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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της 

υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών διενέργειας τακτικών ελέγχων, 

τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το 

Πανεπιστήμιο Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18879/08.10.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της Προσφοράς. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 50/08.10.2021 έκτακτη Συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης της 

Προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών διενέργειας τακτικών 

ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το 

Πανεπιστήμιο Πατρών», το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Συνήλθε την 8η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., στη μεγάλη αίθουσα Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πατρών  (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 18602/07-10-2021 (ΑΔΑ:Ρ4ΚΒ469Β7Θ-2Κ2) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Αποσφράγιση και Αξιολόγηση της Προσφοράς, που υποβλήθηκε στα πλαίσια 

της με αριθ. πρωτ. 18603/7-10-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 4830/2021 για την «ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικών ελέγχων, 

τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 για το Πανεπιστήμιο Πατρών 

(ΑΔΑΜ: 21PROC009332362) 

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν η 8η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  11:00 

π.μ. και η ημερομηνία αξιολόγησης  ήταν η 8η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:30 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Ανδριώτης Θεόδωρος, Διεύθυνση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων  

2. Αργυριάδης Ιωάννης, Τμήμα Τεκμηρίωσης & Αδειών 

3. Τόλια Αικατερίνη, Τμήμα Προμηθειών , Περιουσίας και Κληροδοτημάτων 

 

Αρχικά η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών η 

με αριθμό πρωτοκόλλου 18711, ημερομηνία 8-10-2021 και ώρα 10:15π.μ,  προσφορά της εταιρείας OCEANIC 

SOLUTION A.E.  

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 

 

 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg


Σελίδα 2 από 2 
 

Αμέσως μετά αφού τα μέλη της Επιτροπής  έθεσαν τις υπογραφές τους επί του σφραγισμένου φακέλου, η  προσφορά  

αποσφραγίσθηκε και μονογράφησαν όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου , φάκελος δικαιολογητικών  συμμετοχής – 

τεχνικής προσφορά και φάκελος οικονομικής προσφοράς. 

Κατά τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών της προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ο παραπάνω οικον. φορέας: 

 είχε καταθέσει δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά  ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην υπ΄αριθ. πρωτ. 18602/7-10-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.  

 είχε καταθέσει  οικονομική προσφορά ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄αριθ. πρωτ. 

18602/7-10-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τη με αριθ. πρωτ. 18603/7-10-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 4830/2021 για την «ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικών ελέγχων, 

τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 για το Πανεπιστήμιο Πατρών,  

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,  

γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής της Τεχνικής  και Οικονομικής Προσφοράς,  

 

Εισηγείται: 

 

Tην αποδοχή της προσφοράς σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό του οικονομικού  φορέα 

OCEANIC SOLUTION A.E με τη συνολική τιμή των 172.360,00€. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

      Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη 

Ανδριώτης Θεόδωρος    Αργυριάδης Ιωάννης                          Τόλια Αικατερίνη 

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

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα:  

1. Tην αποδοχή της προσφοράς σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα στο ως άνω Πρακτικό του οικονομικού  

φορέα OCEANIC SOLUTION A.E. 

 

2. Την ανάθεση της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «OCEANIC SOLUTION A.E.» 

με τη συνολική τιμή των 172.360,00€. 

 

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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