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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις 

Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα για χρονικό διάστημα δύο (2) 

ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέχρι τέλος του ακαδημαϊκού έτους 

2021-2022 (30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος”, με αριθ. 

Διακήρυξης 17/20. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1197/2142/13394/26.04.2021   έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 2 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 30/28.04.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών 

στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα για χρονικό διάστημα δύο (2) 

ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέχρι τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

(30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος”, με αριθ. Διακήρυξης 17/20, το 

οποίο έχει ως ακολούθως: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την  “Παροχή υπηρεσιών σίτισης 

των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα για 

χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέχρι τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος” 

Συνήλθε την 26η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος 

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

αριθ. 248/13605/29.04.2020 (ΑΔΑ: 6Ν8Ξ469Β7Θ-ΡΛΖ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί 

στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση & Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε στα πλαίσια της Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Άνω των Ορίων, για την Ανάδειξη αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών σίτισης 

των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα για χρονικό 
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  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

 

 

  Πάτρα 28η Απριλίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 644/13903 
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διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέχρι τέλος του ακαδημαϊκού έτους 

2021-2022 (30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος”, προϋπολογισμού 3.998.030,40 

€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. 

Η εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 98041 και η διακήρυξη 

δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

20PROC007347108. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 5η 

Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 

9η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

1. Παπαδόπουλος Δημήτριος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 

(Επικ. Καθηγητής) 

Πρόεδρος 

2. Κουνετάς Κων/νος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

(Αναπλ. Καθηγητής) 

Μέλος 

3. Αθανασόπουλος Γεώργιος Τμήμα Φοιτητικής  Εστίας (Προϊστάμενος) Μέλος 

 

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα 

“ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, η οποία κρίθηκε πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης 17/20, προβαίνει 

σε διαδικασία αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς του εν λόγω οικονομικού φορέα. 

Η Επιτροπή, επισήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα 

“ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της.  

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

της προσφοράς, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),  προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγισή της. 

Αμέσως  μετά την ανωτέρω διαδικασία, αποσφραγίσθηκε ο  υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού 

φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” και η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Οικονομική Προσφορά δεν παρουσίαζε απόκλιση από τα 

προβλεπόμενα στη σχετική διακήρυξη.  

Επισημάνθηκε ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας είχε υποβάλει ως προσφερόμενη τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου το 

ποσό των 1,80 €/ημέρα χωρίς Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται από την Υ.Α. Φ 547452/Β3/2007 Απόφαση ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 836/τ΄ 

Β΄/30-5-2007, για το σύνολο υπηρεσιών της σύμβασης, χωρίς καμία αναπροσαρμογή (αύξηση ή μείωση). 

Συνεπώς, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, ομόφωνα έκρινε αποδεκτή την Οικονομική Προσφορά του 

οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, διότι ήταν σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 17/20. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη:  

α) τους όρους της διακήρυξης 17/20, καθώς και τα Παραρτήματα αυτής,  

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

δ) την με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191825 Προσφορά του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, 

ε) το Πρακτικό 1 (Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών), στ’ οποίο η με Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 191825 Προσφορά του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” κρίθηκε αποδεκτή και σύμφωνη με τους όρους & 

τις απαιτήσεις της διακήρυξης 17/20 και βαθμολογήθηκε βάσει των κριτηρίων  του άρθρου 2.3. της εν λόγω διακήρυξης 

με 104,05, 
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στ) την Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της, τ’ 

οποία κρίθηκαν αποδεκτά και σύμφωνα με τη διακήρυξη 17/20 

Εισηγείται 

 1ο  Την αποδοχή της  Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”. 

2ο Την ανάδειξη του εν λόγω οικονομικού φορέα ως προσωρινού αναδόχου, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συνολική τιμή στο ποσό των 

3.998.030,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3ο Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να ζητηθεί από 

τον οικονομικό φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  - 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” να προσκομίσει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά ¨Προσωρινού Αναδόχου¨, σύμφωνα 

με τα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης 17/20, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα 

με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 17/20, συνέταξε το παρόν πρακτικό, τ’ οποίο υπέγραψε ψηφιακά και το οποίο θα 

κοινοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης  

 

            Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 

Παπαδόπουλος Δημήτριος   Κουνετάς Κωνσταντίνος    Αθανασόπουλος Γεώργιος 

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

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

 

1. Την αποδοχή της  Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”. 

2. Την ανάδειξη του εν λόγω οικονομικού φορέα ως προσωρινού αναδόχου, ο οποίος προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συνολική 

τιμή στο ποσό των 3.998.030,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να 

ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

Δικαιολογητικά ¨Προσωρινού Αναδόχου¨, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης 17/20, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

 

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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