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ΠΡΟΣ:- Τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
              Ε ν τ α υ θ α  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή µονώσεων δωµάτων Πανεπιστηµίου Πατρών Φάση Β2». 
 

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 1034/1853/11516/16.4.2021 έγγραφό σας µε το συνηµµένο Πρακτικό 2 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
186/22.4.2021  έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση του 2ου Πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή 
µονώσεων δωµάτων Πανεπιστηµίου Πατρών Φάση Β2», το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 

2 o Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν  

Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ο Υ  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β2» 

Α∆ΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  20PROC00765669 2020-12-03 

Προϋπολογισµού ∆ηµοπράτησης  1.250.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) 
 

Στην Πάτρα την 9η του µήνα  Aπριλίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π.µ. (µετά την υποβολή των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και 

πρόσκληση της προέδρου για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού), η Επιτροπή Διαγωνισµού 

που συστάθηκε σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 12/361/7-1-2021 έγγραφο της Γραµµατείας του 

Πρυτανικού Συµβουλίου το Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, µε 

διαφορετική σύνθεση από αυτήν που διεξήγαγε τον διαγωνισµό την 9-2-2021, αποτελούµενη από τα 

έξι (6) εκ των επτά (7) µελών της: 

1 Τασιοπούλου Θάλεια, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ∆. Πατρέων ως πρόεδρος 
2 Κωνσταντίνος Γεωργούσογλου, ΠΕ Μηχανολόγος  Μηχανικός  ∆. Πατρέων ως µέλος 
3 Ευαγγελία  Κρίκη , ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός  ∆. Πατρέων ως µέλος 
4 Γεώργιος Κέκελος, Λοιποί ΠΕ Πανεπιστηµίου Πατρών ως µέλος  
5 Ανδρέας Μαρτζάκλης, ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός  (εκπρόσωπος ΤΕΕ) ως µέλος 
6 Ιωάννης Σταυρόπουλος, ΤΕ Πολιτικός  Μηχανικός  (εκπρόσωπος Εργολ Οργανώσ) ως µέλος 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    
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προέβη σε διάσκεψη για τη διεξαγωγή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο 

«Ανακατασκευή µονώσεων δωµάτων Πανεπιστηµίου Πατρών Φάση Β2», σύµφωνα µε τις διατάξεις 

και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού (ΑΔΑΜ: 20PROC00765669 2020-12-03, αριθµός 

συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ: 94192). 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την από 5-4-2021 πρόσκλησή της µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού, αφού διαπίστωσε ότι 

υπάρχει η νόµιµη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και προχώρησαν στον 

ηλεκτρονικό έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη  για το ανωτέρω έργο το 

οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθµό 94192. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την πρόσκληση του προσωρινού µειοδότη,  όπως αυτή έγινε µέσω 

του συστήµατος, καθώς και την έγκαιρη προσκόµιση (εισαγωγή στο σύστηµα) των δικαιολογητικών 

από τον προσωρινό µειοδότη. 
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Η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπόψη: 

• Την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 της οικείας διακήρυξης 

• Το από 9-2-2021 1ο Πρακτικό της διενεργηθείσας την 11-1-2021 (καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών) δηµοπρασίας του έργου, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης την 9-2-2021 

• Την υπ’ αριθ. 312/6183/26-2-2021 (ΑΔΑ: 9Ε7Υ469Β7Θ-Γ1Η) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το από 9-2-2021 1ο πρακτικό της ΕΔΔ µε την ανάδειξη 

ως προσωρινού µειοδότη του οικονοµικού φορέα : «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 724/1218/8042/16-3-2021 πρόσκληση της Προϊσταµένης Αρχής προς 

την «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» η οποία εστάλη µέσω ΕΣΗΔΗΣ την 17-3-2021 µε 

θέµα την προσκόµιση εκ µέρους του προσωρινού αναδόχου των δικαιολογητικών που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της οικείας διακήρυξης (καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής 29-3-2021) 

• Το από 26-3-2021 ηλεκτρονικό µήνυµα του προσωρινού αναδόχου (µέσω ΕΣΗΔΗΣ) µε το 

οποίο απέστειλε εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

• Την υπ. Αριθ. Πρωτ. 9154/29-3-2021 επιστολή του προσωρινού αναδόχου προς την 

Αναθέτουσα Αρχή - Πανεπιστήµιο Πατρών (για την επιτροπή διαγωνισµού), µε την οποία 

συνυπέβαλε εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα που απαιτούνται να 
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προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 παρ. β της διακήρυξης του 

έργου 

προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων από τον προσωρινό ανάδοχο 

δικαιολογητικών/εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα τα οποία βρέθηκαν να είναι πλήρη και  

σύµφωνα µε τα όσα ζητούνται στα άρθρα της διακήρυξης, τα οποία υπεβλήθησαν και εντύπως σε 

κλειστό φάκελο στο Πανεπιστήµιο Πατρών µε αρ. πρωτ. 9154/29-3-2021 και µονογράφησαν από 

την επιτροπή. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Α. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµφωνούν µε τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ που συνυπέβαλλε µε 

την προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» 

Β. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα άρθρα 23.2-23.10 της 

οικείας διακήρυξης του έργου και βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

αλλά και κατά την ηµεροµηνία της πρόσκλησης της Υπηρεσίας. 

 
Έπειτα από τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισµού: 

Εισηγείται, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, οµόφωνα την κατακύρωση του 

µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β2» στον µειοδότη «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» µε µέσο ποσοστό 

έκπτωσης  55,09% . 

 

Για τη διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν 2ο Πρακτικό σε τέσσερα (4) 

αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την πρόεδρο 

και τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού. 

Πάτρα,  14/04/2021 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισµού  
Η Πρόεδρος Τα µέλη 

  
Τασιοπούλου Θάλεια Κωνσταντίνος Γεωργούσογλου 

 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ∆. Πατρέων ΠΕ Μηχανολόγος  Μηχανικός  ∆. Πατρέων 
  

 Ευαγγελία  Κρίκη 
 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός  ∆. Πατρέων 
  
 Γεώργιος Κέκελος 
 ΠΕ Πανεπιστηµίου Πατρών 
  
 Ανδρέας Μαρτζάκλης 
 ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός  (εκπρόσωπος ΤΕΕ) 
  
 Ιωάννης Σταυρόπουλος 
 ΤΕ Πολιτικός  Μηχανικός   

(εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων) 
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Επίσης, η Σύγκλητος στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε οµόφωνα, σύµφωνα µε το άρθρο 

103 του Ν.4412/2016, την κατακύρωση του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β2» 

στον µειοδότη «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» µε µέσο ποσοστό έκπτωσης  

55,09% . 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
        ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  
- Γραµµατεία Πρυτανείας 
- Καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονοµικών και Προγραµµατισµού  
- Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριµνας 
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