
Σελίδα 1 από 4

ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Σύνδεση του νέου κτιρίου Οικονομικών 

Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4053/27.07.2021  έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της  Διεύθυνσης Μελετώ

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

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  41/29.07.2021  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη 

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

του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών»  Η συνολική 

δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 37.514,72 € μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος στο σύνολο του είναι σε ισοζύγιο 

προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης , σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί::

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΜΑ: Αιτιολόγηση σύνταξης και έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Σύνδεση του νέου 
κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών»

Συνημ.. 1. Ο 1ος Α.Π.Ε του έργου του θέματος

2. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών) 

Με την παρούσα έκθεση το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων αιτιολογεί την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 
του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Σύνδεση του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης 
του Πανεπιστημίου Πατρών Ολοκλήρωση και Ανακαίνιση Κτιρίων του Παν/μίου Πατρών».
Ο 1ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του 
37.514,72 € εκ των οποίων 30.253,81 € για εργασίες και 7.260,91€ για Φ.Π.Α. Ειδικότερα καταναλώνει το ποσό των 
1.044,23 € από την προβλεπόμενη δαπάνη απροβλέπτων ποσού 3.525,84 € της Αρχικής Σύμβασης που προέκυψε κατά 
την διάρκεια της εκσκαφής για την τοποθέτηση των σωλήνων υδροδότησης του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών. 
Στην διαδρομή της εκσκαφής βρέθηκαν δίκτυα κάθετα ή παράλληλα το οποία δεν υπήρχαν σε κάποιο σχέδιο, ούτε 
μπορούσαν να προβλεφθούν από τον επιβλέποντα παρ’ όλο που ήταν τον περισσότερο χρόνο επί του έργου.
1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η σύνδεση του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 
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2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης Δ/νση Μελετών & Εκτέλεση Έργων Παν/μιου Πατρών 
Πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. 2019ΣΕ04600013
Ημερομηνία δημοπράτησης 06.04.2021
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 12.05.2021
Ανάδοχος Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Συνολικό ποσό Διακήρυξης 74.171,22 € (με Φ.Π.Α.)
Αρχική συμβατική προθεσμία 10.08.2021
Έκπτωση 52,00%

3. ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μέχρι σήμερα έχει αποπερατωθεί το 90 % του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
4.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Μέχρι σήμερα (23-07-2021) δεν έχουν γίνει πληρωμές για το συγκεκριμένο έργο. 
5.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.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, προκειμένου να  συμπεριληφθεί μία (1) νέα εργασία, που δεν 
περιλαμβάνονται στα συμβατικά τιμολόγια. Πρόκειται για αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Τα υφιστάμενα δίκτυα κόπηκαν κατά την διάρκεια της εκσκαφής. Για τα δίκτυα αυτά δεν υπήρχε κάποιο 
σχέδιο ώστε να μπορεί να αποφευχθεί η διακοπή τους. 
6. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο πρώτος Α.Π.Ε. συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που κανονίζει την τιμή μονάδας μιας (1) νέας εργασίας που είναι 
απαραίτητη για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.
Η νέα εργασία που περιλαμβάνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. αφορά αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης ή 
αποχέτευσης με νέο δίκτυο (ΝΤ-1: ΗΛΜ 8). Η νέα εργασία προέκυψε κατά την διάρκεια της εκσκαφής για την 
τοποθέτηση των σωλήνων υδροδότησης του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών. Στην διαδρομή της εκσκαφής 
βρέθηκαν δίκτυα κάθετα ή παράλληλα το οποία δεν υπήρχαν σε κάποιο σχέδιο, ούτε μπορούσαν να προβλεφθούν από 
τον επιβλέποντα παρ’ όλο που ήταν τον περισσότερο χρόνο επί του έργου.
Η νέα εργασία που περιλαμβάνεται στον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι:
Αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης με νέο δίκτυο. 

(ΝΤ-1 : ΗΛΜ 8)

Αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης με αντίστοιχο νέο δίκτυο, με σωλήνα οποιασδήποτε διαμέτρου 

και από οποιοδήποτε υλικό, δηλαδή εργασία διαμόρφωσης του παλαιού δικτύου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η 

στεγανότητα της κατασκευής και η ομαλή παροχή του νερού ή των λυμάτων και παράδοση του νέου δικτύου ύδρευσης ή 

αποχέτευσης σε κανονική λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικά που θα απαιτηθούν για 

την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τιμή Μονάδας (ευρώ) : εκατόν εξήντα πέντε και είκοσι λεπτά (165,20)

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου Α.Π.Ε
Ο 2ος Α.Π.Ε ακολούθως μεταβάλλεται με τον 1ο Α.Π.Ε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
 

Πίνακας μεταβολών Αρχικής Σύμβασης και 1ου Α.Π.Ε.

Περιγραφή εργασιών Αρχική σύμβαση
Προτεινόμενος
1ος Α.Π.Ε.

Σύνολο εργασιών 23.505,60 24.347,72
Απρόβλεπτα 3.525,84 2.683,72
Άθροισμα 27.031,44 27.031,44
Απολογιστικές Εργασίες 3.222,37 3.222,37
Μερικό Σύνολο 30.253,81 30.253,81
ΦΠΑ 24% 7.260,91 7.260,91
Γενικό Σύνολο 37.514,72 37.514,72
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Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 37.514,72 €.

Ο 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει συνολική διαφορά ως προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης και είναι σε ισοζύγιο

8. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του έργου λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, κρίνει ότι: 
είναι αναγκαία η σύνταξη και η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

εισηγούμαι
(α) την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Σύνδεση του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο 
ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών»  συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 37.514,72 € που είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη 
της αρχικής σύμβασης
(β) την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Πάτρα 23/07/2021
Ο επιβλέπων

                  Κανδρής Χαράλαμπος
             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

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

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

1. την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Σύνδεση του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο 
ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών»  συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 37.514,72 € που είναι σε ισοζύγιο με την 
δαπάνη της αρχικής σύμβασης

2. Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν θέματι έργου.

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                  

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
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-  Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
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