
Σελίδα 1 από 2

ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού 2 (Συμμόρφωσης επι της απόφασης της επιτροπής Εντάσεων) της Επιτροπής Διε
νέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια 
του Πανεπιστημίου Πατρών». με Αριθμ. Διακ. 25/21.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6538/04.08.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργ
ειας & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 42/05.08.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 
υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 2 (Συμμόρφωσης επι της 
απόφασης της επιτροπής Εντάσεων) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 
για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών». με Αριθμ. Διακ. 25/21, το οποίο 
έχει ως ακολούθως:
……………………………………………………………………………………………………

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
(Συμμόρφωσης επί της απόφασης της Επιτροπής Εντάσεων και Προσφυγών)

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. Πρωτ.:5055/29.07.2021) Απόφαση του Π.Σ. περί έγκρισης του από 27.07.2021 Πρακτικού της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών.
Κατόπιν εγκρίσεως με το ως άνω σχετικό στην υπ’ αριθ.: 41/29.07.2021 συνεδρίαση του Π.Σ., του Πρακτικού της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 
Πανεπιστημίου Πατρών» με Αρ. Διακήρυξης 1636/2968/17128/24.06.2021, με συνολικό προϋπολογισμό 74.276,00 € με 
Φ.Π.Α., συνήλθε την 3η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθ. 1049/17975/03.06.2021 Απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Ξ61469Β7Θ-3ΨΩ, προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου 
σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών-παρ. ΙΙ.3, την από 22.07.2021 υποβληθείσα υπεύθυνη 
δήλωση που υπέβαλε Ενώπιον του Πρυτανικού Συμβουλίου μαζί με το από 22.07.2021 υπόμνημά της η εταιρεία BENART 
Ι.Κ.Ε. Η εν λόγω εταιρεία είχε αναδειχθεί Προσωρινός Μειοδότης σύμφωνα με την υπ’αριθ.:1236/21944/08.07.21 
Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τον παραπάνω διαγωνισμό.
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, αξιολόγησε στην συνέχεια την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση σε συσχετισμό με 
τα λοιπά δικαιολογητικά της εν λόγω εταιρείας και του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών και έκρινε 
ομόφωνα αποδεκτή την υποβολή της.        
      Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

να αναδειχθεί η εταιρεία «BENART I.K.E» προσωρινός ανάδοχος για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 
Πανεπιστημίου Πατρών» με το προσφερόμενο ποσοστό 65% (αξία σύμβασης με Φ.Π.Α. 25.996,60 €) 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. της Διακήρυξης. 
     Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η  Επιτροπή Διενέργειας & 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» με το προσφερόμενο ποσοστό 65% (αξία σύμβασης με Φ.Π.Α. 25.996,60 €) 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. της Διακήρυξης. 

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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