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ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
              Ε ν τ α υ θ α 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών-Φάση ΙΙΙ» (Ε454). 

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 23851/31.3.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 4 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.

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

199/7.4.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 4ου πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών-Φάση 
ΙΙΙ» (Ε454), το οποίο έχει ως ακολούθως:

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - 
Φάση ΙΙΙ» (Ε454)

  (ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC009519743)
Προϋπολογισμού Δημοπράτησης  141.432,54 €  (με ΦΠΑ 24%)

Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου

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

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2021 ώρα 10.00π.μ

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών:  Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 10.00π.μ

Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας:  Απόφαση με αριθμό 33896/2-12-2021 (ΑΔΑ: 9Η87469Β7Θ-Ι8Ρ) του 

Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοσίου 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση ΙΙΙ», με τακτικά μέλη τα:

1. ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τμήμα Μελετών, ως Πρόεδρος

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969039, 969025
E-mail:syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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2. ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου & Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, ως μέλος

3. ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τμήμα Δικτυακών & Υπολογιστικών Υποδομών, ως μέλος

Η  Επιτροπή με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη, συνεδρίασε στις 30-3-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., 

στα γραφεία του προέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟY» και αφορά το έργο του θέματος, σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης που εγκρίθηκε με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:

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

• Την με ΑΠ 11836/17-2-2022 (ΑΔΑ 6ΥΙΣ469Β7Θ-Η2Ρ)  απόφαση έγκρισης του 3ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού περί επιλογής μειοδότη του έργου μέσω δημόσιας κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με 

ισότιμες προσφορές από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

• Την με αρ. 15120/1-3-2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΓΚΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ» η οποία εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 01/03/2022 10:54:03, με θέμα την προσκόμιση εκ μέρους του 

προσωρινού αναδόχου των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας Διακήρυξης.

• Το από 08/03/2022 11:57:15 ηλεκτρονικό μήνυμα του προσωρινού αναδόχου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με το 

οποίο απέστειλε εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

προχώρησε στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου δικαιολογητικών και προέβη σε έλεγχο όλων των 

υποβληθέντων από τον προσωρινή ανάδοχο δικαιολογητικών/εγγράφων. Μετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

A. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμφωνούν με τα δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ που συνυπέβαλλε με την 

προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

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.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση 

ΙΙΙ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που κατέθεσε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 14 διακήρυξης) με μέσο ποσοστό 

έκπτωσης Τριάντα τρία τοις εκατό (33,00 %) και ποσό προσφοράς   77.739,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και 

συνολικά   96.396,61 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

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, 30 Μαρτίου 2022
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Λεβιθόπουλος Παναγιώτης Σκιαδάς Φώτιος Λεκατσάς Γεώργιος

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

σύμβασης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση ΙΙΙ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΤΡΙΓΚΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (άρθρο 14 διακήρυξης) με μέσο ποσοστό έκπτωσης Τριάντα τρία τοις εκατό (33,00 %) και 

ποσό προσφοράς   77.739,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά   96.396,61 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

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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