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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού 

Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε449). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29721/16.11.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 56/18.11.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του  1ου  Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών 

για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε449), το 

οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» 

 (ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC009358498) 

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 831.250,99 €  (με ΦΠΑ 24%) 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 ώρα 10.00π.μ 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 ώρα 10.00π.μ 

Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας  

Απόφαση με αριθμό 22507/21-10-21 (ΑΔΑ: 99ΗΧ469Β7Θ-ΓΞΒ) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών, με θέμα τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το 

έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ», με τακτικά μέλη τα: 

1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, Τμήμα Τεκμηρίωσης & Αδειών ως Πρόεδρος   

2. ΚΑΝΔΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, ως μέλος 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Τμήμα Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων, ως μέλος 

 

7Διαδικασία Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 

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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Στις 15-11-2021 και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (10/11/2021) , ο Χειριστής του διαγωνισμού 

από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, μεταβίβασε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Στις 15-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία του Προέδρου της επιτροπής στο Κτίριο Α, συνήλθε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να πραγματοποιήσει την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των κατατεθέντων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε 

η νόμιμη απαρτία καθώς προσήλθαν και τα (3) τακτικά μέλη της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.  

 

Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά». Από το σύστημα παρήχθη ο παρακάτω πίνακας συμμετεχόντων, ο οποίος 

αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού»  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, σύμφωνα με τη διακήρυξη στον έλεγχο των Εγγυητικών Επιστολών 

Συμμετοχής και διαπίστωσε ότι όλοι οι προσφέροντες ανήρτησαν στο ΕΣΗΔΗΣ εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης χωρίς την υποχρέωση να καταθέσουν πρωτότυπη την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην εκτύπωση του κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην 

κοινοποίησή του στους προσφέροντες και στην ανάρτησή του στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ακολούθως προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης, όπου δεν διαπιστώθηκε καμία έλλειψη. Επιπλέον, έγινε έλεγχος της ομαλής σχέσης μεταξύ των 
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επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε προσφορά, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 

υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές 

ήταν ομαλές  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής (ΕΕΕΣ και Εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής) κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε τα παρακάτω: 

- Ο οικονομικός φορέας ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ» Α.Τ.Ε., με αριθμό προσφοράς 231720, προσκόμισε  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

(e-129221/2-11-2021, ΤΜΕΔΕ) με ισχύ 400 ημερών, ήτοι μικρότερης διάρκειας της απαιτούμενης από την διακήρυξη (14 

μήνες) και ως εκ τούτου η επιτροπή έκρινε ομόφωνα την προσφορά ως μη αποδεκτή. 

- Οι προσφορές όλων των υπολοίπων οικονομικών φορέων πληρούν τις απαιτήσεις της οικίας διακήρυξης. 

Κατόπιν, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των αποδεκτών προσφορών, οι οποίες 

εκδόθηκαν από το ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών του 

ΤΜΕΔΕ και οριστικοποίησε κατά σειρά μειοδοσίας στον παρακάτω πίνακα, τις αποδεκτές προσφορές ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/

Α 

Α/Α 

καταθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 231252 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

46,00 % 

2 232533 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

38,00 % 

3 231215 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΑΣ 38,00 % 

4 232335 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34,00 % 

5 232837 "ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε. με δ.τ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε." 

33,00 % 

6 233569 ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ 

με 

δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ 

31,00 % 

7 231225 ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. 

ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. 

29,00 % 

8 232731 ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

26,00 % 

9 232753 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 17,00 % 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Σαράντα έξι τοις εκατό (46,00 %) και ποσό προσφοράς 

363.501,39 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι συνολικής δαπάνης 450.741,72 €  (με ΦΠΑ) που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 14 διακήρυξης). 

Το παρόν υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή 

σε ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, προς 

έγκριση. 

Πάτρα, 15 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών 

Ο Πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

Ιωάννης Αργυριάδης Χαράλαμπος Κανδρής Παναγιώτης Γεωργίου 

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

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της 

σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (προσωρινός Ανάδοχος) με μέσο ποσοστό έκπτωσης Σαράντα έξι τοις εκατό (46,00 %) και 

ποσό προσφοράς 363.501,39 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι συνολικής δαπάνης 450.741,72 €  (με ΦΠΑ) που κατέθεσε 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 14 διακήρυξης). 

 

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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