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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για  

την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 

2021». Διακ. 31/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15963/29.09.2021 έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικό της Επιτροπής  

Ενστάσεων και Προσφυγών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 48/01.10.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και 

Προσφυγών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης 

σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2021». Διακ. 31/21, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σήμερα, ημέρα Τρίτη 28.9.2021 και ώρα 9.00 συνήλθε  η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

Συνοπτικών Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών που ορίσθηκε με την Α.Π. 6882/5.8.2021 απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη ως εξής: 

1. Γεωργιάδου Νίκη, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος 

2. Τσενέ Χρυσούλα, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος 

3. Χατζοπούλου Ιωάννα, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος 

για να εξετάσει την από 19.9.2021 Ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ Ο.Ε.» για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 45/9.9.2021 Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών 

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων 

σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Διακήρυξη με αριθμό 31/21).  

Ι. Στοιχεία παραδεκτού 

Η υπό κρίση ένσταση έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την πάροδο της προθεσμίας των 

5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης,  συνοδεύεται από το αναλογούν παράβολο 1% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης και πρέπει συνεπώς να εξεταστεί ως προς την ουσία της. 

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 

 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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ΙΙ. Λόγος ένστασης  

Με την ένστασή της η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι η προσφορά της διαγωνιζομένης εταιρίας Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, η οποία κρίθηκε ως Προσωρινή Ανάδοχος, πρέπει να απορριφθεί, διότι κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν προσκομίστηκε το απαιτούμενο από τη Διακήρυξη (όρος 2.2.7) πιστοποιητικό 

εφαρμογής των προτύπων διασφάλισης ποιότητας  και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα, η Διακήρυξη στο όρο 2.2.7 ορίζει ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν για τη λειτουργία της εταιρείας 

τους πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001 και 14001 των κατασκευαστών των υπόψη ειδών ή μόνο 9001 των εμπόρων.  

Η προσωρινή ανάδοχος σχετικώς προσκόμισε τρία πιστοποιητικά: 1) ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Προμήθεια 

διαφόρων ειδών στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση πλακιδίων και χύδην δαπέδων 

ασφαλείας, εξοπλισμού παιδικών χαρών , παιχνιδότοπων και οργάνων άθλησης εξωτερικών χώρων, αστικού εξοπλισμού 

και ειδών οδοσήμανσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προμήθεια κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών 

και άλλων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εμπόριο αδρανών υλικών, εμπόριο 

και τοποθέτηση φυτικού υλικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. (εταιρία KCHELLAS) 2) ISO 14001:2015 και 3) ISO 

45001:2018 με όμοιο πεδίο εφαρμογής (LETRINASA).  

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Διακήρυξης – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης, το αντικείμενο της προμήθειας αφορά περσίδες και σκίαστρα εσωτερικού χώρου. 

Από την αντιπαραβολή των πιστοποιητικών της προσωρινής Αναδόχου με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά δεν είναι συναφή με το αντικείμενο της Διακήρυξης και συνεπώς δεν 

τεκμηριώνεται η προϋπόθεση του όρου 2.2.7 της Διακήρυξης.  

Η προσωρινή ανάδοχος, με το από 24.9.2021 υπόμνημά της, ισχυρίζεται ότι α) η Διακήρυξη στο όρο 2.2.7 ορίζει ότι οι 

συμμετέχοντες μπορούν να διαθέτουν  ISO 9001 των εμπόρων οποιωνδήποτε ειδών και άρα όχι απαραίτητα συναφών με 

την Διακήρυξη και β) η ίδια διαθέτει, με βάση το πιστοποιητικό που προσκομίζει, ISO 9001:2015 πιστοποίηση για  

«Προμήθεια διαφόρων ειδών στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα …» και άρα καλύπτει  όλα τα είδη στα οποία 

περιλαμβάνοντα και τα συστήματα σκίασης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν κρίνει βάσιμους αυτούς τους ισχυρισμούς, διότι:  

α) Η Διακήρυξη στο όρο 2.2.7 ορίζει ότι «οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν για τη λειτουργία της εταιρείας τους 

πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001 και 14001 των κατασκευαστών των υπόψη ειδών ή μόνο 9001 των εμπόρων», 

χρησιμοποιώντας τη συνήθη παρατακτική σύνδεση εδαφίων και συνεπώς το αντικείμενο του πρώτου εδαφίου («των υπόψη 

ειδών») ισχύει και για το δεύτερο εδάφιο. Άλλωστε, κατά τη γενική αρχή των δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων 

διαγωνισμών, τα θεσπιζόμενα κριτήρια καταλληλόλητας, βάσει των οποίων πιστοποιείται η τεχνική και επαγγελματική 

επάρκεια των διαγωνιζομένων στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016 πρέπει να σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική 

εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης, να είναι συναφή ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο αυτής, ώστε να 

εκπληρώνεται η αρχή της ισότητας, της αξιοκρατίας και του υγιούς ανταγωνισμού, ήτοι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

με ίσους όρους όσοι διαθέτουν προσόντα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.    

β) Το πιστοποιητικό που προσκόμισε η προσωρινή ανάδοχος ISO 9001:2015 (και των δύο εταιριών KCHELLAS και 

LETRINASA) έχει πεδίο εφαρμογής «Προμήθεια διαφόρων ειδών στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα» – το οποίο στη 

συνέχεια εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα είδη:  «εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση πλακιδίων και χύδην δαπέδων 

ασφαλείας, εξοπλισμού παιδικών χαρών , παιχνιδότοπων και οργάνων άθλησης εξωτερικών χώρων, αστικού εξοπλισμού και 

ειδών οδοσήμανσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προμήθεια κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών και 

άλλων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εμπόριο αδρανών υλικών, εμπόριο και 

τοποθέτηση φυτικού υλικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα». Εάν η πιστοποίηση αφορούσε γενικά την «Προμήθεια 

διαφόρων ειδών στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα», όπως ισχυρίζεται η προσωρινή ανάδοχος, τότε δεν είχε κανένα 

νόημα η εξειδίκευση που ακολούθησε στα επόμενα εδάφια. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού ISO 

9001:2015 που προσκόμισε η προσωρινή ανάδοχος περιλαμβάνει με σαφήνεια τα αναφερόμενα σε αυτό συγκεκριμένα 

αντικείμενα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα σκίασης, η δε εκ των υστέρων από 22.9.2021 βεβαίωση 

της εταιρίας «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» δεν μπορεί να τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου πιστοποιητικού. Επομένως, 

η προσωρινή ανάδοχος δεν εκπληρώνει την προϋπόθεση του όρου 2.2.7 της Διακήρυξης. 

Σύμφωνα με τον όρο 3.2.1. της Διακήρυξης, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα  τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
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νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας». 

Επομένως η υπό κρίση ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή, πρέπει να απορριφθεί η προσφορά της εταιρίας  «Χ ΚΑΙ Χ 

ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η κατακύρωση πρέπει να γίνει στην ενιστάμενη εταιρία  «ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ Ο.Ε.» και να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου.  

Κατόπιν των ανωτέρω, αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η παρούσα συνεδρίαση λύεται και εξουσιοδοτείται η 

Πρόεδρος να διαβιβάσει το παρόν πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η Επιτροπή 

Γεωργιάδου Νίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος 

Τσενέ Χρυσούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος 

Χατζοπούλου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος 

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

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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