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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  «Παρεμβάσεις για την 

αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2268/4249/21673/07.07.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της 

Επιτροπής  . 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 39/08.07.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση 

λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών», το οποίο έχει ως ακολούθως: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016] 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» 

Προϋπολογισμού : 59.945,75 € χωρίς Φ.Π.Α Χρηματοδότηση : ΠΔΕ 2019ΣΕ04600010 

Στην Πάτρα στις 05-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης 

Χρηστών του Πανεπιστημίου Πατρών, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που συστάθηκε με τη υπ’ αρ. 

1109/19601/17-06-2021 (ΑΔΑ:6ΟΣ1469Β7Θ-ΠΨ1) Απόφαση του  Πρυτανικού Συμβουλίου  του Πανεπιστημίου Πατρών 

, αποτελούμενη από τους: 

1. Χρήστος Βαλής, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών, Πρόεδρος 

2. Αθηνά Πανταζή, Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 

3. Ανδρέας Ντάσιος, Τμήμα Μελετών 

συγκεντρώθηκε για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης 

(ΑΔΑΜ: 21PROC008746617) που εγκρίθηκε με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διεξαγωγής της Δημοπρασίας στις 11:00 π.μ., αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράχθηκε από το 

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 

ΑΔΑ: 

 

 

  Πάτρα 8η Ιουλίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1230/21937 
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Υποσύστημα, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 

υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Στη συνέχεια ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο 

μειοδοσίας όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες. 

Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των σχετικών εντύπων οικονομικής προσφοράς και 

ελέγχου ομαλότητας, όπως αυτά παράχθηκαν από το Υποσύστημα για κάθε έναν από τους πέντε (05) προσφέροντες. 

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. προέβη στην παραγωγή του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας από το Υποσύστημα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 212573 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 53,58 % 

2 212244 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 53,16 % 

3 212571 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 16,63 % 

4 212553 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 

"AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS" 
1,00 % 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. BCA3145189B47758D26810DB4647A413 

 

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 4.1 παρ. στ. της Διακήρυξης του διαγωνισμού, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων προέκυψε ότι οι οικονομικοί φορείς, πληρούν τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης του διαγωνισμού και γίνονται δεκτές στη συνέχεια της διαδικασίας εκτός από τον 

φορέα αρ. 4 με επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS», ο οποίος 

δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή και ΤΕΥΔ και δεν γίνεται δεκτή η προσφορά του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1, παρ. (ζ) της Διακήρυξης και την εγκύκλιο Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου 

Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού προέβη στον ηλεκτρονικό έλεγχο των τριών 

(3) υποβληθέντων σε έντυπη μορφή πρωτότυπων εγγυητικών. Κατά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ελέγχου προέκυψε 

η εγκυρότητα των τριών (3) υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, για τις οποίες εκτυπώθηκαν και οι 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις εγκυρότητας. 

Η εγκυρότητες των εγγυητικών συμμετοχής αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

1 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ V/105125 / 05-07-2021 (ΤΜΕΔΕ) 

2 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ V/105128 / 05-07-2021 (ΤΜΕΔΕ) 

3 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ V/105130 / 05-07-2021 (ΤΜΕΔΕ) 

 

Με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής και τις παραπάνω επισημάνσεις, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας (κατά σειρά 

ποσοστού μειοδοσίας) των εργοληπτικών εταιρειών, που τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, πληρούν τις τυπικές και 

ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧ469Β7Θ-Ε48
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1 212573 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 53,58 % 

2 212244 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 53,16 % 

3 212571 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 16,63 % 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. BCA3145189B47758D26810DB4647A413 

Επομένως σύμφωνα με τον παραπάνω εισηγούμαστε την προσωρινή ανάθεση της σύμβασης του έργου: 

«Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» με προϋπολογισμού 

μελέτης 59.945,75 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ με υποβληθείσα μέση έκπτωση 53,58% και διαμορφούμενη προσφορά 28.569,39 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικής 

δαπάνης 35.426,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Το παρόν αφού υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αναθέτουσα 

αρχή σε ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 

προς έγκριση. 

Πάτρα     05-07-2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Χρήστος Βαλής  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθηνά Πανταζή 

Ανδρέας Ντάσιος  

 

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

 

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                         

 

          

                        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΤΧ469Β7Θ-Ε48
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