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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της ματαίωσης της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 

Ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών - 2021» (αριθ. διακ. 54/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38646/21.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα  

συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 61/23.12.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού ματαίωσης της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων 

για την «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών 

- 2021» (αριθ. διακ. 54/21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Ματαίωσης της ομάδας της τοποθέτησης (ομάδα 2) στα πλαίσια της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την  

«Προμήθεια και Τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021» 

Συνήλθε την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Α΄ Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 

Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 30328/18.11.2021 (ΑΔΑ: 

ΨΨ4Ψ469Β7Θ-1ΘΒ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στα πλαίσια της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους 

τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. διακ. 54/21. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν δύο Τακτικά Μέλη και ένα Αναπληρωματικό Μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:  

1. Πιντέλα Ελένη, Μόνιμο Προσωπικό - Τμήμα Μελετών (Πρόεδρος) 

2. Τσιόλιας Αθανάσιος, Υπάλληλος ΙΔΑΧ - Τμήμα Δικτυακών & Υπολογιστικών Υποδομών (Μέλος) 

3. Ανδριώτης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης - Δ/νση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

(Αναπληρωματικό Μέλος) 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξη καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν 

λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής: 

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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 Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 142553 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009500561. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 29η Νοεμβρίου 2021, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 03η 

Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
 

 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, η Επιτροπή Διενέργειας & 

Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1 της υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξης, συνέταξε ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό 

1), το οποίο κοινοποίησε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 Βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 35861/09.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΠΠ469Β7Θ-6ΣΡ) Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Πατρών περί έγκρισης του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγησης των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής), διαπιστώθηκε 

ότι:  

 

 Ο οικονομικός φορέας «DOMICAL Ι.Κ.Ε.» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 250740 είχε καταθέσει 

προσφορά για την ομάδα της προμήθειας των επιστρώσεων δαπέδων με Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του 

Ταμείου Δανείων & Παρακαταθηκών, συνολικής αξίας εκατόν πενήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών 

(158,98 €). Είχε καταθέσει τόσο ηλεκτρονικά όσο και εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο την εν λόγω εγγύηση, η οποία 

απαιτείται βάσει του άρθρου 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της παρούσας Διακήρυξης. Συνεπώς, η 

προσφορά του για την ομάδα της προμήθειας των επιστρώσεων δαπέδων κρίθηκε ως αποδεκτή. 
 

 Ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

251614 είχε καταθέσει προσφορά για την ομάδα της τοποθέτησης των επιστρώσεων δαπέδων με Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής του Ταμείου Δανείων & Παρακαταθηκών, ύψους διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €). 

Είχε καταθέσει ηλεκτρονικά την ως άνω απαιτούμενη εγγύηση, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» της υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξης, χωρίς όμως να προσκομίσει έντυπο σφραγισμένο φάκελο στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με το πρωτότυπο σώμα αυτής. Επομένως, η προσφορά 

του για την ομάδα της τοποθέτησης των επιστρώσεων δαπέδων κρίθηκε ως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης 

του πρωτότυπου σώματος της ως άνω εγγύησης. 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση Προσφορών» κατά της ως άνω Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Πατρών περί έγκρισης του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγησης των Εγγυητικών Επιστολών) χωρεί προδικαστική 

προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 35861/09.12.2021 Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς την 

10η.12.2021, ημέρα Παρασκευή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Βάσει 

του άρθρου 3.4 «Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία», σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία. 
 

 Μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής διαπιστώθηκε πως δεν έγινε κάποια σχετική ενέργεια από μέρους του οικονομικού φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 251614. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

i. την υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξη,  

ii. το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και 

iii. το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικών προσφυγών  
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την ομάδα της τοποθέτησης των επιστρώσεων δαπέδων 

(ομάδα 2) διότι η διαδικασία κατέστη άγονη λόγω απόρριψης κατατιθέμενης προσφοράς.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Πιντέλα Ελένη Τσιόλιας Αθανάσιος Ανδριώτης Θεόδωρος 

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

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα: 

A. Τη ματαίωση της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 

2021» λόγω απόρριψης κατατιθέμενης προσφοράς και 

 

B. Την εκτέλεση της υπηρεσίας με επανάληψη της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Κάτω των Ορίων χωρίς τροποποίηση των όρων της και με την ίδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 30328/18.11.2021 και με ΑΔΑ: ΨΨ4Ψ469Β7Θ-1ΘΒ 

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

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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