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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τον «Καθαρισμό  

των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), 

Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος (Αρ. Διακ.:  

11/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 299/541/2933/28.01.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό  3 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 18/04.02.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη 

αναδόχου/ων για τον «Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο 

και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος (Αρ. 

Διακ.:  11/20) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση με αριθμό 50/2021 του 7ου Κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

Συνήλθε την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στην μικρή αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ 

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

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 477/21958/08-07-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΖΩ469Β7Θ-Κ7Β) 

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για τον «Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του 

Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο 

ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, (Αρ. Διακ. 11/20, συνολικού προϋπολογισμού 252.464,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προκειμένου να αξιολογήσει τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις 

Τεχνικές Προσφορές. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Μπαμπουσκάκης Γεώργιος 

2. Δημητροπούλου Μαρία 

3. Σαλάππας Αλέξιος 

 

Σχετικά με τον ως άνω διαγωνισμό τέθηκε υπόψη της Επιτροπής η υπ’ αριθ. 50/2021 απόφαση του 7ου 

Κλιμακίου της ΑΕΠΠ. 

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    

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

 

 

  Πάτρα 4η Φεβρουαρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 153/3776 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
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Με την υπ’ αριθ. 11/20 Διακήρυξη με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (94435), προκηρύχθηκε Ανοικτή Ηλεκτρονική 

Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τον «Καθαρισμό  των 

εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, 

Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος. 

Η Διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 07-07-2020 (με αριθμό 20PROC006982492). Κριτήριο 

κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα. 

Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά πέντε οικονομικοί φορείς. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

συνήλθε αρχικά στις 07-09-2020, ημερομηνία η οποία είχε ορισθεί για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών και την 01-10-2020 σε συνέχεια της διακοπείσας αρχικής συνεδρίασης, και αφού ολοκλήρωσε το 

έργο της αποσφράγισης αυτών, διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει 

ορθώς και πλήρως όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

2.1.5, 2.2.2 και 2.4.3.1 της Διακήρυξης.  

Ακολούθως η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου στις 17-10-2020 και προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των οικονομικών φορέων όπου διαπίστωσε ότι, οι οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει τις 

οικονομικές τους προσφορές ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και  δεν υπερβαίνουν τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στο Παράρτημα  της Διακήρυξη  11/20, κατέληξε ότι: «Η πλέον 

συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184279 προσφορά του οικονομικού 

φορέα Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και αφού έλαβε υπόψη: α) τους όρους της Διακήρυξης 11/20 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 & δ) το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, όπως προαναφέρθηκε» εισηγήθηκε την αποδοχή 

της οικονομικής προσφοράς για όλες τις ομάδες, του οικονομικού φορέα Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184279 και την ανάδειξη αυτού ως προσωρινού αναδόχου, με τιμή προσφοράς σε ευρώ 

217.965,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και ότι αν παρέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των 

προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, 

σύμφωνα με το άρθρο & 3.2 της Διακήρυξης 11/20.  

Τα παραπάνω Πρακτικά (1 & 2) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εγκρίθηκαν από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 844/35926/29-10-2020 Απόφασή του (αριθ. συνεδρίασης 

5/29-10-2020). 

Κατά της ως άνω απόφασης ο οικονομικός φορέας  ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με A/A ΕΣΗΔΗΣ: 

186755 υπέβαλε στην ΑΕΠΠ την από 11-11-2020 προδικαστική προσφυγή του με την οποία ζητούσε «Να 

ακυρωθεί η με αριθ. 844/35926/29-10-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθ. 50/2021 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής με την οποία, 

κατ΄ αποδοχή αυτής, ακυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 844/35926/29-10-2020 Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το μέρος που με αυτή ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος η 

εταιρία με την επωνυμία «Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή και 

απορρίπτει την Παρέμβαση της εταιρίας με την επωνυμία «Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».  

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ως άνω απόφαση με αριθ. 50/2021 του 7ου Κλιμακίου της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) και σε συμμόρφωση προς αυτή,  

Εισηγείται 
1ον Την απόρριψη, κατά το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης, της προσφοράς της εταιρίας «Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (Α/Α συστήματος προσφοράς 184279) και την ανάδειξη ως προσωρινής 

αναδόχου για το σύνολο (δηλαδή για τις ομάδες Α, Β, Γ και Δ) για τον «Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων 

του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο 

ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, την εταιρία με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (Α.Α συστήματος προσφοράς 186755), με τιμή προσφοράς σε ευρώ 187.139,87 

χωρίς ΦΠΑ &  συνολική τιμή 232.053,44 συμπ. ΦΠΑ 24%. 

2ον Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών ή άλλων προσφυγών, να ζητηθεί από τον 

προσωρινό ανάδοχο  ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα 

με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης 11/20.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
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Μπαμπουσκάκης Γεώργιος Δημητροπούλου Μαρία Σαλάππας Αλέξιος 

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

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

 

1. Την απόρριψη, κατά το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης, της προσφοράς της εταιρίας «Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (Α/Α συστήματος προσφοράς 184279).   

 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου για το σύνολο (δηλαδή για τις ομάδες Α, Β, Γ και Δ) για τον 

«Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), 

Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, την εταιρία με την 

επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (Α.Α συστήματος προσφοράς 186755), με τιμή 

προσφοράς σε ευρώ 187.139,87 χωρίς ΦΠΑ &  συνολική τιμή 232.053,44 συμπ. ΦΠΑ 24%. 

 

3. Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών ή άλλων προσφυγών, να ζητηθεί από τον 

προσωρινό ανάδοχο  ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης 11/20.  

 

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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