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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού στα πλαίσια 

ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις κτιριακών 

υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΕΜ 012). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30236/19.04.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 77/20.04.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση της ορθής επανάληψης του 1ου  πρακτικού 

αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού στα πλαίσια ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις κτιριακών υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΕΜ 

012), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (ΕΜ 012) 

 (ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22PROC010308826/1-4-2022 και 22PROC010329208/5-

4-2022) 

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης  74.300,01 €  (με ΦΠΑ 24%) 

 

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

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα, 11/4/2022 ώρα 10.00π.μ 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Πέμπτη, 14/4/2022 ώρα 10.00π.μ 

Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας  

Απόφαση με αριθμό 25472/7-04-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΠΖ469Β7Θ-9ΗΩ) του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκαταστάσεις κτιριακών υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΕΜ 012), με τακτικά 

μέλη τους κάτωθι: 

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών, Πρόεδρος 

2. ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τμήμα Μελετών 

3. ΖΩΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών 

 

Διαδικασία Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 

Την 11-4-2022 και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ο Χειριστής του διαγωνισμού από την πλευρά 

της Αναθέτουσας Αρχής, μεταβίβασε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Την 14-4-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Προέδρου της επιτροπής στο Κτίριο Α, συνήλθε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να πραγματοποιήσει την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των κατατεθέντων οικονομικών 

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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προσφορών των συμμετεχόντων. Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία καθώς προσήλθαν και τα (3) 

τακτικά μέλη της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.  

Η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και στην 

εκτύπωση του καταλόγου συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, στην κοινοποίησή του στους προσφέροντες και στην 

ανάρτησή του στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Επιπλέον έγινε έλεγχος της ομαλής σχέσης μεταξύ των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε προσφορά, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. Από 

τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν ομαλές. 

Τέλος η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών για την ύπαρξη ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 

σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. Σύμφωνα με τον έλεγχο τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται 

στον παρακάτω πίνακα, καμία προσφορά δεν εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από 

τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου με τίτλο 

«Αποκαταστάσεις κτιριακών υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΚΩΔ: EM012) στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Ο.Φ. Ποσοστό Απόκλιση από το Μ.Ο 

1 249183 

ΑΦΟΙ Κ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

19.00 % 
5.33 % 

2 249255 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 8.33 % -5.33 % 

Μέσος όρος Προσφορών: 13.66 % 
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Κ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ: 800505460, με 

ποσοστό έκπτωσης 19% ήτοι ποσού 48.724,68€ χωρίς ΦΠΑ (24%) ή 60.418,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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, 19 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποσφράγιση των προσφορών 

            Ο Πρόεδρος 

 

                                        Τα μέλη 

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝ.                ΖΩΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

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

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

τίτλο «Αποκαταστάσεις κτιριακών υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΚΩΔ: EM012) στον οικονομικό 

φορέα «ΑΦΟΙ Κ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 

ΑΦΜ: 800505460, με ποσοστό έκπτωσης 19% ήτοι ποσού 48.724,68€ χωρίς ΦΠΑ (24%) ή 60.418,60€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

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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