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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια της διαδικασίας 

ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach volley των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη (2022-2024)» (ΤΚΠΣ-21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12164/18.02.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής  

Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 69/24.02.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

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

Ενστάσεων στα πλαίσια της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση χλοοτάπητα και 

γηπέδου beach volley των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη (2022-2024)» 

(ΤΚΠΣ-21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

στα πλαίσια της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach 

volley των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Συνήλθε στις 17 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στην αίθουσα συσκέψεων της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ. (κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος) η Επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Ιωάννη Αργυριάδη (Πρόεδρο), 2. Γεώργιο 

Σπυρόπουλο (Μέλος), 3. Ελένη Πιντέλα (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 

67/10.02.22 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, για την Αξιολόγηση Ενστάσεων στα πλαίσια της διαδικασίας 

ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach volley των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

Σε γνώση της Επιτροπής περιήλθαν: (α) η με αρ.πρωτ. Παν/μίου 8194/08.02.22 κατατεθειμένη Ένσταση του ΣΑΜΑΡΗ 

ΖΑΧΑΡΙΑ και (β) η με αρ.πρωτ. Παν/μίου 8214/08.02.22 κατατεθειμένη Ένσταση του ΚΟΣΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 

αμφότερες κατά της με αρ.πρωτ. 6942/02.02.22 έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος. 

 

Η Επιτροπή, μετά την εξέταση της (α) ένστασης κατέληξε στα ακόλουθα: 

Λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.4412/16 άρθρο 127, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διαπίστωσε ότι η παραπάνω 

κατατεθειμένη Ένσταση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, ήτοι με e-mail στις 07.02.2022 και ώρα 15:26, ενώ για την άσκησή 

της προκύπτει πως έχει προσκομιστεί το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό 454828412952 

0408 0007, ποσού 299,50 ευρώ, το οποίο πληρώθηκε εμπρόθεσμα την 07.02.2022. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της 

• την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υπηρεσία του θέματος και ειδικότερα την σελ. 1 όπου αναγράφεται 

«Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, 12:00» 

• το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η εν λόγω προσφορά 

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 Ν. Φαναριώτης 
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διότι δεν κατατέθηκαν εμπρόθεσμα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

• τα αναφερόμενα στην Ένσταση περί του χρόνου αποστολής των δικαιολογητικών, ήτοι Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 

2022 τμηματικά έως ώρα 12:03, η οποία και τεκμηριώνεται 

 

διαπίστωσε ότι το σύνολο της εν λόγω προσφοράς δεν εστάλη εντός της αναγραφόμενης στην Πρόσκληση προθεσμίας 

και ως εκ τούτου ορθώς αυτή δεν έγινε δεκτή. 

Κατόπιν τούτου και λόγω μη ύπαρξης έννομου συμφέροντος από τον ενιστάμενο, η Επιτροπή θεωρεί ότι παρέλκει η 

εξέταση του έτερου σκέλους της ένστασής του που στρέφεται κατά του μειοδότη. 

 

Η Επιτροπή, μετά την εξέταση της (β) ένστασης, διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

• Στο Ν.4412/16 άρθρο 127, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναγράφεται προθεσμία άσκησης ένστασης 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

• Η προσβαλλόμενη πράξη (Έγκριση Ανάθεσης) κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς την 

Τετάρτη 2/2/22. 

• Η εν λόγω Ένσταση υπεβλήθη με e-mail την Δευτέρα 7/2/22, ώρα 19:40. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία (ΦΕΚ Α/299/29.12.80) και συνακόλουθες διοικητικές αποφάσεις (ΕΑ ΣτΕ 

27/2017), η προθεσμία υποβολής λήγει την ώρα 19:00 της τελευταίας ημέρας, ως εκ τούτου η εν λόγω Ένσταση κρίνεται 

εκπρόθεσμη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

 

εισηγείται 

 

την απόρριψη των εξετασθεισών Ενστάσεων που υπεβλήθησαν από τους (α) ΣΑΜΑΡΗ ΖΑΧΑΡΙΑ και (β) 

ΚΟΣΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Ιωάννης Αργυριάδης Γεώργιος Σπυρόπουλος Ελένη Πιντέλα 

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

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

1. Την απόρριψη των εξετασθεισών Ενστάσεων που υπεβλήθησαν από τους (α) ΣΑΜΑΡΗ ΖΑΧΑΡΙΑ και 

(β) ΚΟΣΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. 

 

2. την κατάπτωση των ηλεκτρονικών παράβολων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου:  

(α) του ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΗ με κωδικό 45482841295204080007 ποσού 299,50€ και  

(β) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΣΜΑ  με κωδικό 45485719295204080097 ποσού 300€. 

 

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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