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ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – μειωτικού) του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του  Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι 

εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 198/641/5567/23.02.2021  έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών  με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  22/04.03.2021  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα 

ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του έργου «Εργασίες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του  Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως 

του Προϋπολογισμού» συνολικής δαπάνης 18.539,75 € με Φ.Π.Α. , σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί: 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  Το Πρυτανικό Συμβούλιο 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – μειωτικού) του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα 

Χώρου στις εγκαταστάσεις του  Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού»  

 

Συνημ.: Ο 2ος ΑΠΕ  

 

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του  Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του 

Προϋπολογισμού». Η συνολική δαπάνη του 2ου  Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 18.539,75 € εκ των οποίων 14.951,41 € για 

εργασίες και 3.588,34 € για Φ.Π.Α. Ο 2ος  Α.Π.Ε. είναι μειωτικός  κατά 3.130,78 € , σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

 

1. Γενικά 

1.1 Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η  προμήθεια και εγκατάσταση φυτών για την φύτευση νέων θάμνων, δέντρων, πολυετών 

ποωδών φυτών σε νησίδες, παρτέρια, ελεύθερους χώρους πέριξ των κτηρίων ,η προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα για την 

δημιουργία χώρων πρασίνου σε διάφορα σημεία πέριξ των κτηρίων καθώς και η αντικατάσταση θάμνων και δένδρων όπου 

απαιτείται. Επίσης αφορά την κοπή κυρίως μεγάλων δένδρων τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και είναι επικίνδυνα για 

την πρόκληση ζημιών σε διάφορα κτίρια. 

 

1.2. Συμβατικά στοιχεία του έργου 

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 4η Μαρτίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 355/6936 
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Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης  Δ/να Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων  

Πηγή χρηματοδότησης  ΠΔΕ  

Ημερομηνία δημοπράτησης 22-04-2019 

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 29-07-2019 

Ανάδοχος  ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ  

Ποσό αρχικής σύμβασης 21.670,53 € με Φ.Π.Α. 

Συμβατική προθεσμία  360 ημερολογιακές ημέρες (μέχρι 29.07.2020) 

Εγκεκριμένες παρατάσεις   

1η παράταση προθεσμίας 26.11.2020 

2η παράταση προθεσμίας 21.12.2020  

Έκπτωση εργολαβίας 61% 

 

1.3. Φάση εργασιών του έργου 

Το έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 21-12-2020. 

 

2. Αιτιολόγηση σύνταξης του 2ου  Α.Π.Ε. και του 2ου  ΠΚΤΜΝΕ.  

 

2.1 Αιτιολόγηση σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός - τακτοποιητικός Α.Π.Ε, ο οποίος είναι και ο τελικός, συντάσσεται για να συμπεριλάβει: 

 Τις διαφοροποιήσεις ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις κατά την 

κατασκευή του έργου των εκτελεσμένων εργασιών.  

Με τις τροποποιήσεις του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού - τακτοποιητικού Α.Π.Ε: 

1. Δεν άλλαξε το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη, αλλά παρέμεινε το ίδιο  

δεδομένου ότι το προτεινόμενο αντικείμενο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - τακτοποιητικού Α.Π.Ε, αφορά τη 

λογιστική τακτοποίηση του δημοπρατούμενου έργου και όχι σε εργασίες τροποποίησης του, 

2. Δε θίχθηκε η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο, 

3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Α.Π.Ε είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 156 του 

Ν.4412/16. 

3. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου 

 

Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1ο Α.Π.Ε. Αναλυτικότερα, 

η δαπάνη αυτού είναι μειωτική σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε., όπως αυτό καθίσταται 

σαφές στον πίνακα μεταβολών της σύμβασης που ακολουθεί: 

Κατηγορία εργασιών Αρχική σύμβαση 

 

1ος ΑΠΕ 

 

Προτεινόμενος 

2ος ΑΠΕ 

Δαπάνη εργασιών 12.878,58 14.805,80 12.670,69 

ΓΕ & ΟΕ  18% 2318,14 2.665,04 2.280,72 

Άθροισμα 15.196,72 17.470,84 14.951,41 

Απρόβλεπτα 2.279,51 5,39 0,00 

Άθροισμα 17.476,23 17.476,23 14.951,41 

ΦΠΑ 24% 4.194,30 
4.194,30 3.588,34 

Συνολική Δαπάνη 21.670,53 21.670,53 18.539,75 

 

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 18.539,75 € εκ των οποίων 14.951,41 € για εργασίες και 3.588,34  

€ για Φ.Π.Α.  και είναι μειωτικός  κατά 3.130,78  €, ως προς την αρχική σύμβαση. 

 

4. Εισήγηση Δ.Ε.Σ.Ε. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

ΑΔΑ: ΨΘΠΚ469Β7Θ-ΜΛ7
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Την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα Χώρου στις 

εγκαταστάσεις του  Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού», συνολικής 

δαπάνης 18.539,75 € με Φ.Π.Α. 

            

                                                                                                                             Πάτρα    23 / 02 /2021 

                      Ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Σ.Ε. 

 

 

                                                                                                                    Αθαν. Παν. Γιαννόπουλος                        

                                                                                                                        Μηχανολόγος Μηχ/κός                          

 

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

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                  

                         

 

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 

 

ΑΔΑ: ΨΘΠΚ469Β7Θ-ΜΛ7
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