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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών-1. Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, Τεχνικές Προσφορές, 2. Ποιοτικός Έλεγχος Δειγμάτων, Οικονομικές Προσφορές) της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για 

τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών», Διακήρυξη 22/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2138/3994/20722/29.06.2021  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 

της Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 38/01.07.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού 

χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Διακήρυξη 22/21), τα οποία έχουν ως 

ακολούθως: 

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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Συνήλθε στις  11 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, μικρή 

αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης, που 

αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Βασιλάκη Ανδρέα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Προϊστάμενος Γραμματείας) 

(Πρόεδρο), 2. Σπυροπούλου Ευφροσύνη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΙΔΑΧ, Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού) (Μέλος), 

και: 3. Αργύρη Χαράλαμπο, Τμήμα Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου της Δ/σης Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων (ΔΕ 

Τεχνικού) (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1002/16782/27.05.2021 Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ: 22/21), 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού. 

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 1η Ιουλίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1175/21087 
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Στη διαδικασία παρευρέθηκε ο κ. Οικονόμου Ευθύμιος (ΑΔΤ ΑΒ 382269 Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ), νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αρχικά ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι για το εν λόγω Διαγωνισμό κατατέθηκαν τρείς (3) 

προσφορές, και δείγματα φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 ως ακολούθως: 

 

Α/Α    ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Αρ. Πρωτ./ Ημερ/νία 

1 ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. 18261/07/06/2021 

2 A & G PAPER 18275/07/06/2021 

3 Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 18718/10/06/2021 

 

Με τις προσφορές κατατέθηκαν και δείγματα φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 και από τους τρείς οικονομικούς 

φορείς. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη εν συνεχεία προέβησαν στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών μονογράφοντας τους 

φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής  και τεχνικών προσφορών καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που 

επισυνάπτονταν σε αυτούς. 

Στη συνέχεια αποχώρησε ο εκπρόσωπος της εταιρείας A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, αφού αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω 

συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό καλύπτουν πλήρως τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού ως προς αυτά. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των εν λόγω 

οικονομικών φορέων, κατά τον οποίο διαπίστωσε ότι καλύπτουν πλήρως τους απαιτούμενους  όρους της εν λόγω 

Διακήρυξης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης απαιτείται ποιοτικός έλεγχος των 

δειγμάτων και ως εκ τούτου διακόπτεται η συνεδρίαση για να αποσταλούν τα δείγματα στα αρμόδια Εργαστήρια του 

Πανεπιστημίου Πάτρας για τον ποιοτικό έλεγχο. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Επιτροπής 

                                                                                                        Η Επιτροπή 

         Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη 

        Βασιλάκης Ανδρέας                          Σπυροπούλου Ευφροσύνη              Αργύρης Χαράλαμπος 

 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
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Συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη & ώρα 10:30πμ, στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα 

Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης, που αποτελείται από 

τους κ.κ.: 1. 1. Βασιλάκη Ανδρέα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Προϊστάμενος Γραμματείας) (Πρόεδρο), 2. 

Σπυροπούλου Ευφροσύνη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΙΔΑΧ, Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού) (Μέλος), και: 3. 

Αργύρη Χαράλαμπο, Τμήμα Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου της Δ/σης Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων (ΔΕ 

Τεχνικού) (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1002/16782/27.05.2021 Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ: 22/21), 

προϋπολογισμού 41.806,91 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του 

ποιοτικού ελέγχου των δειγμάτων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3, καθώς και η αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των δύο οικονομικών φορέων που έχουν καταθέσει προσφορές για τον εν λόγω Διαγωνισμό. 

Στη διαδικασία παρευρέθηκε ο κ. Οικονόμου Ευθύμιος (ΑΔΤ ΑΒ 382269 Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ), νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αρχικά ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι σύμφωνα με το από 22/06/2021 έγγραφο που εστάλη 

στην αναθέτουσα αρχή από το Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας πιστοποιείται ότι και οι τρείς προσφορές 

είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών, όπως έχουν προσδιοριστεί στη Διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τις κατέταξε ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Προσφερόμενη                   

τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη  

τιμή με ΦΠΑ 

1 ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. 28.727,25 € 35.621,79 € 

2 A & G PAPER 23.972,00 € 24.847,05 € 

3 Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 25.261,60 € 31.324,38 € 

Στη συνέχεια αποχώρησε ο εκπρόσωπος της εταιρείας A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 

Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες στον εν λόγω Διαγωνισμό έχουν ορθές και πλήρεις τις οικονομικές 

τους προσφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι,  ως κριτήριο κατακύρωσης του τρέχοντος Διαγωνισμού είναι 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

να αναδειχθεί η εταιρεία A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. προσωρινός ανάδοχος για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 

Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» και  αν παρέλθει άπρακτος ο χρόνος των ενστάσεων να ζητηθεί 

από την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της Διακήρυξης 22/21.  

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή 

           Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη 

        Βασιλάκης Ανδρέας                          Σπυροπούλου Ευφροσύνη              Αργύρης Χαράλαμπος 

 

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

 

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να αναδειχθεί η 

εταιρεία A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. προσωρινός ανάδοχος για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 

& Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» και  αν παρέλθει άπρακτος ο χρόνος των ενστάσεων να 

ζητηθεί από την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 3.2. Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της Διακήρυξης 22/21.  

 

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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