
Σελίδα 1 από 3 
 

 

 

ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του Τμήματος Επιστήμης 

των Υλικών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/22/7458/10.03.2021  έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της  Διεύθυνσης 

Μελετών και Εκτέλεσης Έργων κ. Θεοδώρου Ανδριώτη με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  23/11.03.2021  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη 

τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και της παράτασης του 

έργου: «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών», 

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

38.413,74    € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α   και    είναι    ίση    με   το    συνολικό   ποσό    της   σύμβασης   εν  ισοζυγίω, 

σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί: 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  Το Πρυτανικό Συμβούλιο 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και της παράτασης του έργου: «Λειτουργικές 

παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών»  

Σχετ. & συνημ.:  ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος                                          

1. Γενικά 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του εν θέματι έργου. 

1.1 Αντικείμενο της εργολαβίας 

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη αναγκών του κτιρίου Κ38 σε οικοδομικές & Η/Μ εργασίες προκειμένου να είναι 

εύρυθμη και ασφαλή η λειτουργία του, ώστε να μεταφερθεί το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. 

1.2  Συμβατικά στοιχεία 

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 Φαναριώτης 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  
 

 

  Πάτρα 11η Μαρτίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 394/7680 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ.Π.Μ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 53.868,19€ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Κ.Α.: 2019ΣΕ04600010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 06/10/2020 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ Κατσαϊτης Μ. – Ασημακόπουλος Π. 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ:  

 

16/11/2020 

38.413,76  

Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (12/02/2021) 

 

1η: έως 16/03/2021 (στην υπ΄αριθμ. : 17/28-01-2021 

συν. του Πρυτανικού Συμβουλίου) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.: 

 

46,00 % 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΕΚΕΛΟΣ – ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

 

1.3. Φάση εργασιών εργολαβίας 

Οι εργασίες έχουν περατωθεί εμπρόθεσμα έως τις 16-03-2021. 

 

1.4 Εγκεκριμένες μεταβολές της σύμβασης 

Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών (υπ’ αριθ. 17/28.01.2021 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

 

2. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της παράτασης 

Οι εργασίες έχουν περαιωθεί εμπρόθεσμα και υπήρξε άριστη συνεργασία της Υπηρεσίας με τον ανάδοχο. Με το έργο 

αυτό, διεκπεραιώθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας, όλες οι εργασίες, οικοδομικές και Η\Μ, προκειμένου να είναι 

εφικτή η μετεγκατάσταση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών. 

Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε., προέκυψε από την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως 

αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.  

Επίσης, περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την κατασκευή του έργου και περιλαμβάνονται 

στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/2016 από την Δ/νουσα Υπηρεσία κατ’ 

αντιπαράσταση του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου, για να συμπεριληφθούν οι ποσότητες που απαιτήθηκαν για την 

αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις. 

Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4683/15-02-2021  έγγραφό του αιτείται την παράταση του έργου εξαιτίας της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού όπως περιορισμός στην κυκλοφορία πολιτών, περιορισμός οχημάτων για την προμήθεια 

υλικών, περιορισμός στις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις των εργαζομένων καθώς και στην προσέγγιση των 

εργαζομένων στα εργοτάξια. 
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Η Υπηρεσία μας θεωρεί εύλογους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και προσθέτει την σύνταξη την σύνταξη και 

έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 

Κρίνει ότι οι υπόλοιπες εργασίες μπορούν να εκτελεσθούν έως 26-03-2021.  

3. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου 

 

Κατηγορία εργασιών Αρχική σύμβαση 
Προτεινόμενος 

1ος Α.Π.Ε. 

Δαπάνη εργασιών 25.294,63 29.088,82 

Απρόβλεπτα 3.794,19 0,00 

Άθροισμα 29.088,82 29.088,82 

Απολογιστικά 1.890,00 1.890,00 

Άθροισμα 30.978,82 30.978,82 

ΦΠΑ 24% 7.434,92 7.434,92 

Συνολική Δαπάνη 38.413,74 38.413,74 

 

 4. Εισήγηση  της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:  

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 38.413,74 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

και την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη 

μεταφορά υποδομών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 26-

03-2021.             
Ο Αναπλ .Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 

 

  

               Θεόδωρος Ανδριώτης  

            Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

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

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

1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 38.413,74 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 

την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για 

τη μεταφορά υποδομών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 

έως 26-03-2021.             

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                  

                         

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
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