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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 2 ( Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης) 

της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

«Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη   Φοιτητικής Εστίας  Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1892/3578/19337/16.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

με τα  συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 36/17.06.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

«προσωρινού αναδόχου»  (Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη   Φοιτητικής Εστίας  

Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακήρυξης 13/21), το οποίο έχει ως ακολούθως:   

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αποσφράγιση & Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη   Φοιτητικής Εστίας  Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

 Συνήλθε την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 10:00 π.μ., στο Α΄ κτίριο, στη μικρή αίθουσα 

Συγκλήτου Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 642/13901/28-4-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 

9ΙΤΠ469Β7Θ-1ΧΨ, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (κατακύρωσης)  που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Γεωλογική και 

Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας  Πανεπιστημίου Πατρών», προϋπολογισμού 65.429,85€  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Αριθ. Διακ. 13/21). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία  παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

α) Πελέκης Παναγιώτης , Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος. 

β) Δεπούντης Νικόλαος,  Επίκουρος  Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας, Μέλος. 

γ) Λεβιθόπουλος Παναγιώτης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, Μέλος. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη με Αριθ. 13/21  διακήρυξη, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω 

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής: 

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 

ΑΔΑΜ: 

ΑΔΑ:   
 

  Πάτρα 17η Ιουνίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:  1108/19600 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
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•   Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 975/15871/20-05-2021 (ΑΔΑ: 9Η2Ρ469Β7Θ-ΓΗΥ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών είχε αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος ο κάτωθι οικονομικός φορέας: 

  ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ 

ο οποίος προσκλήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στις 28-05-2021, με ηλεκτρονικό μήνυμα να καταθέσει τα 

απαιτούμενα από τη  παραπάνω αναφερόμενη διακήρυξη «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

 

  Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθ. Πρωτ.: 18271/07-

06-2021)  εγκαίρως,  σφραγισμένο φάκελο με «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είχαν ειδοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή την 08/06/2021, με ηλεκτρονικό 

μήνυμα, για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  του σφραγισμένου φακέλου. O Πρόεδρος και τα Μέλη της 

Επιτροπής, αφού έθεσαν τις υπογραφές τους επί του εντύπου φακέλου και επί όλων των σχετικών εγγράφων, προέβησαν 

στην αξιολόγηση όλων των Δικαιολογητικών. 

Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ   , είχε καταθέσει,  ορθώς και πλήρως το σύνολο των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» 

σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 της με Αριθ 13/21 Διακήρυξης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

(α)  τους όρους της  υπ΄αριθ. 13/21  Διακήρυξης , 

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

(γ) την υπ΄ αρ. πρωτ. 975/15871/20-05-2021 (ΑΔΑ: 9Η2Ρ469Β7Θ-ΓΗΥ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών και 

 (δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου όπως αποτυπώνονται ανωτέρω 

                                                      Εισηγείται 

Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη 

Φοιτητικής Εστίας  Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. Διακ. 13/21, στο κάτωθι οικονομικό φορέα: 

 ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ  , με συνολική προσφερόμενη τιμή 42.688,11 € 

χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. και εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων 

(στην παράγραφο 3.4. της με Αριθ. Πρωτ. 2723/6476/35888/29-10-2020 Διακήρυξης) βοηθημάτων και μέσων στο 

στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί 

η απόφαση κατακύρωσης στο προσωρινό ανάδοχο. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής . 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

 

                  Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

         Πελέκης Παναγιώτης        Δεπούντης Νικόλαος  Λεβιθόπουλος Παναγιώτης  

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

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

των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής 

Εστίας  Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. Διακ. 13/21, στο κάτωθι οικονομικό φορέα: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ, με συνολική προσφερόμενη τιμή 

42.688,11 € χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ. και εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης 

των προβλεπόμενων (στην παράγραφο 3.4. της με Αριθ. Πρωτ. 2723/6476/35888/29-10-2020 Διακήρυξης) 
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βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στο προσωρινό ανάδοχο. 

 

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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