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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών- Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

Τεχνικές Προσφορές, Οικονομικές Προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τις 

«Σιδηρουργικές υπηρεσίες συντήρησης–επισκευής – αποκατάστασης 2021-2022 σε κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πατρών», Διακήρυξη 39/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10972/13.09.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 46/16.09.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Προσφορών- Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνικές Προσφορές, Οικονομικές Προσφορές) της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης για τις «Σιδηρουργικές υπηρεσίες συντήρησης–επισκευής – αποκατάστασης 2021-

2022 σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», Διακήρυξη 39/21, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Συνήλθε στις  10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 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. Πιντέλα Ελένη, Τμήμα Μελετών (Π.Ε. Μηχανικών) (Πρόεδρο), 2. Ντάσιο Ανδρέα, Τμήμα 

Μελετών (Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο Τ.Ε.) (Μέλος), και  3. Ανυφαντή Μαρία, Τμήμα Μελετών (Π.Ε. Μηχανικών) (Αν. 

Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 6881/05.08.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Σιδηρουργικές 

υπηρεσίες συντήρησης–επισκευής – αποκατάστασης 2021-2022 σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ: 

39/21), με προϋπολογισμό 49.600,00 € (συμπ. Φ.Π.Α 24%) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση και η 

αξιολόγηση των προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αρχικά ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι για το εν λόγω Διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο (2) 

προσφορές ως ακολούθως: 

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

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 9819/07/09/2021 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΦΡΟΥΝΤΑΣ 10600/09/09/2021 

 

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 
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Η 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. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, αφού αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές 

διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες στον εν λόγω Διαγωνισμό καλύπτουν πλήρως τους όρους της Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού. 

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των δύο (2) οικονομικών προσφορών και τις κατέταξε ως 

εξής:. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
Ποσοστό  

Έκπτωσης 

Προσφερόμενη                   

τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη  

τιμή με ΦΠΑ 

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 0,50 % 39.800,00 € 49.352,00 € 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΦΡΟΥΝΤΑΣ 21 % 31.600,00 € 39.184,00 € 

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 ο οικονομικός φορέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΦΡΟΥΝΤΑΣ προσωρινός ανάδοχος για τις «Σιδηρουργικές 

υπηρεσίες συντήρησης–επισκευής – αποκατάστασης 2021-2022 σε κτίρια 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 39/21.  

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

Η Επιτροπή 

            Η Πρόεδρος                                                                                                 Τα Μέλη  

        Πιντέλα Ελένη                                                                 Ντάσιος Ανδρέας                    Ανυφαντή Μαρία 

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

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

οικονομικός φορέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΦΡΟΥΝΤΑΣ προσωρινός ανάδοχος για τις «Σιδηρουργικές υπηρεσίες 

συντήρησης–επισκευής – αποκατάστασης 2021-2022 σε κτίρια 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 39/21. 

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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