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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Διαπίστωσης επάρκειας επανορθωτικών μέτρων συμμετέχοντα 

οικονομικού φορέα) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων 

(Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών –Evaluation Boards & Παρελκομένων) για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2021», με αριθ. Διακήρυξης 56/21.  

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5030/25.01.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 1 της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 65/27.01.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου  πρακτικού (Διαπίστωσης  επάρκειας 

επανορθωτικών μέτρων συμμετέχοντα οικονομικού φορέα) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια 

Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών –Evaluation Boards & Παρελκομένων) για 

τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2021», με αριθ. Διακήρυξης 56/21, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

(Διαπίστωσης  επάρκειας επανορθωτικών μέτρων συμμετέχοντα οικονομικού φορέα) 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) του οικονομικού φορέα  «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» 

                    2. Υπεύθυνη Δήλωση Συνοδευτική του Ε.Ε.Ε.Σ του οικονομικού φορέα  «ΙΜΠΕΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» 

                   3. Συνημμένα έγγραφα τεκμηρίωσης του οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ   ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 

Συνήλθε στις 17 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα & ώρα 11:00΄ π.μ. στην μικρή αίθουσα της Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 37674/16-12-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, για την αξιολόγηση των προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του Ηλεκτρονικής  

διαδικασίας σύναψης σύμβασης Κάτω των Ορίων  για την “Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών – 

Ηλεκτρολογικών –Evaluation Boards & Παρελκομένων)” για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2021, με αριθ. 

Διακήρυξης 56/21 και συνολικού προϋπολογισμού 39.435,22€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. Κατσαούνης Αλέξανδρος, Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών , Πρόεδρος 

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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2. Γιωτόπουλος Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας ,  Μέλος 

3. Πυργιώτη Ελευθερία, Καθηγήτρια  Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,  Μέλος 

 

   Η Επιτροπή του διαγωνισμού με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ , μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ( συστημικός αύξοντας αριθμός 

διαγωνισμού:142311/2021) και συγκεκριμένα 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), ώστε να αποσφραγιστούν οι προσφορές. 

   Κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων που είχαν υποβάλλει προσφορές , 

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο Ε.Ε.Ε.Σ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΙΜΠΕΞ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε» (Σχετικό 1) στο ερώτημα εάν 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, απάντησε ΝΑΙ και εν συνεχεία δήλωσε τα εξής: Επισυνάπτεται στον φάκελο της προσφοράς μας 

υπεύθυνη δήλωση /έκθεση αιτιολόγησης της εταιρείας μας για τον σκοπό αυτό με συνημμένα έγγραφα τεκμηρίωσης και 

μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει η εταιρεία μας. (Σχετικό 2) 

     Ακολούθως στην ερώτηση: Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν, η απάντηση της εταιρείας ήταν:  Επισυνάπτεται στον 

φάκελο της προσφοράς μας υπεύθυνη δήλωση /έκθεση αιτιολόγησης της εταιρείας μας για τον σκοπό αυτό με συνημμένα 

έγγραφα τεκμηρίωσης και μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει η εταιρεία μας. (Σχετικό 2) 

     Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά ο οικονομικός φορέας έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 

τρόπο , έχει αποδείξει την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση πλήθους δημοσίων συμβάσεων και έχει λάβει 

επανορθωτικά μέτρα ως εξής:  

    Α. Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση με χρήση  προτύπων ISO 9001:2015 κλπ. 

    Β. Βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης της κατά ISO 28000:2007 , Σύστημα διαχείρισης ασφαλείας εφοδιασμού αλυσίδας 

    Γ.  Αναβαθμισμένο πρόγραμμα , όπου μέσω ERP συστήματος έχει τη δυνατότητα καταχώρησης και άμεσης παρακολούθησης 

διαγωνισμού από την έναρξή του ως και την υλοποίησή του , καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου αποθεμάτων μέσω της 

αυτοματοποιημένης διαχείρισης της αποθήκης  με συνέπεια τη διατήρηση ασφαλούς αποθέματος (stock) από τα πωλούμενα 

είδη. 

    Δ.  Εντοπισμός μη αξιόπιστων προμηθευτών, διακοπή της συνεργασίας μαζί τους και εύρεση νέων προμηθευτών για τα είδη 

που εμπορεύεται η εταιρεία. 

    Ε. Πιστοποίηση ISO 28000:2007 στο πεδίο εφαρμογής της εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης διαφόρων υλικών 

ενδιαφέροντος δημοσίου τομέα. 

     Συνεπώς η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και επειδή πρόκειται για διαγωνισμό με χαμηλό οικονομικό 

αντικείμενο , εισηγείται :  

   - Την έγκριση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του οικονομικού φορέα  «ΙΜΠΕΞ                          

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» 

   - Την αποστολή της σχετικής απόφασης (επί αυτού του Πρακτικού) του Πρυτανικού Συμβουλίου στην Επιτροπή 

Γνωμοδότησης επί της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών μέτρων προς απόδειξη της αξιοπιστίας 

τους , σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 9 Ν. 4412/2016 , προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια ή μη των ληφθέντων 

επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα ΙΜΠΕΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡEΙΑ» 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

            Ο Πρόεδρος                                                                           Τα Μέλη 

           Κατσαούνης Αλέξανδρος                                  Γιωτόπουλος Κων/νος             Πυργιώτη Ελευθερία 

 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα: 

1. Την έγκριση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του οικονομικού φορέα  «ΙΜΠΕΞ                          

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» 

 

2. Την αποστολή της απόφασης (επί αυτού του Πρακτικού) στην Επιτροπή Γνωμοδότησης επί της επάρκειας 

των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών μέτρων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους , σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 9 Ν. 4412/2016 , προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών 

μέτρων του οικονομικού φορέα ΙΜΠΕΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡEΙΑ». 

 

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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