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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης-Αιτήμα
τος παράτασης κατάθεσης δικαιολογητικού) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνο
πτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για το σύστημα ACCESS 
CONTROL του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακήρυξης 19/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  2279/21.07.2021  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα  

συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 40/22.07.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης-Αιτήματος παράτασης κατάθεσης δικαιολογητικού) της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για 

το σύστημα ACCESS CONTROL του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακήρυξης 19/21), το οποίο έχει ως 

ακολούθως:

……………………………………………………………………………………………………….
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Συνήλθε στις  9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ., στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, μικρή 

αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης, που 

αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Αργυρόπουλο Βασίλειο, Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Φύλαξης (ΤΕ Μηχανικών) 

(Πρόεδρο), 2. Τσιλίρη Ευσταθία, Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Φύλαξης (ΤΕ Μηχανικών) (Μέλος), και: 3. 

Κατσαμπάνη Ολυμπία, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.) (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ΄ αρ. πρωτ. 1001/16781/27.05.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη 

διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για το 

σύστημα ACCESS CONTROL του Πανεπιστημίου Πατρών» (Διακ: 19/21), με προϋπολογισμό 30.795,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» τα οποία υπεβλήθησαν 

σε σφραγισμένο φάκελο  στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. Πρωτ.: 21213/02/07/2021. Ο 
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ανωτέρω οικονομικός φορέας έχει καταθέσει και τo υπ’ αρίθμ.: 21211/02/07/2021 αίτημα 30 ημερών παράτασης 

κατάθεσης συγκεκριμένου δικαιολογητικού (περί πτώχευσης-εκκαθάρισης κλπ) με αποδεικτικό αιτήματος χορήγησης.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του φακέλου, και αφού μονόγραψαν όλες τις 

σελίδες των σχετικών εγγράφων, προέβησαν στην αξιολόγησή τους.   

Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος  με την επωνυμία 

«ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», έχει καταθέσει ορθά το σύνολο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 3.2 : Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, της Διακήρυξης 19/21 εκτός από το αιτούμενο δικαιολογητικό του υπ’ αριθμ.: 21211/02/07/2021 

αιτήματος.

Η Επιτροπή στη συνέχεια αξιολόγησε το αίτημα του ανωτέρω οικονομικού φορέα και, σύμφωνα με τη Διακήρυξη 19/21, 

το άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και τη 

σχετική παράγραφο: «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές»

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση για την κατάθεση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού για 30 ημέρες, έως 02/08/2021

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

            Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

        Αργυρόπουλος Βασίλειος                     Τσιλίρη Ευσταθία                       Κατσαμπάνη Ολυμπία

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

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα  την παράταση γι

α την κατάθεση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού, που αιτείται ο προσωρινός ανάδοχος  με την επωνυμία 

«ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με το υπ’ αριθμ.: 21211/02/07/2021 αίτημά του, για 30 ημέρες, ήτοι 

έως 02/08/2021.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
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