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

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών) της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Ανανέωση και αναβάθμιση 
συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2021» με αριθμ. Διακ.: 37/21.

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 19976/13.10.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 1 της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης.
  

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
193/4.11.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως 
αυτή διατυπώνεται στο Πρακτικό 1, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού, 
που αφορά στην Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 
Τεχνικών Προσφορών) της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και 
συντήρησης λογισμικών 2021» με αριθμ. Διακ.: 37/21 το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών 
 της  Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων 

για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την 
“Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2021”

Συνήλθε την 17η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ, στο Α΄ κτίριο, στην 
μικρή αίθουσα Συγκλήτου η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε 
με βάση την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 645/13904/28.04.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 
και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΡΦΓΥ469Β7Θ-72Ν, προκειμένου να προβεί στην 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών, που υποβλήθηκαν στην Επαναληπτική  Ανοικτή 
Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Ανανέωση και 
αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2021” συνολικού προϋπολογισμού 
148.800,00€, (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) .

Η Διακήρυξη 37/21 δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “21PROC009009255”.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969039, 969025
E-mail: syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

1. Βαλής Χρήστος Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών                                                     
(Αναπλ. Προϊστάμενος)

Πρόεδρος

2. Γιαννακούδη Θεοδούλα Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λογισμικού                                 
(Μόνιμο Προσωπικό)

Μέλος

3. Φείδας Χρήστος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (Επίκ. Καθηγητής)

Μέλος

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 37/21, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την 
εν λόγω Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, παρατήρησε τα 
εξής:
 Η εν λόγω Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,  διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και έλαβε τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) Συστήματος, 136078.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 13η  
Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 17η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:30 π.μ.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε 
τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 136078 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως “κλειδωμένος” και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα 
μία (1) προσφορά,  ως ακολούθως: 

Α/Α
Συστήματος 
προσφορών Προμηθευτής (Διακριτικός Τίτλος)

Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς

235629

SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

13/09/2021 17:05:33

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, επεσήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση της 
προσφοράς, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της εν λόγω προσφοράς. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς 
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγιστεί η ανωτέρω προσφορά. 
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Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε. Συγκεκριμένα 
αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που 
αφορούν) “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά”,  με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη,  αυτή θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση του φακέλου της έντυπης προσφοράς, βάσει της 
κατάθεσής της στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Α/Α
Α/Α

Πρωτοκόλλου Οικονομικός Φορέας

1 11778/15.09.2021

SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤIKH 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αφού ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές επί του έντυπου σφραγισμένου 
φακέλου του ανωτέρω  οικονομικού φορέα, ξεκίνησε η  διαδικασία αποσφράγισης της έντυπης 
προσφοράς. Με το άνοιγμα του φακέλου, ο  Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής μονογράψανε 
όλα τα κατατιθέμενα έντυπα (δικαιολογητικά – λοιπά έγγραφα).

Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη σε αρχικό έλεγχο των έντυπων απαιτούμενων δικαιολογητικών,  
αυτών δηλαδή, που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή του. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο, τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των 
έντυπων προσφορών, των Δικαιολογητικών Συμμετοχής διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας:

 SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 235629. είχε 
καταθέσει προσφορά για τις Ομάδες 1, 2, 4 και 5.

Κατά τον έλεγχο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» η Επιτροπή Διενέργειας 
& Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) και συγκεκριμένα στα ερώτηματα:

Α)Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
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 «Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;», ο οικονομικός φορέας «SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» απάντησε: 
ΝΑΙ.

Β) «Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");,  ο 
οικονομικός φορέας «SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» απάντησε: ΝΑΙ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και αφού η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  έλαβε υπόψιν 
της:

α) τους όρους της Διακήρυξης 37/21, 

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

1. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,» λόγω μη 
προσκόμισης επαρκών στοιχείων τα οποία αιτιολογούν τα μέτρα αυτοκάθαρσης.

2. Την ματαίωση της  Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 
Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων 
χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2021” με αριθ. Διακήρυξης 37/21, συνολικού προϋπολογισμού 
120.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω 
απόρριψης της κατατιθέμενης προσφοράς.
 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε  η συνεδρίαση της  Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη

      

   

      Βαλής Χρήστος                                Γιαννακούδη Θεοδούλα                       Φείδας Χρήστος
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Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα: 
1. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», λόγω μη 
προσκόμισης επαρκών στοιχείων τα οποία αιτιολογούν τα μέτρα αυτοκάθαρσης.

2. Τη ματαίωση της  Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 
Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Ανανέωση και αναβάθμιση 
συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2021» με αριθ. Διακήρυξης 37/21, συνολικού 
προϋπολογισμού 120.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 148.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω απόρριψης της κατατιθέμενης προσφοράς και την εκτέλεση 
της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

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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