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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 «Επισκευή φερόντων στοιχείων µε πρόβληµα οξείδωσης οπλισµού & 
ενανθράκωσης σκυροδέµατος σε κτίρια της Πανεπιστηµιούπολης Β΄ Φάση». 
 
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 2055/3840/20418/24.6.2021 έγγραφό σας µε το συνηµµένο Πρακτικό ελέγχου της 
Επιτροπής.   
 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
188/28.6.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή φερόντων στοιχείων 
µε πρόβληµα οξείδωσης οπλισµού & ενανθράκωσης σκυροδέµατος σε κτίρια της Πανεπιστηµιούπολης 
Β΄ Φάση», το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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

 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  

«Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα οξείδωσης οπλισμού και ενθράκωσης σκυροδέματος σε κτήρια 

της Πανεπιστημιούπολης Β’ φάση 2019-2020» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  805.129,34 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)   

 

Στην Πάτρα στις  11 -  06  -2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της  Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 254, Πάτρα), η Επιτροπή Διαγωνισμού της 

ανωτέρω δημοπρασίας που ορίστηκε με την υπ. αριθμ.: 46/1254(ΑΔΑ: 609Β469Β7Θ-ΗΟΦ) Απόφαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελούμενη από τους: 

 

1. Γιώργος Οικονομόπουλος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ως πρόεδρος, 

2. Μαρία Δημητροπούλου, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός , Πανεπιστήμιο Πατρών, μέλος, 

3. Κων/νος Τσάτσος, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος, 

 

συγκεντρώθηκε προκειμένου να αποσφραγίσει τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 20/05/2021 και σε 

σφραγισμένο φάκελο με αρ. πρωτ.: 158/20-5-2021 (και αρ. πρωτ.: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ/15977/21-05-

2021, σύμφωνα με τους όρους της από 14-12-2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 20PROC007840499 2020-12-14) που 
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εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 1294/38784/20-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου και τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.  

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της: 

• Την Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC007840499 2020-12-14). 

• Την παρ.: 4 του αρθ.: 144 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/Α/23.12.20) 

• Την με αρ.πρωτ.: : 556/11817/16.4.2021 (ΑΔΑ 9Ω0Σ469Β7Θ-ΘΤΧ)  Απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου με θέμα: «: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Β ΦΑΣΗ Ε440». 

• Το από 26/04/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο 

κοινοποιήθηκε η παραπάνω Απόφαση του  Πρυτανικού Συμβουλίου στους συμμετέχοντες του 

διαγωνισμού. 

• Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της με αρ.: 556/11817/16.4.2021  
Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου  

• Το με αρ. πρωτ.: 1290/2352/14450/ 11.5.2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμ.: 

Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων του Παν/μίου Πατρών με θέμα: «Ειδοποίηση για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης» με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»  να υποβάλλει μέχρι και την 21.5.2021 τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του διαγωνισμού  

• Η από 20.5.2021 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή (μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ), των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 

•  Η με αρ. πρωτ.: 158/20-5-2021 (και αρ. πρωτ.: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ/15977/21-05-2021) 

αίτηση με την οποία ο προσωρινός ανάδοχος  ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ υπέβαλε εμπρόθεσμα σε 

σφραγισμένο φάκελο  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού: 

• Αποσφράγισε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μονόγραψε τα έγγραφα – 

δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν συνημμένα, 

• Διαπίστωσε ότι από τον παραπάνω φάκελο δικαιολογητικών έλλειπαν τα Αποδεικτικά Φορολογικής 

ενημερότητας α) Του Οικονομικού φορέα και β) της Κοινοπραξίας Κ/Ξ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στην οποία συμμετέχει για το έργο "Ανάπλαση - Διαμ/ση ιστορικού 

κέντρου Χαλανδρίτσας Τμ. 2 - Αγ. Αθανασίου"  και τα οποία αφορούσαν στην ημερομηνία ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η Επιτροπή 

διαγωνισμού απέστειλε μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ το από 11/06/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα 

προς την Αναθέτουσα Αρχή  με το οποίο ανέφερε τις παραπάνω ελλείψεις. Η Αναθέτουσα Αρχή 

κοινοποίησε στις 11.6.2021,  ηλεκτρονικώς μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ,  στον προσωρινό 

μειοδότη ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟ το παραπάνω μήνυμα της Επιτροπής διαγωνισμού. Στη συνέχεια, ο 
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε με το 11.6.2021 ηλεκτρονικό μήνυμά του, μέσω της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ, και με το αρ.πρωτ.: 182/11.6.2021 (αρ.πρωτ.: 19005/14.6.2021 του ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ) 

έγγραφό του με θέμα «Υποβολή ελλειπουσών ενημεροτήτων του έργου: “Επισκευή φερόντων 

στοιχείων με πρόβλημα οξείδωσης οπλισμού και ενθράκωσης σκυροδέματος σε κτήρια της 

Πανεπιστημιούπολης Β’ φάση”A/A ΕΣΗΔΗΣ:94257”»  τα  Αποδεικτικά Φορολογικής ενημερότητας δλδ: 

α) Το με αρ.πρωτ.: 70990706/20.5.2021 Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας λήξης 20.6.2021 του 

ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.Φ.Μ. 027302493), β) Το με αρ.πρωτ.: 70804194/19.4.2021 Αποδεικτικό 

Φορολογικής ενημερότητας λήξης 20.7.2021 της Κ/Ξ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΒΑΣ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α.Φ.Μ. 027302493) όπως, επίσης, και τη με αρ.πρωτ.: 111-20.4.2021/20.4.2021 Βεβαίωση 

της Περ/κής Μονάδας e-ΕΦΚΑ λήξης 30.6.2021 σύμφωνα με την οποία η παραπάνω εταιρεία  Κ/Ξ 
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ δεν απασχολούσε μισθωτούς μηχανικούς έως 

31.12.2016 και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.    

• Στις 23.6.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού  συνεδρίασε προκειμένου να 

εξετάσει τα κατατεθειμένα πρωτότυπα δικαιολογητικά και αφού αποσφράγισε τον παραπάνω φάκελο 

μονόγραψε τα περιεχόμενα.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού: Εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.: 5 & 6 του 
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Ν.4412/2016, ομόφωνα την κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή φερόντων 

στοιχείων με πρόβλημα οξείδωσης οπλισμού και ενθράκωσης σκυροδέματος σε κτήρια της 

Πανεπιστημιούπολης Β’ φάση 2019-2020» στον οικονομικό φορέα:  «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και με μέσο 

ποσοστό έκπτωσης 68,19 %. 

 Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε μεγαλοφώνως, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και αφού υπογράφηκε 

από την 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,    23  -  06   - 2021 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Γ. Οικονομόπουλος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

 
Επίσης η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε οµόφωνα την κατακύρωση του 
µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή φερόντων στοιχείων µε πρόβληµα οξείδωσης οπλισµού 
και ενανθράκωσης σκυροδέµατος σε κτήρια της Πανεπιστηµιούπολης Β’ φάση 2019-2020» στον 
οικονοµικό φορέα:  «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 68,19 %. 

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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