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

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  του  2ου Α.Π.Ε. (  Τακτοποιητικού & Μειωτικού )  και   του 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  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. 39196/24.05.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της  Διεύθυνσης 

Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων  κ. Α. Γιαννόπουλου, με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  81/26.05.2022  συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα 

ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού & Μειωτικού)  και   του 2ου  

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου « Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β» (ΚΩΔ: ΕΜ-001)»,  σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί: 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1. Γενικά 

Η  παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος  έγκρισης   του 2ου Α.Π.Ε.  (  Τακτοποιητικού & 

Μειωτικού )   και ,  του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   του έργου . « Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων 

γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β » 

   Η συνολική δαπάνη του  2ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των    40795,18   € εκ των οποίων  ((32.899,34  €    για εργασίες 

και   7.895,84  € για Φ.Π.Α.  και  είναι   μειωμένη    κατά   11078,81     σε  σχέση με  την  αρχική   Σύμβαση  και  με τον  

1ο  ΑΠΕ ( ο  1ος  ΑΠΕ  είναι σε ισοζύγιο με την  αρχική   Σύμβαση) 

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 

Ποσό σύμβασης: 51.874,00     € με Φ.Π.Α. 

Έκπτωση εργολαβίας: 29%         

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 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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Αρχική  Συμβατική  Προθεσμία :  01-12-2021 

1η   Παράταση  έργου   

 

 

Περάτωση  εργασιών     

έως  15-01-2022  κατά σαράντα πέντε  (45)   

ημερολογιακές    ημέρες (54 /04.11.21 συνεδρίαση  του  

Πρυτανικού  Συμβουλίου ) 

15-01-2022  (εμπρόθεσμα- Βεβαίωση  περάτωσης 01-02-

2022 , αρ πρωτ  15879//02-03-2022 )  

3. Φάση εργασιών εργολαβίας  -Ιστορικό       

Έχει ολοκληρωθεί  το  100%      των εργασιών   

 

4. Αιτιολόγηση σύνταξης του  2ου Α.Π.Ε. (  Τακτοποιητικού & Μειωτικού )   και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..  

 (α)  Ο  παρών   2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε   για  να  συμπεριληφθούν  οι  αυξομειώσεις  και  να  γίνει  τακτοποίηση  των  

ποσοτήτων  των  εργασιών  όπως  αυτές  προκύπτουν    μετά  την  σύνταξη  και  υποβολή    επιμετρητικών   στοιχείων  

(Έχει  εγκριθεί  η  τελική  επιμέτρηση  του  έργου )  

Η συνολική δαπάνη του  2ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των    40795,18   € εκ των οποίων  ((32.899,34  €    για εργασίες 

και   7.895,84  € για Φ.Π.Α.  και  είναι   μειωμένη    κατά   11078,81     σε  σχέση με  την  αρχική   Σύμβαση  και  με τον  

1ο  ΑΠΕ ( ο  1ος  ΑΠΕ  είναι σε ισοζύγιο με την  αρχική   Σύμβαση) 

 (β)  Το   2ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..  συντάχθηκε  για   να   συμπεριληφθεί      μία   (1) νέα   εργασία  που  αφορά      την   

Ηχομονωτική  βισκοελαστική   Μεμβράνη  ISOLfon  Barrier 5kg/m2   σε    ρολά  1Χ5  μ    -παχους 2,5 χιλ   -, η  οποία    

τοποθετήθηκε  επάνω στην  επιφάνεια  των  γυψοσανίδων  λόγω  των  ηχομονωτικών  ιδιοτήτων  της   Τιμή ανά  

τετραγωνικό μέτρο (m2).  6,19 0€  χωρίς  ΦΠΑ  όπως    προκύπτει    από  σχετικό   επισυναπτόμενο   παραστατικό 

(παραγγελία  πώλησης ) .  

Κατά  την διάρκεια  των τελευταίων  εργασιών  του  έργου   στους  χώρους  της  Γραμματείας  του  νέου   κτιρίου  Η/Υ   

περίσσεψε  μια   ποσότητα  45  μ2  από  τις  εν  λόγω μεμβράνες ( η οποία  πρέπει  να τιμολογηθεί)   και  επειδή  στην  

μελέτη   υπήρχε  ενιαία  τιμή   για  ηχομονωτικές  επενδύσεις  (γυψοσανίδες και  μεμβράνες   μια τιμή)  , προέκυψε  η  

ανάγκη  δημιουργίας  της  εν  λόγω νέας  τιμής .Το  υλικό  αυτό  (45μ2  Ηχομονωτική  βισκοελαστική   Μεμβράνη  

ISOLfon  Barrier 5kg/m2   )  έχει  παραδοθεί   στο  Πανεπιστήμιο  και  θα  τοποθετηθεί  σε   αποθηκευτικό χώρο . 

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   2ου   ΑΠΕ     

   Οι οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Περιγραφή Εργασιών 
Αρχική 

Σύμβαση (€) 

Εγκεκριμένος 1ος 

Α.Π.Ε. (€) 

Προτεινόμενος 2ος 

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 

 

 

32620,79 

 

Απρόβλεπτα 5456.59 2733,74. - 

Μερικό Σύνολο 41.833.87 41.833.87 
ΥΛΙΚΟ 278,55 

32899,34 

ΦΠΑ 24% 10.040.13 10.040.13 7895,84 

Σύνολο 51.874,00 51.874,00 

 

40795,18 

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

                                                               ΕΝ  ΙΣΟΖΥΓΙΩ 

              11078,81  € 

          ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ 
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6. Εισήγηση της   Δ/νσης   Λειτουργίας  και Συντήρησης   Εγκαταστάσεων     

Η  Δ/νση   Λειτουργίας  και Συντήρησης   Εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψη   τα  παραπάνω  

Εισηγείται  

 Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  (  Τακτοποιητικού & Μειωτικού )  και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής 

δαπάνης  40795,18  €    μετά του ΦΠΑ,  

                                                                                                                       Πάτρα  20-05-2022                                                                                                       

Ο αν. Προϊστάμενος  της 

Δ/νσης  Λειτουργίας & Συντήρησης  

Εγκαταστάσεων  

Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

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

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  (Τακτοποιητικού & 

Μειωτικού )  και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης  40795,18   €    μετά του ΦΠΑ.. 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                   

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων  
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