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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Σ.Α.Ε.Π.) σε κτίρια 

του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ. 3/22). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58478/26.07.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο 3ο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 90/02.08.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 3ου πρακτικού (Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 

πρόσβασης (Σ.Α.Ε.Π.) σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ. 3/22), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3  

(Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου)  

Συνήλθε στις 20-7-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος 

όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 38161/19-05-2022 (ΑΔΑ: Ρ5ΛΜ469Β7Θ-ΤΙΠ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου , του οικονομικού φορέα με A/A ΕΣΗΔΗΣ: 284772 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  Α.Ε  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  . Ο εν λόγω οικονομικός φορέας είχε αναδειχθεί ως «προσωρινός ανάδοχος» (σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 50695/30-06-2022  Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών) για την 

Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Άνω  των Ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Π.) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Αριθ. Διακ. 

3/22, Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 159819, ΑΔΑΜ:22PROC010538872) 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία είχε απαρτία, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Κατσαμπάνη Ολυμπία, Π.Ε Μηχανικών, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθ/νσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, 

Πρόεδρος. 

2. Μαυρογιάννη Αδαμαντία, ΤΕ Μηχανικών, Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης 

Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Μέλος 

3. Τσιλίρη Ευσταθία, ΤΕ Μηχανικών, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Αποθήκης, κίνησης & φύλαξης της Δ/νσης 

Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Μέλος 

Η Επιτροπή επεσήμανε, ότι μετά την αξιολόγηση της  υποβληθείσας προσφοράς (όπως αποτυπώνεται στα Πρακτικά  1 & 

2) και την έγκριση των πρακτικών με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 50695/30-06-2022  Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Πατρών, η αναθέτουσα ειδοποίησε τον προσωρινό ανάδοχο, εγγράφως μέσω της εφαρμογής 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΕΣΗΔΗΣ για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης  σύμφωνα με τη διακήρυξη εντός προθεσμίας 

10 ημερών , με την  υπ΄ αριθ. πρωτ. 50785/01-07-2022 πρόσκληση υποβολής «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου». 

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 
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Τα μέλη της Επιτροπής, ειδοποιήθηκαν  από την αναθέτουσα για την από 06/07/2022  εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης σε φάκελο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής διαδικασίας 

του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ  και τη κατάθεση έντυπου φακέλου στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών 

με αριθ. Πρωτοκόλλου 53219/08-07-2022. 

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, αφού έθεσαν τις υπογραφές τους επί του έντυπου φακέλου και επί 

όλων των σχετικών εγγράφων, προέβησαν στην αξιολόγησή των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης τα οποία είχαν κατατεθεί 

σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος είχε καταθέσει,  ορθά και 

πλήρως το σύνολο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο  3.2.2  της Διακήρυξης 3/22. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη  

α) τους όρους της Διακήρυξης 3/22,  

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,  

γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου 

Εισηγείται 

την κατακύρωση του αποτελέσματος  της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για 

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Π.) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» στον οικονομικό φορέα με A/A προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 284772 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  Α.Ε  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΑΦΜ 094110679), με τιμή 567.600,00 €  μη συμπ. Φ.Π.Α. 

εφόσον α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικών προσφυγών ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016, β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 

έως 327 του ν. 4700/2020  και γ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 

που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν 

επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Κατσαμπάνη Ολυμπία Μαυρογιάννη Αδαμαντία Τσιλίρη Ευσταθία 

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

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

του αποτελέσματος  της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Σ.Α.Ε.Π.) σε κτίρια του Πανεπιστημίου 

Πατρών» στον οικονομικό φορέα με A/A προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 284772 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ 

Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΦΜ 

094110679), με τιμή 567.600,00 €  μη συμπ. Φ.Π.Α. εφόσον: 

  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικών προσφυγών ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,  
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 

327 του ν. 4700/2020  και  

γ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. 

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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