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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών- Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για 

τις «Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021» (Διακ. 

26/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113/7789/41428/09.12.2020  έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της    

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  11/10.12.2020  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 

Ορίων για τις «Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021» (Διακ. 

26/20), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών στα πλαίσια της 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για τις 

«Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021» (Διακ. 26/20).  

Συνήλθε την 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 884/36833/05-11-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 

ΩΕΦΒ469Β7Θ-ΨΚΗ, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών, οι οποίες 

υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την 

ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021», 

συνολικού προϋπολογισμού 99.324,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και  στην αξιολόγηση των  

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (Διακ. 26/20).  

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 101665 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007559058. 

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 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

 

 

  Πάτρα 10η Δεκεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:1070/41647  
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 23η Νοεμβρίου 2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα Ελλάδας 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 27η 

Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. Κάρλος Χαράλαμπος Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας 

Εγκαταστάσεων (Δ.Ε. Τεχνικού) 
Πρόεδρος 

2. Μαυροειδής Βασίλειος Τμήμα Δαπανών (Προϊστάμενος Τμήματος) Μέλος 

3. Αναστασοπούλου Παρασκευή 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών 

(Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.) Μέλος 

Αρχικά η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της και ενός μέλους της επιτροπής, επέλεξε 

τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 101665  και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 

ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά, ταξινομημένη 

κατά χρόνο υποβολής της, ως ακολούθως:  

Α/Α Οικονομικός Φορέας 
Α/Α Συστήματος 

Προσφοράς 

Ημερομηνία & ώρα υποβολής 

προσφοράς 

1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 199709 23/11/2020     09:55:27 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 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 διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 

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

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε εκτός από τον ηλεκτρονικό υποφάκελο 

«Οικονομικές Προσφορές». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους στο εξωτερικό μέρος του 

σφραγισμένου φακέλου του προαναφερόμενου οικονομικού φορέα και στη συνέχεια προέβησαν στην αποσφράγιση 

του φακέλου και μονόγραψαν τα περιεχόμενα αυτού. 

Ακολούθως η  επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των υποφακέλων (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) 

με ένδειξη (που αφορούν) «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και ακολούθως στον έλεγχο των εντύπων 

δικαιολογητικών και διαπίστωσε πως καλύπτουν του όρους της Διακήρυξης. 

 Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  διέκοψε τη συνεδρίασή της. 

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

Η Επιτροπή συνήλθε την  Δευτέρα 07-12-2020 και ώρα 09.00 π.μ.  για την αποσφράγιση και αξιολόγηση του 

ηλεκτρονικού υποφακέλου (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) «Οικονομική Προφορά». 

Μετά την αποσφράγιση η οικονομική προσφορά απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΔΑ: ΨΠΖΟ469Β7Θ-ΖΙΦ
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Α/

Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη τιμή 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

Ποσοστό 

Έκπτωσης 

1 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
80.100,00 € 77.697,00 € 96.344,28 € 3 % 

Κατόπιν  η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο συμμετέχοντας στον εν λόγω Διαγωνισμό έχει ορθή και πλήρη την οικονομική 

του προσφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι,  ως κριτήριο κατακύρωσης του τρέχοντος Διαγωνισμού είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ» προσωρινός 

ανάδοχος για τις  «Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021» και να ζητηθεί 

να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα 

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, της Διακήρυξης 26/20. 

Ο Πρόεδρος μη υπάρχοντος άλλου θέματος έλυσε τη συνεδρίαση της επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγηση 

            Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη                                    

       Κάρλος Χαράλαμπος                               Μαυροειδής Βασίλειος    Αναστασοπούλου Παρασκευή 

 

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

 

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

προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ», για τις  «Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών 2021». 

 

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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