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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. και της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες 

επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής» 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3404/18.01.2022  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.  64/20.01.2022  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα 

ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. και της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής», σύμφωνα με 

την Εισήγηση που ακολουθεί : 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες επισκευής και 

συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής» 

Σχετ. & συνημ.: Ο 1ος Α.Π.Ε. 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του εν θέματι 

έργου. 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Β.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

     Σκοπός του έργου είναι να γίνουν απαραίτητες τοπικές επεμβάσεις λειτουργικότητας εσωτερικών και εξωτερικών 

εγκαταστάσεων στο εν θέματι κτίριο. 

 

Β.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ.Μ.Ε.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 60.122,49 € 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Κ.Α.:2020 ΣΕ5 4600035 (Υποέργο 3) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 10-09-2021 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ 

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  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:                                            

 

Α.Π.: 10973/13.9.2021 (ΑΔΑΜ: 

21AWRD009191793) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 

16/09/2021 

50.502,89 € 

Τρεις ημερολογιακοί μήνες (έως 16/12/2021) 

Έως 30/01/2022 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

16,00% 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΕΚΕΛΟΣ 

 

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. & ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΉΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95 % της σύμβασης.  

 Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη εισήγηση για την πρώτη παράταση, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. 

για απαιτούμενες αναγκαίες εργασίες που θα καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης και από την 

εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 

Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως τις εργασίες συλλογής των ομβρίων υδάτων του δώματος του κτιρίου της Β & Β-Αν 

πλευράς, διότι στην παρούσα φάση απορρέουν ελεύθερα δημιουργώντας λιμνάσεις και εισροές στο υπόγειο του κτιρίου. 

Για την τιμολόγηση των εργασιών αυτών συντάχθηκε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. 

Επίσης γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη ποσοτήτων εκτελεσμένων εργασιών 

που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις. 

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 58.056,25 € με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση 

της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 7.553,36 €, ήτοι σε ποσοστό 14,96%<15% σύμφωνα με το άρθρο 132 του 

ν.4412/2016.  

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος πέραν της 30/01/2022 κατά 

σαράντα ημερολογιακές ημέρες και προτείνεται να δοθεί ως παράταση της εγκεκριμένης προθεσμίας. 

 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 58.056,25 € με Φ.Π.Α. € και της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής» κατά 

σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες (έως τις 11/03/2022). 

                                                                                            Ο αν. Προϊστάμενος της Δ.Λ.Σ.Ε. 

 

 

 

 

          Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος 

                Μηχανολόγος Μηχ/κός 

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

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα: Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 

συνολικής δαπάνης 58.056,25 € με Φ.Π.Α. € και της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες 

επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής» κατά σαράντα (40) ημερολογιακές 

ημέρες (έως τις 11/03/2022). 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                   

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων   
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