

Σύνταξη μελέτης:  ΓΔΤΥΠΔ-  ΔΠΜ 

Προϋπολογισμός μελέτης : 20,192,16  € με Φ.Π.Α. 

Πηγή χρηματοδότησης: Κ.Α.: .:  ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 2)   

Ημερομηνία δημοπράτησης: 28-07-2020 

Ανάδοχος:  ΠΑΠΠΑΣ   ΠΑΝ    ΠΑΥΛΟΣ     Πολ. Μηχανικός ΤΕ – Ε.Δ.Ε     

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    

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  
 

 

  Πάτρα 18η Φεβρουαρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 213/5150 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
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Απόφαση κατακύρωσης  

της σύμβασης: 
Υπ’ αριθμ. πρωτ.: 957/31186/25.09.2020 (ΑΔΑ: 

ΨΜΥΑ469Β7Θ-3ΟΨ) 

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 14-10-2020 

Ποσό σύμβασης: 17. 769,10 € με Φ.Π.Α. 

Έκπτωση εργολαβίας: 12% 

Αρχική  Συμβατική προθεσμία: 14-12-2020 

1η   Παράταση  έργου:      (έως  12-02-2021,  υπ΄ αριθμ. 12/17-12-2020   συνεδρίαση  του  

Πρυτανικού  Συμβουλίου )    
2η  Παράταση  έργου:  (έως   14-03-2021 υπ΄ αριθμ.  17/17-01-2021  συνεδρίαση  του  

Πρυτανικού  Συμβουλίου)  

 

3. Φάση εργασιών εργολαβίας 

Οι   συμβατικές  εργασίες  έχουν   ήδη  ολοκληρωθεί  εμπρόθεσμα  και  εντός της  συμβατικής  προθεσμίας .  

4. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για  να   συμπεριληφθούν      εργασίες που  

προέκυψαν     κατά  την εκτέλεση   του  έργου    και  δεν  περιλαμβάνονταν  στην  αρχική  μελέτη  ήτοι    σύμφωνα  με  

το  σχετικό    έγγραφο   ( e-mail) του   Πανεπιστημιακού  Γυμναστηρίου   προέκυψε  η   ανάγκη  κατασκευής   τμήματος   

πεζοδρομίου   σε  συνέχεια  του  υφιστάμενου  για  λόγους   πρόσβασης   στο  Πανεπ.  Γυμναστήριο . 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθούν    επτά   (7) νέες   εργασίες   αναφορικά   με την   κατασκευή   

πεζοδρομίου  περιμετρικά   της  περίφραξης  σε  συνέχεια  του  υφιστάμενου   ως  άνω  Η δαπάνη  των    νέων   τιμών   

καλύπτεται ως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο     156 Ν.4412/2016. 

Οι  επτά   (7) νέες   εργασίες    περιγράφονται  στο   συνημμένο    1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε    

5. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου 

Η συνολική δαπάνη του  1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 17769,10   € εκ των οποίων  14329,92 € για εργασίες και  

3439,18  € για Φ.Π.Α.  και    είναι    ίση    με   το    συνολικό   ποσό    της   σύμβασης   (17769,10   €  )    με  ΦΠΑ)  -

εν  ισοζυγίω   
Οι οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Περιγραφή Εργασιών 
Αρχική Σύμβαση 

(€) 

Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. 

(€) 

Εργασίες   (μετά την έκπτωση και 

ΓΕ & ΟΕ) 
12.460,80 14.329,92 

Απρόβλεπτα 1.869,12 0,00 

Μερικό Σύνολο 14.329,92 14.329,92 

ΦΠΑ 24% 3.439,18 3.439,18 

Σύνολο 17.769,10 17.769,10 

                                               -----        0,00    -----    ΕΝ  ΙΣΟΖΥΓΙΩ 

 

6. Εισήγηση της Διεύθυνσης Συντηρήσεως και Εκτελέσεως Έργων 

Η Δ/νση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι 

(α) Είναι αναγκαία η σύνταξη και η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.    και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  . του εν θέματι έργου 

(β) Η συνολική δαπάνη του  1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 17769,10   € εκ των οποίων  14329,92 € για εργασίες και  

3439,18  € για Φ.Π.Α.  και    είναι    ίση    με   το    συνολικό   ποσό    της   σύμβασης   (17769,10   €  )    με  ΦΠΑ)  -

εν  ισοζυγίω   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 Την έγκριση του  1 ου  Α.Π.Ε. (εν  ισοζυγίω)    και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  . του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης  

17769,10    € μετά του ΦΠΑ. 

                                                                                                                       Πάτρα  16-02-2021 

                                                                                                                        Ο Προϊστάμενος της  

                    Διεύθυνσης Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων 

                        Αθανάσιος Π. Γιαννόπουλος 

                       Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του  1ου   

Α.Π.Ε. (εν  ισοζυγίω)    και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης  17.769,10    € 

μετά του ΦΠΑ. 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                  

                         

 

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 

 

ΑΔΑ: ΨΞ0Γ469Β7Θ-ΣΝΧ
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