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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 6 (Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου) στα πλαίσια 

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

& τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021» 

(αριθ. διακ.: 54/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23760/30.03.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 74/31.03.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 6 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης-Επαύξηση ποσοτήτων και τροποποίηση των συνολικών ποσών) της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια & τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. 

διακ. 54/21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 

Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου στα πλαίσια της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την  

«Προμήθεια & τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021» 

 

Συνήλθε την 24η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Α΄ Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 

Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στην Μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 30328/18.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ4Ψ469Β7Θ-1ΘΒ) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου τα οποία 

υποβλήθηκαν στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια & 

τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021» με αριθ. διακ. 54/21. 

Η υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 142553 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC00950061. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα 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, αφού 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 Ν. Φαναριώτης 

   

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: 

21PROC00950061. 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 11:00 π.μ.  
 

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7371/03.02.2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών, ως προσωρινός ανάδοχος έχει αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1 DOMICAL I.K.E. 250740 27.11.2021/ 13:34:15 

ο οποίος κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 

07η.02.2022, ημέρα Δευτέρα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όφειλε 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσει τα απαιτούμενα στην υπ’ αριθ. 54/21 

Διακήρυξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 

4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 

 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο 

με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, ως εξής: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1(Α) DOMICAL I.K.E. 11477/ 17.02.2022 

 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κατόπιν σχετικού αιτήματος περί παράτασης του χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11835/17.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΡΜ469Β7Θ-Ζ57) 

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, ζήτησε παράταση έως την 08η.03.2022 

προκειμένου να καταθέσει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης του οποίου εκκρεμούσε η έκδοση. 

 

 Ωστόσο, στα πλαίσια της ως άνω τεθείσας παράτασης ο προσωρινός ανάδοχος κατόπιν σχετικού αιτήματος 

ζήτησε δεύτερη παράταση του χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθ. 18498/10.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΕΨΘ469Β7Θ-ΠΓΩ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 

 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε σε μεταγενέστερο χρόνο, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο δεύτερο φάκελο με το 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, του οποίου εκκρεμούσε η 

έκδοση, ως εξής: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1(Β) DOMICAL I.K.E. 21110/ 21.03.2022 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αύξοντα αριθμό: 142553 

ώστε να προβεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, όπως αυτά υποβλήθηκαν μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των επιμέρους σφραγισμένων φακέλων του εν λόγω οικονομικού φορέα, 

τους οποίους είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Η Πρόεδρος και τα Μέλη, αφού έθεσαν τις υπογραφές τους επί των φακέλων και μονόγραψαν όλα τα σχετικά έγγραφα 

που εσωκλείονταν, προχώρησαν στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Κατά την αξιολόγηση και βάσει των διατάξεων 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» της υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξης «αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 

προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 

του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 εντός δέκα (10) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής συναποφάσισαν να ζητήσουν από τον εν λόγω οικονομικό 

φορέα: 

1. σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 (Β1.2) «Αποδεικτικά Μέσα» της Διακήρυξης να αποστείλει επικαιροποιημένη 

φορολογική ενημερότητα προς απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών της υποχρεώσεων 

2. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, να αποστείλει φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα η οποία να καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς του 

3. σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 (Β3) «Αποδεικτικά Μέσα» της Διακήρυξης, να αποστείλει σχετικό Πιστοποιητικό 

Εκπροσώπησης προς απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης καθώς επίσης Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, 

ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξακολουθούν να βρίσκονται 

εν ισχύ 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει μετά το πέρας των 

δέκα (10) ημερών προκειμένου να εξετάσουν τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν. 

Η Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση της Επιτροπής στις 12:00 μ.μ. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 28η.03.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

μ.μ. στο Ά Κτίριο της Διοίκησης, Α΄ όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος Μελετών στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας ώστε να εξετάσουν τις διευκρινίσεις του οικονομικού φορέα «DOMICAL 

I.K.E.» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 250740, επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας κοινοποίησε τα διευκρινιστικά/ συμπληρωματικά δικαιολογητικά στην Αναθέτουσα Αρχή 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 28η.03.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:04:33 π.μ. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε σε 

αυτόν την 24η.03.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:07:36 μ.μ. 

Η Πρόεδρος και τα Μέλη, αφού έλεγξαν τα ως άνω δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα, διαπίστωσαν ότι η υποβολή/ 

συμπλήρωση των ελλειπόντων δικαιολογητικών ήταν επαρκής και σύμφωνη με τα ζητούμενα και έγινε αποδεκτή υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:  

i. τον όρο της υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξης - Άρθρο 3.2 περί δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων ανάλογα των 

αναγκών που τυχόν έχουν προκύψει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό 

(120%), τον οποίο έχει αποδεχθεί ο υποψήφιος ανάδοχος, 

ii. την αξιοποίηση του ανωτέρω όρου, όπου είναι επιτρεπτό, λόγω του ότι η προαναφερθείσα τιμή ανά είδος είναι 

χαμηλότερη του αρχικού προϋπολογισμού κι ως εκ τούτου παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των προς προμήθεια 

ειδών μέχρι την κάλυψη της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

iii. την επείγουσα κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών σε προμήθεια νέων επιστρώσεων των δαπέδων, 

καθώς οι αρχικά προδιαγραμμένες απαιτούμενες ποσότητες είχαν καθορισθεί με κριτήριο μόνο τις ελάχιστες 

απαιτούμενες ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών λόγω του μειωμένου διαθέσιμου Τακτικού 

Προϋπολογισμού. 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
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την κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για 

την «Προμήθεια & τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. διακ. 

54/21) στον κάτωθι οικονομικό φορέα: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 DOMICAL I.K.E. 250740/ 27.11.2021 

με αύξηση των ποσοτήτων και τροποποίηση των συνολικών ποσών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των 

προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξης, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

************************************ 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Πιντέλα Ελένη Τσιόλιας Αθανάσιος Ανδριώτης Θεόδωρος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ) 

(ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 54/21) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΑΥΞΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛ. 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡ. 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 

Προμήθεια δαπέδου 

Laminate σε χώρους 

τμημάτων του Π.Π. 

στο Ρίο και στο 

Κουκούλι, μεταφορά, 

φόρτωση/ εκφόρτωση 

και με τα απαιτούμενα 

υλικά και μικροϋλικά, 

τα αναγραφόμενα στην 

τεχνική περιγραφή 

καθώς και οι παντός 

είδους κρατήσεις που 

βαρύνουν τον 

προμηθευτή 

371,50 m2 408,24 m2 14,87 €/m2 6.497,54 € 6.070,52 € 

2 

Προμήθεια δαπέδου 

PVC σε λωρίδες σε 

χώρους του τμήματος 

Επιστήμης των 

Υλικών, μεταφορά, 

φόρτωση/ εκφόρτωση 

και με τα απαιτούμενα 

υλικά και μικροϋλικά, 

72,58 m2 79,75 m2 17 €/m2 1.451,60 € 1.355,75 € 
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τα αναγραφόμενα στην 

τεχνική περιγραφή 

καθώς και οι παντός 

είδους κρατήσεις που 

βαρύνουν τον 

προμηθευτή 

ΣΥΝΟΛΟ 7.949,14 € 7.426,27 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.907,79 € 1.782,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% 9.856,93 € 9.208,57 € 

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

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα : την κατακύρωση του 

αποτελέσματος της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια & τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. 

διακ. 54/21) στον κάτωθι οικονομικό φορέα: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 DOMICAL I.K.E. 250740/ 27.11.2021 

με αύξηση των ποσοτήτων και τροποποίηση των συνολικών ποσών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω Πρακτικού 6, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών 

άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της υπ’ αριθ. 54/21 Διακήρυξης, βοηθημάτων και μέσων 

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

κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

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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