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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. σε ισοζύγιο και σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης καθώς και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59269/28.07.2022  έγγραφο του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου καθηγητή 

κ. Β. Κωστόπουλου με τα συνημμένα της εισήγησης του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ  ́αριθμ.  90/02.08.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη 

τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο και σε υπέρβαση λόγω 

αναθεώρησης καθώς και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών»,  σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί: 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο και σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης καθώς και  του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του 

έργου «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών». 

Συνημμένα: 1.  1ος Α.Π.Ε 

        2. 1ο Π.Κ,Τ.Μ.Ν.Ε 

                     3.  Η από 15/07/2022 Αιτιολογική Έκθεση των επιβλεπόντων του έργου   

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος  περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου 

«Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» 

Η προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, και σε υπέρβαση λόγω 

αναθεώρησης κατά το ποσό της αναθεώρησης (πρόβλεψη). 

 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και εξωτερικών χώρων στο κτίριο του 

Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδικότερα ο χώρος στάθμευσης θα 

επεκταθεί ώστε να δημιουργηθούν 142 νέες θέσεις (εκ των οποίων 3 θέσεις ΑΜΕΑ). Επίσης θα δημιουργηθεί και δεύτερη 

είσοδος ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση και θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο. Προβλέπονται πεζοδρόμια, 

χώροι πρασίνου και ράμπες ΑΜΕΑ.  

 

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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2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης  Δ/νση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων  Παν/μιου Πατρών 

Πηγή χρηματοδότησης  ΠΔΕ 2021ΝΑ34600419 (πρώην 2005ΣΕ04600041) 

Ημερομηνία δημοπράτησης 08-07-2021 

Υπογραφής σύμβασης 20/12/2021 (αριθ. ΑΔΑΜ 21SYMV009784200 2021-12-20) 

Ανάδοχος  ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε 

Συνολικό ποσό σύμβασης 487.759,00 € 

Αρχική συμβατική προθεσμία  180 ημερολογιακές ημέρες (19/06/2022) 

1η Παράταση 90 ημέρες (17/09/2022) 

Μέση Έκπτωση 36,78 %. 

 

3. ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%.  

 

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε. 

 

 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια της ΕΣΥ 

και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,  προκειμένου 

να συμπεριλάβει: 

 

(α) τις δαπάνες από τις αυξήσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες 

επιμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη 

λειτουργικότητά του 

  

(β) δύο (2) Νέες Εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τιμολόγια και είναι απαραίτητες για την έντεχνη 

εκτέλεση, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

1ου Α.Π.Ε.  

 

(γ) τις δαπάνες αναθεώρησης (πρόβλεψη αναθεώρησης) 

  Με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε του έργου: 

 

1. Δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στην περιληπτική προκήρυξη  και τα συμβατικά 

τεύχη, αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε, αφορά σε 

εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του δημοπρατούμενου έργου και 

όχι σε εργασίες τροποποίησης του 

 

2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο. 

 

5. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που κανονίζει τις τιμές μονάδος δύο (2) νέων εργασιών, όπου είναι 

απαραίτητες  για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. 

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. προέκυψαν από την ανάγκη: 

(α) Κατασκευής επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης  πεζοδρομίων, 

μεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώματος» και της στάθμης έδρασης της τελικής στρώσης των 

τσιμεντοπλακών, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη και είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

κατασκευή του έργου (Οικοδομικές εργασίες: Ν.Τ.1) 
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(β) Εγκιβωτισμού του σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων,  με άμμο προέλευσης λατομείου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ:  ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων, για την έντεχνη και καλότεχνη κατασκευή του έργου 

(Η/Μ Εργασίες: Ν.Τ.2)   

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι: 

 

1. Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια (1/ΝΤ1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β  Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις 

θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης 

έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της 

πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ 

EN 13286-2). Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 

 

2. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (1/ΝΤ2) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100% Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 537.359,38 € 

(393.354,34 € αξία εργασιών, 40.000,00 € δαπάνες αναθεώρησης – πρόβλεψη και 104.005,04€ για ΦΠΑ). 

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, και σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 

το ποσό της αναθεώρησης (πρόβλεψη), όπως φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα. Ειδικότερα καταναλώνει το 

ποσό των 31.539,12 € από την προβλεπόμενη δαπάνη απροβλέπτων, ποσού 50.632,01€ της Αρχικής Σύμβασης για να 

συμπεριληφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, καθώς και δύο (2) νέες εργασίες απολύτως απαραίτητες 

για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, όπως αυτές προέκυψαν βάσει των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων 

επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών, και των προμετρήσεων για τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες  

Η προβλεπόμενη δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 8.830,10 € καλύπτεται με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων 

δαπανών της αρχικής σύμβασης 

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε. 

Δαπάνες σε Ευρώ [€] Δαπάνες σε Ευρώ [€] 

 ΟΛΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 286.056,55 312.784,62 26.728,07 

ΓΕ & ΟΕ 0,18% 51.490,18 56.301,23 4.811,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  337.546,73 369.085,85 31.539,12 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0,15% 50.632,01 19.092,89 -31.539,12 

ΣΥΝΟΛΟ   388.178,74 388,178,74 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  5.175,62 5.175,62 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  393.354,36 393.354,36 0,00 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ  -0,02 -0,02 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  393.354,34 393.354,34 0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ   40.000,00 40.000 

ΣΥΝΟΛΟ   393.354,34 433.354,34 40.000 

ΦΠΑ 0,24% 94.405,04 104.005,04 9.600,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  487.759,38 537.359,38 49.600,00 

 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί 

Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα 

τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από 

τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. 

Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα: 

ü  Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, 

ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

ü  Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 

ü  Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

Να σημειωθεί ότι, ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Διευθύνουσα τα Έργα Υπηρεσία (Τμήμα Εκτέλεσης Έργων)  

λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι:  

(α) Για την άρτια ολοκλήρωση του έργου είναι αναγκαία η σύνταξη και η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος 

(β) από την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προβλεφθεί κονδύλι δαπάνης αναθεώρησης  

εισηγείται 

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, καθώς και της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης 

(ΠΔΕ 2021ΝΑ34600419 – πρώην 2005ΣΕ04600041). 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 

Θεόδωρος Χ. Ανδριώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

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

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

του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, καθώς και της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης (ΠΔΕ 2021ΝΑ34600419 – πρώην 

2005ΣΕ04600041). 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                   

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  
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