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

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα 

οξείδωσης οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Β΄ 

Φάση». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72497/29.09.2022 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.  98/30.09.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη 

τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το 

άρθρο 153 §1 του Ν.4938/2022, ήτοι έως 31/03/2023, διάστημα για το οποίο δεν είναι απαιτητές δαπάνες 

αναθεώρησης,  σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί: 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα οξείδωσης 

οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Β΄ Φάση» 

Συν. : A.Π. 62199/12/08/2022 έγγραφο του αναδόχου 

Με την παρούσα το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων εισηγείται αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: 

«Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα οξείδωσης οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της 

Πανεπιστημιούπολης Β΄ Φάση» 

 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης που 

παρουσιάζουν προβλήματα λόγω οξειδώσεων των σιδηρών οπλισμών και ενανθρακώσεως του σκυροδέματος. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης  Δ/νση Προγραμματισμού και Μελετών Παν/μιου Πατρών 

Πηγή χρηματοδότησης  2021NA34600317 (2019ΣΕ04600011) 

Ημερομηνία δημοπράτησης 05-02-2021 

Υπογραφής σύμβασης 10-09-2021 (αριθ. ΑΔΑΜ 21SYMV009188779 2021-09-10) 

Ανάδοχος  Καφετζής Ασημ. Γεώργιος – Ε.Δ.Ε. 

Συνολικό ποσό σύμβασης 326.021,67 € 

Αρχική συμβατική προθεσμία  270 ημερολογιακές ημέρες ήτοι 10/06/2022 

 

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


Σελίδα 2 από 2 
 

1η Παράταση 110 ημερολογιακές ημέρες ήτοι 30/09/2022 

Μέση Έκπτωση 68,19 %. 

 

3. ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μέχρι σήμερα έχει αποπερατωθεί κατ’ εκτίμηση το 65% του φυσικού αντικειμένου του έργου και οι εργασίες 

εκτελούνται σε αυτή τη φάση στο κτίριο της επέκτασης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και στους πέριξ στεγασμένους 

διαδρόμους. Προγραμματίζεται στη συνέχεια εκτέλεση εργασιών στο πολυώροφο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Έως σήμερα έχουν πιστοποιηθεί οκτώ (8) λογαριασμοί συνολικού ποσού 174.567,52 €.   

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η συνημμένη δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του αναδόχου είναι σύμφωνα με το άρθρο 153 §1 του 

Ν.4938/2022, όπως ισχύει και γίνεται αποδεκτή για διάστημα έξι μηνών από 30/9/2022, ήτοι έως την 31/03/2023. 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 404.423,67 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α)  η εν λόγω εργολαβία «Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα οξείδωσης οπλισμού και ενανθράκωσης 

σκυροδέματος σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Β΄ Φάση» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο ώστε να είναι πλήρως 

λειτουργικό, 

β)  η συνημμένη δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία 

εισηγούμαστε την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 153 §1 του 

Ν.4938/2022, ήτοι έως 31/03/2023 

Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Εκτελέσεως Έργων 

Θεόδωρος Χ. Ανδριώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                   

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  
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