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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
               Ε ν τ α ύ θ α 
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων 
διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022», 
(Αριθμ. Διακ. 16/22). 
 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 80116/25.10.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 3 της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 102/27.10.2022 συνεδρίασή του, 
αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού 3 
(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022», (Αριθμ. Διακ. 16/22), το οποίο έχει ως ακολούθως: 
………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 
 

Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων  

για την  

“Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις 

ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022” 

(Αριθμ. Διακ. 16/22) 

 

Συνήλθε στις 11η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο (Μεγάλη Αίθουσα Συγκλήτου), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 55431/14.07.2022 

(ΑΔΑ:90PH469B7Θ-12Δ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην 

Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική 

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    
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη  

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Προμήθεια και εγκατάσταση 

κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022” (Αριθμ. Διακ. 16/22) συνολικού προϋπολογισμού 

38.940,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

Η Διακήρυξη 16/22 έλαβε τον υπ’ αριθ. 164242 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ: 22PROC010894167.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

 

 
 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 16/22 (ΑΔΑΜ: 22PROC010894167), καθώς και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, επεσήμανε τα εξής: 

 

με την υπ’ αρ. πρωτ. Π.Π. 68362/15.09.2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος ο κάτωθι οικονομικός φορέας: 

 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 292395 

 

ο οποίος προσκλήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή στις 21/09/2022, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλλει τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη 16/22 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», σύμφωνα με το άρθρο 3.2 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου της Διακήρυξης 

με Αρ. 16/22, ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
     Ημερομηνία/Ώρα Κοινοποίησης   

Πρόσκλησης 

1. Ντάσιος Ανδρέας Τμήμα Μελετών  Πρόεδρος 

2. Πανταζή Αθηνά 
Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων 

Μέλος 

3. Βαρώτσος Αντώνιος Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Μέλος 
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ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21/09/2022 11:18:35 

 

Η Επιτροπή έλαβε γνώση, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, για 

την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των ανωτέρω οικονομικών φορέων 

σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» κατέθεσε στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο με «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» σε έντυπη μορφή με Αρ. Πρωτ.: 73428/3.10.2022 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής που διαθέτει τον απαραίτητο κωδικό, καταχώρησε σε ειδική 

φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά της (όνομα χρήστη και κρυφό, προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), προκειμένου να έχει η Επιτροπή πρόσβαση στα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 

όπως αυτά υποβλήθηκαν μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και του σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος είχε 

κατατεθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 

Επιτροπής, αφού έθεσαν τις υπογραφές τους επί του εντύπου φάκελου και επί όλων των σχετικών 

εγγράφων, προέβησαν στην αξιολόγηση των εν λόγω Δικαιολογητικών τόσο σε έντυπη, όσο και σε 

ηλεκτρονική μορφή.   

 

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

καταθέσει, τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως, ορθώς και πλήρως το σύνολο των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2 (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της Διακήρυξης 

16/22. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη της τα ακόλουθα: 

 

1. τους όρους της Διακήρυξης 16/22, 

2. το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, 

3. την υπ’ αριθ. πρωτ. Π.Π. 68362/15.09.2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, 

4. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου όπως 

αναφέρονται ανωτέρω, 

5. τους όρους της  Διακήρυξης 16/22  περί δυνατότητας κατακύρωσης της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  Στις 

διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η 
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αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί 

να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός 

όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις 

εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, 

6.  την αξιοποίηση του ανωτέρω όρου, όπου είναι επιτρεπτό, λόγω του ότι η προσφερθείσα τιμή είναι 

χαμηλότερη του αρχικού Προϋπολογισμού και ως εκ τούτου παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των 

προς προμήθεια ειδών μέχρι την κάλυψη της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

 

Εισηγείται ομόφωνα 
 

Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών 

μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Πατρών για το έτος 2022» (Αριθμ. Διακ. 16/22) στον κάτωθι οικονομικό φορέα 

«ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με Α/Α Προσφοράς Συστήματος 

292395 ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής με αύξηση των αρχικών ποσοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα 

του Παραρτήματος I το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11.00 π.μ. 

 

                                                         Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

 

 

      Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
   

Ντάσιος Ανδρέας Πανταζή Αθηνά Βαρώτσος Αντώνιος 



Σελίδα 5 από 6 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Κάτω των Ορίων για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Πατρών για το έτος 2022»  
(Αριθμ. Διακ. 16/22) 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(με Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 
(με Φ.Π.Α.) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
(με Φ.Π.Α.) 

  9.000 Btu/h 30 

32.054,00 € 

5 

4.490,00 € 

35 

36.544,00 € 
12.000 Btu/h 11 1 12 
18.000 Btu/h 6 1 7 
24.000 Btu/h 2 0 2 

48.000 Btu/h 1 0 1 
 
 

 

 

 

 

 



Σελίδα 6 από 6 
 

                                                                                           
………………………………………………………………………………………………………… 
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω 
των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 
τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Αριθμ. 
Διακ. 16/22) στον οικονομικό φορέα «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με Α/Α 
Προσφοράς Συστήματος 292395 ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής με αύξηση των αρχικών ποσοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
πίνακα του Παραρτήματος I το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω πρακτικού. 

 

 

      Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
     

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                                         

      

                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 
 
 
 

 
Κοινοποίηση:  
-  Γραμματεία  Πρυτανείας  
-  Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων  
    και Τεχνολογιών Πληροφορικής   
-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
- Τμήμα Προμηθειών Περιουσίας και Κληροδοτημάτων 
 
 



Σελίδα 1 από 5 
 

 

 

ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Αριθμ. Διακ. 16/22). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67687/14.09.2022  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της Επιτροπής  

Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 95/15.09.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Αριθμ. Διακ. 16/22), τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων 

 για την  

«Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» 

 

Συνήλθε την 2α Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 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. 55431/14.07.2022 (ΑΔΑ:90PH469B7Θ-12Δ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες 

υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Πατρών για το έτος 2022» (Αριθμ. Διακ. 16/22). 

Η εν λόγω Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:22PROC010894167, (προϋπολογισμού 38.940,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έλαβε 

τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 164242. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα 

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 

15.09.2022 16:53:07
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ
Σπυρίδων
Φαναριώτης

Πάτρα, 15/09/2022
Αριθµ. Πρωτ.: 68362

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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με τη σχετική Διακήρυξη η 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 2α Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

Αρχικά η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 164242 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό μία (1) προσφορά,  ως ακολούθως: 

Οικονομικός φορέας 
Α/Α Συστήματος 

προσφοράς 

Ημερομηνία  & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

292395 27/07/2022 17:33:59 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, δεν ήταν 

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστεί η προσφορά.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε. Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι 

(κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται πως η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των υποφακέλων είναι δυνατή μόνο για τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της 

προσφοράς και προχώρησε στον έλεγχο της εγγυητικής συμμετοχής όπου διαπιστώθηκε ότι:. 

• Ο οικονομικός φορέας «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 

292395  είχε αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ την εγγυητική συμμετοχής όπως ορίζει το άρθρο 2.4.3.1 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της υπ’ αριθ. 16/22 Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα, προσκόμισε Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Σύμφωνα με 

το άρθρο 2.2.2.1 «Εγγύηση Συμμετοχής» της υπ’ αριθ. 16/22 Διακήρυξης, «οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην 

των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το 

αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών όπως ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού»., και ως εκ τούτου 

κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2 – 2.2.9.2, 2.4.2. & 2.4.3.1 της εν λόγω Διακήρυξης και διαπίστωσε 

ότι ο οικονομικός φορέας είχε καταθέσει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην εν λόγω Διακήρυξη, οπότε κρίνονται ομόφωνα αποδεκτά. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς και αποφάσισε τα 

ακόλουθα: 

➢ Ο οικονομικός φορέας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 292395 «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» έχει 

καταθέσει τεχνική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας η οποία είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 

1. Ντάσιος Ανδρέας Τμήμα Μελετών  Πρόεδρος 

2. Πανταζή Αθηνά Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Μέλος 

3. Βαρώτσος Αντώνιος Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Μέλος 
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«Τεχνική Προσφορά» καθώς και με τον «Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς» του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 

16/22 Διακήρυξης, κι ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης  των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 16/22, συνέταξε το παρόν ενιαίο πρακτικό το 

οποίο θα κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

Εν συνεχεία, θα προβεί στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα.                         

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Η Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

Ντάσιος Ανδρέας Πανταζή Αθηνά Βαρώτσος Αντώνιος 

 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 

Ορίων για την  

“Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022” 

(Αριθμ. Διακ. 16/22) 

 

Συνήλθε την 6η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη  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. 55431/14.07.2022 (ΑΔΑ:90PH469B7Θ-12Δ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

προβεί στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, η οποία υποβλήθηκε στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία 

Σύναψη Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 

τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Αριθμ. Διακ. 16/22). 

Η εν λόγω Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:22PROC010894167, (προϋπολογισμού 38.940,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έλαβε 

τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 164242. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα 

με τη σχετική Διακήρυξη η 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 2α Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης 16/22, συνέταξε ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό 1) 

το οποίο κοινοποίησε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο στην 

Αναθέτουσα Αρχή, ώστε εν συνεχεία να προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής Προσφοράς του προσφέροντος του 

οποίου τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της εν λόγω Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφός 

προσωπικός κωδικός πρόσβασης) του Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αύξοντα 

αριθμό: 164242  ώστε να προβεί στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα του οποίου η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης έκρινε την προσφορά του ως αποδεκτή  (Πρακτικό 1), ήτοι: 

1. Ντάσιος Ανδρέας Τμήμα Μελετών  Πρόεδρος 

2. Πανταζή Αθηνά Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Μέλος 

3. Βαρώτσος Αντώνιος Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Μέλος 
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Οικονομικός φορέας 
Α/Α Συστήματος 

προσφοράς 

Ημερομηνία  & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

292395 27/07/2022 17:33:59 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης διαπίστωσε πως ο ανωτέρω οικονομικός 

φορέας: 

A. είχε καταθέσει την Οικονομική του Προσφορά ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ 

αριθ. 16/22 Διακήρυξη για το σύνολο της προμήθειας, 

B. είχε καταθέσει Οικονομική Προσφορά η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό,  της διακήρυξης 16/22, ως 

εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

1 Προμήθεια και εγκατάσταση 

κλιματιστικών μηχανημάτων 

διαιρούμενου τύπου, για τις 

ανάγκες των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών για το 

έτος 2022 

31.403.23 € 25.850,00€ 

 Δαπάνη 25.850,00€ 

 ΦΠΑ 24% 6.204,00€ 

 Συνολική Δαπάνη 32.054,00€ 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:  

(α) τη Διακήρυξη 16/22,  

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

(γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, όπως αποτυπώνονται 

στο Πρακτικό 1 και 

 (δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 

με  προσφορά A/A ΕΣΗΔΗΣ: : 292395 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων 

διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» η οποία 

κρίθηκε ως αποδεκτή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό 1, 

2. την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με  προσφορά A/A ΕΣΗΔΗΣ: 292395 σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό, 

3. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω οικονομικού φορέα,  

4. να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου βάσει του άρθρου 3.2. 

«Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» της υπ’ 

αριθ. 16/22 Διακήρυξης. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

      Η Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

Ντάσιος Ανδρέας Πανταζή Αθηνά Βαρώτσος Αντώνιος 

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

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα: 

1. Την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με  προσφορά A/A ΕΣΗΔΗΣ: : 292395 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών 

μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 

2022» η οποία κρίθηκε ως αποδεκτή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό 1. 

 

2. Την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με  προσφορά A/A ΕΣΗΔΗΣ: 292395 σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο πρακτικό 2. 

 

3. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω οικονομικού φορέα. 

 

4. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου βάσει του άρθρου 3.2. «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - 

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» της υπ’ αριθ. 16/22 Διακήρυξης. 

 

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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