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ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 

ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β2». 

 

ΣΧΕΤ.:Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  261/633/5423/22.02.2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, με το 

συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής για τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 21/24.02.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του πρακτικού (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής για τη διενέργεια 

Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Εργολαβία: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  ΦΑΣΗ Β2», το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης που πραγματοποιήθηκε για την 

ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

ΦΑΣΗ Β2», προϋπολογισμού μελέτης: 1.250.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) 

Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΣΕ04600012 

Στην Πάτρα στις 09-02-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 98/2135/21-01-2021 εγγράφου 

της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ ΨΦ3Ρ469Β7Θ-ΨΘΘ), η αρμόδια επιτροπή 

διαγωνισμού που συστάθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12/361/07-01-2021 έγγραφο της Γραμματείας Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ 6Κ6Ο469Β7Θ-7Γ0) αποτελούμενη από τα πέντε (5) εκ των επτά (7) μελών 

της: 

1. Βασίλειο Δούβο,  ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό Δήμου Καλαβρύτων,  ως αναπληρωτή πρόεδρο (λόγω κωλύματος της προέδρου 

της επιτροπής) 

2. Γεώργιο Κέκελο,  Λοιποί ΠΕ Πανεπιστημίου Πατρών,  ως μέλος 

3. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,  Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αιγιαλείας (εκπρόσωπο ΟΤΑ),  ως μέλος 

4. Ανδρέα Μαρτζάκλη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό (εκπρόσωπο ΤΕΕ), ως μέλος 

5. Ιωάννη Σταυρόπουλο, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό (εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων), ως αναπληρωματικό μέλος 

(λόγω κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού μέλους) 

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 26η Φεβρουαρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 312/6183 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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προέβη σε διάσκεψη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του παραπάνω έργου (αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 

94192), σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού (20PROC007765669 2020-12-03), καθώς 

και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

Είχε προηγηθεί η από 04-02-2021 πρόσκληση της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία εστάλη σε όλα τα μέλη της επιτροπής μέσω e-mail. 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας της επιτροπής 

διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα, 

προέβη στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 

«Οικονομική Προσφορά». 

Στη συνέχεια ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο 

μειοδοσίας όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες. 

Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των σχετικών εντύπων οικονομικής προσφοράς 

και ελέγχου ομαλότητας, όπως αυτά παράχθηκαν από το Υποσύστημα για κάθε έναν από τους δεκατέσσερις (14) 

προσφέροντες. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην παραγωγή του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας από το 

Υποσύστημα). 

Ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας έχει ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α 

 

Α/Α κατάθεσης 

 

Επωνυμία προσφέροντα 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

 

1 178677 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 57,70 

2 178705 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ 55,09 

3 178338 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 54,96 

4 178757 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ 54,13 

5 178268 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 52,91 

6 178230 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ) 50,27 

7 177704 ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49,15 

8 174886 ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ 43,20 

9 178687 
"Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. 

"ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 
42,43 

10 178886 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 41,61 

11 178900 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 38,25 

12 175028 
ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε. 
37,45 

13 178305 VAST - MAKE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 36,07 

14 178909 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 

27,17 

 

τη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης του 

διαγωνισμού, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
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Κρίνεται ως μη αποδεκτή η προσφορά 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.: Στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε και συγκεκριμένα στο Μέρος IV.B.6, ο εν λόγω προσφέρων 

δεν δηλώνει (ως ημεδαπή εργοληπτική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ) τη μη υπέρβαση των ανώτατων 

επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 

παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει (βλ. κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το 

συγκεκριμένο πεδίο, που έχει συμπληρωθεί από όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό,  αφορά την 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του συμμετέχοντα και αποτελεί όρο, επί ποινή αποκλεισμού των εγκεκριμένων 

όρων της διακήρυξης και ελέγχει την υπέρβαση ή μη των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν3669/08, όπως ισχύει. Βάσει των  προϋποθέσεων 

συμμετοχής (οικονομική χρηματοοικονομική επάρκεια) που αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού (βλ. σελ. 3) 

«ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, 

όπως ισχύει». Επίσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ’ της διακήρυξης, η σύμβαση ανατίθεται σε προσφέροντα ο οποίος μεταξύ 

των άλλων πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρ. Γ του άρθρου 22 (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια). Επομένως, 

η ως άνω μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων πρέπει να 

δηλώνεται από τον προσφέροντα στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης (βλ. άρθρο 23.1 διακήρυξης). Συμπερασματικά, η μη συμπλήρωση του επίμαχου 

πεδίου στο υποβληθέν ΤΕΥΔ από την προσφέρουσα εταιρία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που συνεπάγεται ελλιπή 

συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, συνιστά ουσιώδη παράλειψη σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει τη συμπλήρωση 

εντύπων και του τα τρόπου σύνταξης εν γένει των προσφορών στο πλαίσιο των διαδικασιών διενέργειας δημόσιων 

διαγωνισμών, καθιστώντας, κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού, την εν λόγω προσφορά ως μη αποδεκτή. 

Από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων προέκυψε ότι όλοι οι λοιποί οικονομικοί φορείς, 

πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και γίνονται δεκτοί στη συνέχεια της διαδικασίας. 

Οι διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώθηκαν στις 10-02-2021. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων στον διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ validate.tmede.gr Κατά τον έλεγχο 

βεβαιώθηκε η εγκυρότητα και των δεκατεσσάρων (14) εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που κατέθεσαν αντίστοιχα οι 

δεκατέσσερις (14) συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με τις V86338, V86339, V86341, V86343, V86344, V86345, V86347, 

V86353, V86354, V86355, V86357, V86360, V86362 και V86365/ 2021 ηλεκτρονικές βεβαιώσεις του ΤΜΕΔΕ 

Με βάση τον έλεγχο της επιτροπής  και τις παραπάνω επισημάνσεις καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας (κατά σειρά ποσοστού 

μειοδοσίας) των εργοληπτικών εταιρειών, που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α 

 

Α/Α κατάθεσης 

 

Επωνυμία προσφέροντα 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 

 

1 178705 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ 55,09 

2 178338 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 54,96 

3 178757 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ 54,13 

4 178268 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 52,91 

5 178230 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ) 50,27 
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6 177704 ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49,15 

7 174886 
ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΤΕ 
43,20 

8 178687 
"Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

με δ.τ. "ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 
42,43 

9 178886 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 41,61 

10 178900 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 38,25 

11 175028 

ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

"ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε. 

37,45 

12 178305 VAST - MAKE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 36,07 

13 178909 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 

27,17 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στo 

Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών την ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β2» στην προσωρινή 

μειοδότρια εταιρία «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» με μέση έκπτωση Εμ= 55,09 %. 

Πάτρα,        19  – 02 - 2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΒΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕKΕΛΟΣ 

   ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δ. Καλαβρύτων                                       Λοιποί ΠΕ Πανεπιστημίου Πατρών 

                      ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

       Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αιγιαλείας  

      (εκπρόσωπος ΟΤΑ) 

             ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ 

              ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

                  (εκπρόσωπος ΤΕΕ) 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

              ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

       (εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων) 

....................................................................................................................................................................... 

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα  να ανατεθεί η εκτέλεση 

του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β2» στην 

προσωρινή μειοδότρια εταιρία «ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ» με μέση έκπτωση Εμ= 55,09 %.            

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

      
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                   

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 
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