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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 2 ( Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών – Ε΄ Φάση», με αριθμό Διακήρυξης 

10/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2018/3935/20455/28.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

με τα  συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 38/01.07.2021 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 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πατρών – Ε΄ Φάση», με αριθμό Διακήρυξης 10/21, το οποίο έχει ως ακολούθως:   

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Συνήλθε στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου, η αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 553/11813/16-04-2021 

(ΑΔΑ:ΨΩΒΖ469Β7Θ-ΖΜΜ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για την αξιολόγηση 

των “Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου”, τ’ οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για 

την “Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών - Ε' Φάση”, με Αρ. 

Διακήρυξης 10/21. 

Η εν λόγω Διακήρυξη (προϋπολογισμός 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ:21PROC008445006) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στις 12/04/2021. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 28η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

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

1. Κάρλος Χαράλαμπος, Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (Υπάλληλος ΙΔΑΧ), Πρόεδρος 

2. Αργυρόπουλος Βασίλειος, Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Φύλαξης (Μόνιμο Προσωπικό),  Μέλος 

3. Μαυρογιάννη Αδαμαντία, Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (Μόνιμο Προσωπικό), Μέλος 

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 1η Ιουλίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1172/21084 
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Ο Πρόεδρος παρέλαβε από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το Συνοπτικό Διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών, 

Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών) τον φάκελο με 

τα “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου” του οικονομικού φορέα ο οποίος έχει αναδειχθεί ως “προσωρινός 

ανάδοχος” και κήρυξε στις 11:00 την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισής του. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη με αριθ. 10/21, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, διαπίστωσε πως ο “προσωρινός ανάδοχος” κατέθεσε εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 

του Πανεπιστημίου Πατρών το φάκελο με τα “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου” σύμφωνα με τον 

19842/22.06.2021 αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος αναγράφεται στο φάκελο.  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του φακέλου, μονόγραψαν όλες τις 

σελίδες των σχετικών εγγράφων και προέβησαν στην αξιολόγησή τους. Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών 

διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος είχε καταθέσει ορθώς και πλήρως το σύνολο των “Δικαιολογητικών 

Προσωρινού Αναδόχου” σύμφωνα με το άρθρο  3.2 της Διακήρυξης 10/21. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τους όρους της Διακήρυξης με αριθ. 10/21,  

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Συνοπτικό Διαγωνισμό,  

γ) την υπ’ αριθ. 1003/16783/27.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΖΑ469Β7Θ-ΣΣΩ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, 

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των “Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου” όπως αναφέρονται ανωτέρω 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για 

τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών - Ε' Φάση ”, με αριθ. Διακήρυξης 10/21, στον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ 

ΑΓΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε., ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, με συνολική τιμή  στο ποσό των 19.838,72€ (μη συμπ. Φ.Π.Α. 24%) και 24.600,01€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Κάρλος Χαράλαμπος Αργυρόπουλος Βασίλης  Μαυρογιάννη Αδαμαντία  

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

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

του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις 

ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών - Ε' Φάση ”, με αριθ. Διακήρυξης 10/21, στον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ 

ΑΓΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε., ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, με συνολική τιμή  στο ποσό των 19.838,72€ (μη συμπ. Φ.Π.Α. 24%) και 24.600,01€ (συμπ. 

Φ.Π.Α. 24%). 

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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