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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πατρών» με Αριθμ. Διακ. 1639/2968/17128/31.05.2021. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2264/4244/21640/07.07.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 1 της 

Επιτροπής. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 39/08.07.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

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

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πατρών». με Αριθμ. Διακ. 1636/2968/17128/31.05.2021, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Συνήλθε την 24η  Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στη μικρή  αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με βάση 

την υπ΄ αριθ. 1049/17975/03.06.2021Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με 

ΑΔΑ: 9Ξ61469Β7Θ-3ΨΩ, προκειμένου να προβεί στην Αποσφράγιση των Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα 

με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια 

του Πανεπιστημίου Πατρών», με αριθμ. Διακ.:1639/2968/17128/31.05.2021, με συνολικό προϋπολογισμό 74.276,00€ 

συμπ. Φ.Π.Α 24%. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 23η Ιουνίου 2021, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 11:00 π.μ.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα  Μέλη: 

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 8η Ιουλίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1236/21944 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη την Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 1639/2968/17128/31.05.2021, 

καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο Διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 23η  Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αρχικά ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι για το εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν πέντε  

προσφορές,  και αφού επεσήμανε ότι και οι πέντε ήταν εμπρόθεσμες, ο Πρόεδρος και τα μέλη εν συνεχεία προχώρησαν 

στη  διαδικασία αποσφράγισης μονογράφοντας τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών καθώς 

και όλα τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονταν σε αυτούς και καταχώρησε τις προσφορές, βάσει Α/Α κατάθεσης στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

1 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε                     19861/22.06.2021 

2 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 19998/23.06.2021 

3 BENART I.K.E     20082/23.06.2021 

4 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ 20088/23.06.2021 

5 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20099/23.06.2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εν συνεχεία προχώρησε στη διαδικασία αποσφράγισης μονογράφοντας αρχικά τους 

σφραγισμένους φακέλους και εν συνεχεία τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, 

καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονταν σε αυτούς.  

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής και 

τοποθετήθηκαν σε νέο φάκελο, ο οποίος, αφού μονογράφηκε και αυτός, σφραγίστηκε από το Τμήμα Προμηθειών, 

Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, προκειμένου να αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του εν λόγω 

Διαγωνισμού.  

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

2.4.3 της εν λόγω Διακήρυξης και διαπίστωσε ότι και των πέντε οικονομικών φορέων τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν 

ορθά και πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη και ως εκ τούτου κρίνονται αποδεκτά. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής η Επιτροπή, προέβη  στον έλεγχο και στην 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των πέντε (5) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Κατά τον έλεγχο των 

Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αποφάνθει να ζητήσει διευκρινήσεις από τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» σχετικά με την Τεχνική Προσφορά που είχε καταθέσει 

και να επανέλθει όταν θα έχει την απάντηση από τον Οικονομικό Φορέα.  

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της.  

******************************************************************************* 

1. 
Κέκελος Γιώργος Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Πρόεδρος 

2.  
Πιντέλα Ελένη Τμήμα Μελετών Μέλος 

3.  
Κοροντζής Δημήτριος Τμήμα Μελετών Μέλος 
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Η Επιτροπή επανήλθε σε συνεδρίαση στις 28 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στη μικρή αίθουσα 

Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), προκειμένου να εξετάσει την υπ. Αριθμ. 

Πρωτ:20450/28.06.2021 απάντηση  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».  

Η Επιτροπή αφού την έκρινε δεκτή, προχώρησε στον έλεγχο και των άλλων Τεχνικών προσφορών των άλλων οικονομικών 

φορέων όπου τις έκρινε αποδεκτές. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου στις 29η  Ιουνίου 2021 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Η Επιτροπή επανήλθε σε συνεδρίαση στις 29 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου 

(Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών 

Προσφορών και των πέντε (5) οικονομικών φορέων. 

Εν συνεχεία αφού μονόγραψε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, προέβη στην αποσφράγιση τους και τις 

κατέταξε ως εξής:      

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΠΟΣΟ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ 

ΠΟΣΟ ΠΛΗΝ 

Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 BENART  I.K.E 

59.900,00 

65% 20.965,00€ 25.996,60€ 

2 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 61% 23.361,00 € 28.967,64€ 

3 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41% 35.341,00 € 43.822,84 € 

4 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ 40% 35.940,00 € 44.565,60 € 

5 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 35% 38.935,00 € 48.279,40€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 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 «BENART  I.K.E» προσωρινός ανάδοχος για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πατρών», και αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος των ενστάσεων, να ζητηθεί από την εν λόγω εταιρεία να 

υποβάλει εντός προθεσμίας 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 της Διακήρυξης με αρ. Πρωτ. 1639/2968/17128/31.05.2021,  και ΑΔΑΜ:21PROC008687052. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Ο  Πρόεδρος Τα μέλη 

Κέκελος Γεώργιος Πιντέλα Ελένη Κοροντζής Δημήτριος 

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

 

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

εταιρεία «BENART  I.K.E» προσωρινός ανάδοχος για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πατρών», και αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος των ενστάσεων, να ζητηθεί από την εν λόγω 

εταιρεία να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο  3.2.: Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης με αρ. Πρωτ. 1639/2968/17128/31.05.2021,  και 

ΑΔΑΜ:21PROC008687052. 

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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