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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 «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών χώρων» (Αρ. Διακ. E446). 

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 19389/12.10.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.

  
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 

193/4.11.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του 
Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών χώρων» 
(Αρ. Διακ. E446), το οποίο έχει ως ακολούθως:

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών 
χώρων»

 (ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC008883173 2021-07-08)

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 768.150,00ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Στην Πάτρα, την 7η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών, 

συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του άρθρου 221 παρ.8(α) του Ν.4412/2016, η οποία 
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συγκροτήθηκε με την υπ’ πρωτ. 3170/22.07.2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών, με τη σύνθεση που διεξήγαγε τον διαγωνισμό την 29η Ιουλίου 2021, αποτελούμενη από τους:

1. ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ

2. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3.  ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 

(Τμήμα Εκτέλεσης Έργων) ως Πρόεδρο

(Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λογιισμικού) ως μέλος

(Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών) ως 

μέλος

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε ο προσωρινός 

ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Parking στο 

κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και 

εξωτερικών χώρων».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:

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

 Το από 03 /09/2021 πρακτικό της διενεργηθείσας την 29η/7/2021 (καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών) δημοπρασίας του έργου, με ημερομηνία αποσφράγισης την 29η/7/2021.

Την με αρ. πρωτ. 13825/22-9-2021 πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής προς την ΑΝΟΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
“ΑΝΟΔΟΣ” anodosate@tee.gr η οποία εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 22α/9/2021, με θέμα την 
προσκόμιση εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23 της οικείας Διακήρυξης.

 Το από 24/9/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του προσωρινού αναδόχου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με το 

οποίο απέστειλε εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 Την με αρ. πρωτ. 14924/27-9-2021 επιστολή 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 «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ΑΝΟΔΟΣ”».

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.
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Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού:

Διαβιβάζει τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών προς έκδοση 

απόφασης κατακύρωσης, της οποίας τα έννομα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 105) επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη 

πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013 εφόσον απαιτείται, γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 

την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016, ομόφωνα την κατακύρωση του 

μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών 

Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών χώρων» προϋπολογισμού 

μελέτης 768.150,00€ (με Φ.Π.Α.), στον μειοδότη «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ΑΝΟΔΟΣ”»., με μέσο 

ποσοστό έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (36,78%) και ποσό 

προσφοράς 393.354,34 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και 487.759,38 EΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Το παρόν 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, 08 Σεπτεμβρίου 2021

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ολυμπία Κατσαμπάνη Θεόδωρος Σερεμέτης

Ευγενία Μπάρκουλα

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

μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικών χώρων» 
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προϋπολογισμού μελέτης 768.150,00€ (με Φ.Π.Α.), στον μειοδότη «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

“ΑΝΟΔΟΣ”»., με μέσο ποσοστό έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (36,78%) και ποσό προσφοράς 393.354,34 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και 487.759,38 EΥΡΩ (με 

ΦΠΑ).

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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