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ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
              Ε ν τ α υ θ α 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου του «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών-Δ’ Φάση» (Αρ. Διακ. 
Ε445).

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 15492/28.9.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.
  

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 2ου πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του «Αποκατάσταση 
δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών-Δ’ Φάση» (Αρ. Διακ. Ε445), το οποίο έχει ως 
ακολούθως:

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών – Δ’ Φάση» 
(ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC008811433 2021-06-24)

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 1.191.043,56 € (με ΦΠΑ 24%)

Στην Πάτρα στις 27-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω 

δημοπρασίας που συστάθηκε με τη υπ’ αρ. 1174/21086/1-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΗΨ469Β7Θ-0ΙΥ) του 

Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη σύνθεση που διεξήγαγε τον διαγωνισμό την 

19η Ιουλίου 2021, αποτελούμενη από τους:

1. Παναγιώτη Λεβιθόπουλο (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Τμήμα Μελετών –Πρόεδρος),
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969039, 969025
E-mail:syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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2.  Ανδρέα Σάνη (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Τμήμα Μελετών- Μέλος),

3. Μαρία Ανυφαντή (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Τμήμα Μελετών- Μέλος).

συγκεντρώθηκε προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού Αναδόχου «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» που 

κατατέθηκαν με αρ. πρωτ.14216/24-9-2021 και αφορά το έργο του θέματος, σύμφωνα με τους όρους 

της από αρ. πρωτ. 20556/3845/20199/24-6-2021 Διακήρυξης που εγκρίθηκε με τις σχετικές διατάξεις 

του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:

 Την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 της οικείας Διακήρυξης.

 Το από 8/9/2021 πρακτικό της διενεργηθείσας την 14/7/2021 (καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών) δημοπρασίας του έργου, με ημερομηνία αποσφράγισης την 19η/7/2021.

 Την με αρ. 12950/20-09-2021 πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής προς την «ΣΤΑΘΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» η οποία εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 

20η/9/2021, με θέμα την προσκόμιση εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου των 

δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας Διακήρυξης.

 Το από 23/9/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του προσωρινού αναδόχου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με το 

οποίο απέστειλε εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 Την με αρ. 14216/24-9-2021επιστολή του προσωρινού αναδόχου με την οποία συνυπέβαλε 

εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα που απαιτούνται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου,

προχώρησε στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου δικαιολογητικών και προέβη σε έλεγχο όλων 

των υποβληθέντων από τον προσωρινή ανάδοχο δικαιολογητικών/εγγράφων, τόσο στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα όσο και στον σφραγισμένο φάκελο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα 

παρακάτω:

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

την προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ».

B. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

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

κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της υπηρεσίας.

Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών – Δ’ Φάση» με προϋπολογισμό 

μελέτης 1.191.043,56 €  (με ΦΠΑ 24%), στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΘΗΣ 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» με υποβληθείσα μέση έκπτωση 39,41 % 

και διαμορφούμενη προσφορά 585.360,24 € ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικής δαπάνης 725.846,70 € 

EΥΡΩ 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.

Πάτρα     28-09-2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ

Επίσης η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών – Δ’ Φάση» 

με προϋπολογισμό μελέτης 1.191.043,56 €  (με ΦΠΑ 24%), στην μειοδότρια εργοληπτική 

επιχείρηση «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» με 

υποβληθείσα μέση έκπτωση 39,41 % και διαμορφούμενη προσφορά 585.360,24 € ΕΥΡΩ πλέον 

ΦΠΑ, ήτοι συνολικής δαπάνης 725.846,70 € EΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

          
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
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