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ΠΡΟΣ:- Τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
              Ε ν τ α υ θ α  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 3 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών  
Προσωρινού Αναδόχου)  της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ανοικτής 
Ηλεκτρονικής ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης Άνω των  Ορίων  για  την  «Παροχή  υπηρεσιών  
σίτισης των  δικαιούχων  φοιτητών στις  πόλεις  Πάτρα  (Κουκούλι),  Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, 
Πύργο και Αµαλιάδα για χρονικό διάστηµα δύο (2) ακαδηµαϊκών ετών, ήτοι από το ακαδηµαϊκό έτος 
2020-2021 και µέχρι τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) µε δικαίωµα 
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδηµαϊκό έτος», µε αριθ. ∆ιακήρυξης 17/20. 
 
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 1762/3282/18122/4.6.2021 έγγραφό σας µε το συνηµµένο Πρακτικό 3 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
188/28.6.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη  την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή 
διατυπώνεται υπ’ αριθ. 3 Πρακτικό, αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού , που 
αφορά στην κατακύρωση αποτελεσµάτων στο πλαίσιο της Ανοικτής  Ηλεκτρονικής ∆ιαδικασίας 
Σύναψης Σύµβασης Άνω των  Ορίων  για  την  «Παροχή  υπηρεσιών  σίτισης των  δικαιούχων  
φοιτητών στις  πόλεις  Πάτρα  (Κουκούλι),  Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αµαλιάδα για 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ακαδηµαϊκών ετών, ήτοι από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 και µέχρι 
τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον 
ακαδηµαϊκό έτος», µε αριθ. ∆ιακήρυξης 17/20, στην οποία είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος ο 
παρακάτω οικονοµικός φορέας: 
 
Προσωρινός Ανάδοχος Αριθµός Πρωτοκόλλου & Ηµεροµηνία 

“ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” 

15061/14.05.2021 

 
Επίσης, η Σύγκλητος στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε οµόφωνα την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος της Ανοικτής Ηλεκτρονικής ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης Άνω 
των Ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα 
(Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αµαλιάδα για χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ακαδηµαϊκών ετών, ήτοι από το  ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 και µέχρι τέλος του ακαδηµαϊκού 
έτους 2021-2022 (30-06-2022) µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδηµαϊκό έτος», 
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στον οικονοµικό φορέα µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 191825 “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” , ο οποίος 
προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – σταθερής τιµής µε βαθµό 104,05 και συνολικό ποσό 3.538,080,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 
3.998.030,40€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%, εφόσον: 
1ον  ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 & 
2ον κοινοποιηθεί η Απόφαση Κατακύρωσης στον οικονοµικό φορέα µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 191825 
“ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, αφού πρώτα ο εν λόγω οικονοµικός φορέας υποβάλλει, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση, Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.  
 
 Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
        ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  
- Γραµµατεία Πρυτανείας 
- Καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονοµικών και Προγραµµατισµού  
- Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριµνας 
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