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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης εξηγήσεων Μειοδότη λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 88, του Ν.4412/16 & Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Ανακατασκευή μονώσεων δωμάτων Πανεπιστήμιου Πατρών Φάση Γ΄» (Ε450). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7629/04.02.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 67/10.02.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Αξιολόγησης εξηγήσεων Μειοδότη λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 88, του 

Ν.4412/16 & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή μονώσεων δωμάτων Πανεπιστήμιου 

Πατρών Φάση Γ΄» (Ε450), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Γ» 

 (ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC009430376) 

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 1.181.100,00 €  (με ΦΠΑ 24%) 

Αξιολόγηση εξηγήσεων Μειοδότη λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 88, του Ν.4412/16 

& Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

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

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 ώρα 10.00π.μ 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 ώρα 10.00π.μ 

Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας  

Απόφαση με αριθμό 26107/4-11-2021 (ΑΔΑ: 93ΙΡ469Β7Θ-ΞΟ1) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

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

έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Γ», με τακτικά μέλη 

τα: 

1. ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τμήμα Μελετών, ως Πρόεδρος   

2. ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΕΛΛΟΣ, Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου & Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, ως μέλος 

3. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών, ως μέλος 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Γ» η αναθέτουσα αρχή ( Πανεπιστήμιο Πατρών) με την με ΑΠ 35864/9-12-2021 

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 
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(ΑΔΑ: ΨΛΣΙ469Β7Θ-ΑΚΘ) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ενέκρινε την κλήση από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

του οικονομικού φορέα «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ», μειοδότη του διαγωνισμού, ο οποίος κατέθεσε ασυνήθιστα χαμηλή 

προσφορά, να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/16, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 32 του Ν. 4782/21, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.  

Με το με ΑΠ 36005/10-12-2021 έγγραφο που κοινοποιήθηκε στον μειοδότη μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του 

ΕΣΗΔΗΣ (10/12/2021 11:45:31) ο μειοδότης κλήθηκε να υποβάλλει τις απαραίτητες εξηγήσεις, τις οποίες υπέβαλλε με το 

από 27/12/2021 14:27:52 μήνυμα μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή. 

Με το με ΑΠ 3193/18-01-2022 έγγραφο που κοινοποιήθηκε στον μειοδότη μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του 

ΕΣΗΔΗΣ (18/01/2022 12:49:17) ο μειοδότης κλήθηκε να υποβάλλει διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, τις οποίες υπέβαλλε με το από 26/01/2022 07:23:44 μήνυμα μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του 

ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή. 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή συνεδρίασε την Δευτέρα 27/01/2022 για την αξιολόγηση των παρεχόμενων εξηγήσεων 

του μειοδότη. Ύστερα από τον έλεγχο όλων των στοιχείων που προσκόμισε ο μειοδότης «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» και 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία του μειοδότη 

«ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της προσφοράς αυτού. 

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Σαράντα οκτώ τοις εκατό (48,82%) και ποσό προσφοράς  

492.397,78 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι συνολικής δαπάνης  610.573,25 € (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, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

Ντάσιος Ανδρέας Τσιώτσης Ευάγγελος Φαρμάκης Χαράλαμπος 

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

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

σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ (προσωρινός ανάδοχος), με 

μέσο ποσοστό έκπτωσης Σαράντα οκτώ τοις εκατό (48,82%) και ποσό προσφοράς  492.397,78 € (χωρίς ΦΠΑ) 

ήτοι συνολικής δαπάνης  610.573,25 € (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 

 

 


	ADA: AΔA: ΩΘΓ1469Β7Θ-ΙΥΠ
	ADA: AΔA: ΩΘΓ1469Β7Θ-ΙΥΠ
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Πάτρα, 10/02/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9398
	AkrivesAntigrafo: 
		2022-02-10T14:18:07+0000
	Not specified


		2022-02-10T14:18:20+0000
	Not specified




