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

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. εν  ισοζυγίω   , του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   και   παράτασης  προθεσμίας  

εκτέλεσης  εργασιών   του  έργου « Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων 

γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β» (ΚΩΔ: ΕΜ-001). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25741/04.11.2021 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της  Διεύθυνσης 

Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Αθανάσιου Γιαννόπουλου με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  54/04.11.2021  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα 

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

προθεσμίας  εκτέλεσης  εργασιών   του  έργου «Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων γραφείων του 

νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β» (ΚΩΔ: ΕΜ-001), συνολικής δαπάνης 51.874,00  € 

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 : 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Γενικά 

Η  παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος  έγκρισης   του 1ου Α.Π.Ε. εν  ισοζυγίω  ,  του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  

και  της  παράτασης της  αρχικής συμβατικής προθεσμίας  του έργου . « Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης 

περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β» (ΚΩΔ: 

ΕΜ-001)   » 
   Η συνολική δαπάνη του  1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των   51.874,00    € εκ των οποίων 41.833,87   € για εργασίες 

και  10.040,13    € για Φ.Π.Α.  και  είναι   σε  ισοζύγιο    με  την συνολική  δαπάνη   της  Σύμβασης   

2. Συμβατικά στοιχεία του έργου 

Σύνταξη μελέτης:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Προϋπολογισμός μελέτης : 73.061,97 €   με Φ.Π.Α. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 3) 

Ημερομηνία δημοπράτησης:  7/7/2021 

Ανάδοχος:   Π-METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 

 

Απόφαση κατακύρωσης  

της σύμβασης: 

Υπ’ αριθμ. πρωτ.   

 811/14.7.2021 (ΑΔΑΜ: 21AWRD008940054) 

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:  3/09/2021 

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  

 

 

mailto:prytaniko@upatras.gr
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Ποσό σύμβασης: 51.874,00     € με Φ.Π.Α. 

Έκπτωση εργολαβίας: 29%         

Αρχική  Συμβατική  Προθεσμία :  01-12-2021 

  

3. Φάση εργασιών εργολαβίας  -Ιστορικό  

Έχει ολοκληρωθεί  το  45%    περίπου   των εργασιών  σε  Γραφεία  και  διαδρόμους    που προβλέπονται  στην 

υπογραφείσα σύμβαση   ( Χώροι  με  γυψοσανίδα  )   

 

Οι εργασίες άρχισαν άμεσα, χωρίς καθυστέρηση και υπήρξε άριστη συνεργασία με τον ανάδοχο. Αποτέλεσμα αυτών, 

ήταν να έχουν διεκπεραιωθεί εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας   το   45%   των εργασιών   περίπου στους   

ανωτέρω   χώρους  .    

 

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

Σύμφωνα  με  την  μελέτη   η ποσότητα   για    εργασίες   τοποθέτησης ηχομονωτικών   επενδύσεων ( γυψοσανίδες  και  

μεμβράνες )  σε  Γραφεία  και  διαδρόμους   ( Χώροι  με  γυψοσανίδα  )  είναι  1500  μ2  .   Όμως   με  την  ολοκλήρωση  

του    45%   περίπου   των εργασιών     στους  χώρους    αυτούς   υπολογίσθηκε  ότι    η  επιφάνεια  τοποθέτησης 

ηχομονωτικών   επενδύσεων  ανέρχεται  σε   700 μ 2 περίπου .   Από  τους      χρήστες   του  κτιρίου    ζητήθηκε   να 

γίνουν   εργασίες  ηχομόνωσης   σε  νέους  χώρους    που  αφορούν   :  

 α) την  Αίθουσα  Συνεδριάσεων   , β)  την   Αίθουσα    Σεμιναρίων   , γ) την  Αίθουσα -χώρο  φοιτητών ( χώροι  με  

τοιχοποιία  και   δ) χώρους  στην  Γραμματεία  του  Τμήματος . ( Χώροι  με  γυψοσανίδα )   σύμφωνα   με  το  από   22-

10-2021  έγγραφο  (e-mail)  του  Προέδρου  ΤΜΗΥΠ  που  επισυνάπτεται . 

Συνεπώς  προκειμένου  να  γίνουν  οι  εργασίες  ηχομόνωσης   στους   προαναφερόμενους   νέους  χώρους    απαιτείται    

η  σύνταξη  ΑΠΕ   

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε   επίσης  για  να   συμπεριληφθεί      μία   (1) νέα   εργασία  αναφορικά    με   την  Κατασκευή 

μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση    γυψοσανίδων σε  τοιχοποιία   ως το  αυτούσιο   άρθρο  των   επίσημων    

τιμολογίων    με   κωδικό   ΝΑΟΙΚ 61.31,  

   Η συνολική δαπάνη του  1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των   51.874,00    € εκ των οποίων 41.833,87   € για εργασίες 

και  10.040,13    € για Φ.Π.Α.  και  είναι    σε  ισοζύγιο   με  την συνολική  δαπάνη   της  Σύμβασης   

4.1 Αιτιολόγηση σύνταξης του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθεί   μία   (1) νέα   εργασία  αναφορικά    με   την  Κατασκευή μεταλλικού 

σκελετού για την τοποθέτηση    γυψοσανίδων σε  τοιχοποιία   ως το  αυτούσιο   άρθρο  των   επίσημων    τιμολογίων    με   

κωδικό   ΝΑΟΙΚ 61.31,   .  

Η δαπάνη   της  νέας   τιμής     καλύπτεται  από  το  κονδύλι  των   απρόβλεπτων της  Σύμβασης   ως αυτό προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο  156 Ν.4412/2016. 

5. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου  του   1ου   ΑΠΕ 

Η συνολική δαπάνη του  1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των   51.874,00    € εκ των οποίων 41.833,87   € για εργασίες και  

10.040,13    € για Φ.Π.Α.  και   είναι    σε  ισοζύγιο   με  την συνολική  δαπάνη   της  Σύμβασης   

Οι οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Περιγραφή Εργασιών Αρχική Σύμβαση (€) 
Προτεινομενος 1ος Α.Π.Ε. 

(€) 

Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης 

περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου 

του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - 

Φάση Β» (ΚΩΔ: ΕΜ-001)  » (μετά την έκπτωση 

και ΓΕ & ΟΕ) 

36.377.28 39.100,13 

Απρόβλεπτα 5456.59 2733,74. 

Μερικό Σύνολο 41.833.87 41.833.87 

ΦΠΑ 24% 10.040.13 10.040.13 

Σύνολο 51.874,00 51.874,00 

                                                                   -----        0,00    ----------- 

                                                               ΕΝ  ΙΣΟΖΥΓΙΩ 

 

6.    Αιτιολόγηση  χορήγησης  παράτασης   της  αρχικής  συμβατικής    Προθεσμίας   

  Η Δ/νση   Λειτουργίας  και Συντήρησης   Εγκαταστάσεων    με  βάση   το  σχετικό  αίτημα  του  τμήματος   για  

απαραίτητες   αντίστοιχες  εργασίες  σε  λοιπούς  χώρους   του  κτιρίου,  θεωρεί  ότι  μετά  την  έγκριση   του  1ου  ΑΠΕ      

θα  απαιτηθεί    διάρκεια  τουλάχιστον  ενός  μήνα   για  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  αυτών  

Τελικά  συμφωνεί  να  χορηγηθεί  η  αιτούμενη  παράταση  , χωρίς  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου 

 7. Εισήγηση της   Δ/νσης   Λειτουργίας  και Συντήρησης   Εγκαταστάσεων     
Η  Δ/νση   Λειτουργίας  και Συντήρησης   Εγκαταστάσεων    , λαμβάνοντας υπ’ όψιν   τα  παραπάνω  
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Εισηγείται  

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

51.874,00     €    μετά του ΦΠΑ,  

β)  Την   έγκριση    της   παράτασης   της  αρχικής συμβατικής  προθεσμίας  του  έργου  κατά σαράντα πέντε  (45)   

ημερολογιακές  ημέρες  δηλ.  έως  15-01-2022    χωρίς  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου .  

                                                                          Πάτρα  02-11-2021                                                                                        

Ο αν. Προϊστάμενος  της 

Δ/νσης  Λειτουργίας & Συντήρησης  

Εγκαταστάσεων  

Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

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

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

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

δαπάνης 51.874,00  €    μετά του ΦΠΑ,  

 

2. Την   έγκριση    της   παράτασης   της  αρχικής συμβατικής  προθεσμίας  του  έργου  κατά σαράντα πέντε  

(45)   ημερολογιακές  ημέρες  δηλ.  έως  15-01-2022    χωρίς  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου. 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                   

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων 

 


	ADA: AΔA: 600Λ469Β7Θ-ΖΚ8
	ADA: AΔA: 600Λ469Β7Θ-ΖΚ8
	ADA: AΔA: 600Λ469Β7Θ-ΖΚ8
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Πάτρα, 04/11/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26103
	AkrivesAntigrafo: 
		2021-11-04T15:02:45+0000
	Not specified




