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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. (σε ισοζύγιο ) καθώς  και παράταση των εργασιών του έργου «Εργασίες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μίου Πατρών διάρκειας ενός έτους 

η μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1551/3137/38107/16.11.2020  έγγραφο του Προϊσταμένου της  Διεύθυνσης 

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

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  8/19.11.2020  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη 

τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντα χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός έτους η μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού», ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται 

στο ποσό των 21.670,53 € εκ των οποίων 17.476,23 € για εργασίες και 4.194,30 € για Φ.Π.Α., σύμφωνα με την Εισήγηση 

που ακολουθεί:   

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

Εισήγηση 

1. Γενικά 

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο ) καθώς  και παράταση 

των εργασιών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μίου Πατρών 

διάρκειας ενός έτους η μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού».  

Ο 1ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

21.670,53 € εκ των οποίων 17.476,23 € για εργασίες και 4.194,30 € για Φ.Π.Α.. 

2. Συμβατικά στοιχεία του έργου 

Σύνταξη μελέτης:  Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων της  ΓΔΤΥΠΔ  

Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. 2014 ΣΕ 54600026   

Ημερομηνία δημοπράτησης: 22.04.2019  

Ανάδοχος: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ. 

Απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης: Υπ’ αριθμ. Πρωτ. 338/20340/28.06.2019 απόφαση . 

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 29.07.2019 

Ποσό σύμβασης: 21.670,53 € με Φ.Π.Α. 

Έκπτωση εργολαβίας: 61,00%  

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 19η Νοεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 979/38663 
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Συμβατική προθεσμία: 360 ημερολογιακές ημέρες (μέχρι 29.07.2020) 

  Παράταση προθεσμίας:                                Μέχρι 26-11-2020 ( Συνεδρίαση Π.Σ 137/08-07-2020). 

3. Φάση εργασιών εργολαβίας 

    Οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με την 473/21954/08-07-2020 Απόφαση παράτασης του Π.Σ.  

4. Εγκεκριμένες Μεταβολές του Έργου:    

 Παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 26.11.2020 (Υπ’ αριθμ. 137/08.07.2020 Συνεδρίαση Π.Σ.)  

5. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.  

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν  κατά την πορεία κατασκευής του 

έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα αυτού σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 

στην εγκριθείσα αρχική  μελέτη και που περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση. Επι πλέον έγινε χρήση των 

απροβλέπτων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της εκτέλεσης επι πλέον εργασιών.  

Με την εκτέλεση των εργασιών αυτών δεν επήλθαν τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν άλλαξε το φυσικό 

αντικείμενο της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατέθηκε νέο ή παράπλευρο 

έργο και διατηρήθηκε το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θιχθεί η πληρότητα 

και η λειτουργικότητά του.  

Αναλυτικότερα οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου σχεδίου του 101' Α.Π.Ε κατά ομάδα 

ομοειδών εργασιών, αναλύονται και αιτιολογούνται παρακάτω: 

Πιο συγκεκριμένα, οι ποσότητες των άρθρων Α.Τ.1.1, Α.Τ.1.6, Α.Τ.1.10, Α.Τ.1.16, Α.Τ.1.17, 

Α.Τ.1.18, Α.Τ.1.20, Α.Τ.1.22, Α.Τ.1.24, Α.Τ.1.26, Α.Τ.1.27, Α.Τ.1.28, Α.Τ.1.33, Α.Τ.1.34, 

Α.Τ.1.37, Α.Τ. 1.38 και Α.Τ.1.39 είναι αυξημένες διότι προέκυψε η  ανάγκη επιπλέον εργασιών ανά άρθρο.  

Έτσι με την αύξηση καθαρά συγγενών εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω, το άθροισμα ανέρχεται σε 14.805,80 € 

έναντι του αρχικού ποσού των 12.878,58 €. 

Κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών χρησιμοποιείται για την αποζημίωση της επιπλέον δαπάνης και συγκεκριμένα 

δαπάνη 1.927,22 € χωρίς ΓΕ&ΟΕ.  Με ΓΕ&ΟΕ η δαπάνη ανέρχεται στα 2.274,12 €. 

5. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου 

Στο σύνολό του ο 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο  ως προς την αρχική σύμβαση με  υπόλοιπο ποσό για απρόβλεπτα 

5,39 ευρώ και η  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.670,53€ μετά του Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Περιγραφή Εργασιών Αρχική Σύμβαση 
Προτεινόμενος 

1ος Α.Π.Ε. 

Διαφορές 

Δαπάνης 

Εργασίες Πρασίνου 

 (μετά την έκπτωση) 
12.878,58 14.805.80 

1.927,22 

ΓΕ & ΟΕ 18% 2.318,14 2.665,04 346,90 

Άθροισμα 15.196,72 17.470,84      2.274,12 

Απρόβλεπτα 2.279,51 5,39 2.274,12 

Μερικό Σύνολο 17.476,23 17.476,23  

ΦΠΑ 24% 4.194,30 4.194,30 4.250,12 

Σύνολο 21.670,53 21.670,53 21.958,97 

 

6. Εισήγηση της Διεύθυνσης Συντηρήσεως και Εκτελέσεως Έργων 

Κατόπιν τούτων, η Δ/νση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.( σε ισοζύγιο) του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης 21.670,53€ μετά του ΦΠΑ. 

Επίσης εισηγείται την παράταση των εργασιών κατά 25 ημερολογιακές ημέρες   ήτοι  μέχρι την 21-12-2020 για την 

ολοκλήρωσή τους.   

                                                       Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων 

 Αθανάσιος Π. Γιαννόπουλος 
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 Μηχανολόγος Μηχανικός 

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

 

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

εργασιών κατά 25 ημερολογιακές ημέρες,   ήτοι  μέχρι την 21.12.2020 για την ολοκλήρωσή τους. 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                  

                         

 

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 
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