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ΠΡΟΣ:- Τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
              Ε ν τ α υ θ α  
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσµάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής ∆ιαδικασίας Σύναψης 
Σύµβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προµήθεια Αναλωσίµων 
Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης- Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. ∆ιακ. 10/20). 

Σχετ.: Το υπ΄ αριθ. 2834/6903/37762/13.11.2020 έγγραφό σας µε το συνηµµένο πρακτικό 3 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης. 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
178/19.11.2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως 
αυτή διατυπώνεται στο υπ΄ αριθ. 3/30.10.2020 Πρακτικό, αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση του ως 
άνω πρακτικού που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσµάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 
∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την 
«Προµήθεια Αναλωσίµων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης- Υαλικών - 
Πλαστικών)» (Αρ. ∆ιακ. 10/20) 

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε οµόφωνα την απόρριψη της 
προσφοράς του προσωρινού αναδόχου ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α ΦΑΝΕΝΟΥ Ε ΟΕ (Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 
183398),  σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6 (Λόγοι απόρριψης προσφορών) της διακήρυξης 10/20, γιατί 
δεν έχει καταθέσει τα ∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου µε τον τρόπο που ορίζεται στην 
παράγραφο 3.2.2 (∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της  διακήρυξης 10/20, εφόσον επέλθει 
άπρακτη η πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
∆ιακήρυξης 10/20 βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση 
κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο 

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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