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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 4 (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον «Χρωματισμό 

επιφανειών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθμό Διακήρυξης 25/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13481/23.02.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο 4ο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

 

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 4ου πρακτικού (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου για τον «Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», με αριθμό 

Διακήρυξης 25/21, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

……………………………………………………………………………………………………. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 

 

Συνήλθε στις 21 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα & ώρα 10:00 π.μ, στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, στη μικρή 

αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τους 

κ.κ.:1. Κέκελος Γεώργιος, Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος), 

(Πρόεδρος), 2. Πιντέλα Ελένη,  Τμήμα Μελετών, (Μέλος), 3. Κοροντζής Δημήτριος, Τμήμα Μελετών, (Μέλος), η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1049/17975/03.06.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών και  αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Ξ61469Β7Θ-3ΨΩ, για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη αναδόχου για τον “Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών ”, με αριθμ. Διακ.: 25/21 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, τα οποία 

υπεβλήθησαν σε σφραγισμένο φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμ. 

πρωτ:11680/17.02.2022. 

    Επισημαίνεται ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος 

όροφος, στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, κατόπιν της υπ’ αριθμ: Ν4/2022 Απόφασης 

του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με αριθμ Πρωτ: 8897/096.02.2022, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε 

προκειμένου να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος με τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης που είχαν κατατεθεί στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμ. πρωτ:11107/13.09.2021 κατόπιν πρόσκλησης προσκόμισης 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης με αριθμ πρωτ 9340/03.09.2021. Λόγω του ότι είχε προηγηθεί η  αίτηση  Αναστολής του 

κ. Σιώρη Λεωνίδα με αριθ. πρωτ: 13/09/2022 η επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να συντάξει πρακτικό 3 με το οποίο 

ζήταγε από την εταιρεία «BENART I.K.E»  να υποβάλει εκ νέου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός 

δέκα  ημερών το οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία «BENART I.K.E»   στις 10/02/2022. 

 Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, αφού έλεγξαν τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου, διαπίστωσαν ότι ο 

οικονομικός φορέας «BENART I.K.E»   είχε καταθέσει εμπρόθεσμα (εντός 10ημέρου από την ειδοποίηση της από την 

αρμόδια Υπηρεσία) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών τον φάκελο με τα  Επικαιροποιημένα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Ακολούθως, έθεσαν τις υπογραφές τους επί του φακέλου, και αφού μονόγραψαν όλες τις 

σελίδες των σχετικών εγγράφων, προέβησαν στην αξιολόγησή τους.    

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 
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 Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας  έχει καταθέσει ορθά το 

σύνολο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν 4782/2021 και το άρθρο 3.2: «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού», της Διακήρυξης 25/21. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον “Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πατρών” στον οικονομικό φορέα «BENART I.K.E»  ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

A

/

A 

Είδος Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπολογισθείσα 

τιμή    (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Προσφερόμενη τιμή 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 

Υπηρεσία: 

«Χρωματισμοί 

επιφανειών στα κτίρια 

του Πανεπιστημίου 

Πατρών», όπως 

αναγράφονται στην 

τεχνική περιγραφή 

μ2 11,00 59.900,00 20.965,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ   20.965,00€ 

    Φ.Π.Α 24%   5.031,60€ 

    
ΣΎΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 
  25.996,60€ 

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 30%   7.798,98€ 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
  33.795,58€ 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11:00 π.μ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  

Ο  Πρόεδρος Τα μέλη 

 

Κέκελος Γεώργιος Πιντέλα Ελένη Κοροντζής Δημήτρης 

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

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

του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον “Χρωματισμό επιφανειών στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πατρών” στον οικονομικό φορέα «BENART I.K.E»  ο οποίος προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα του 4ου 

πρακτικού. 

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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