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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών κατόπιν της υπ. αριθμ. 32489/9-5-2022 δημόσιας 

πρόσκλησης υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επείγουσες 

χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα 

σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2022» (ΤΚΠΣ-27). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35688/17.05.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης . 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 80/19.05.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

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

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών κατόπιν της υπ. αριθμ. 32489/9-5-2022 δημόσιας πρόσκλησης υποβολής 

σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επείγουσες χωματουργικές εργασίες για 

καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης 

για το έτος 2022» (ΤΚΠΣ-27), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών 

για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2022» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-27) 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής σφραγισμένων προσφορών. 

 

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Κατάρτισης και 

Παρακολούθησης Συμβάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών οι παρακάτω 

προσφορές: 

 

α/α ΟΝΟΜΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΕ (€) 

1.  

ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

22.700,00 

2.  

ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
22.500,00 

 

Οι ανωτέρω προσφορές αξιολογήθηκαν από τους: 1) Γιαννόπουλο Αθανάσιο, 2) Ανδριώτη Θεόδωρο και 3) 

Λεβιθόπουλο Παναγιώτη σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 611/20.02.2019 έγγραφο του Γεν. Δ/ντη της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε., 

καθώς ήταν εμπρόθεσμες. 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» απορρίπτεται γιατί δεν κατέθεσε την 

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 

   

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


Σελίδα 2 από 2 
 

υπεύθυνη δήλωση για τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό ούτε έγγραφα για την πιστοποίηση του ιδιόκτητου 

μηχανολογικού εξοπλισμού, η μη υποβολή των οποίων είναι λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της 

μελέτης. 

 

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες χωματουργικές 

εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της 

Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2022» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-27), στον  οικονομικό φορέα «ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ» με 

ΑΦΜ: 062332811, Διεύθυνση: Μανωλάδα Ηλείας, τηλ: 6944339941 έναντι συνολικού ποσού 22.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 

24%. 

Η επιτροπή Αξιολόγησης 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος Θεόδωρος Ανδριώτης Παναγιώτης Λεβιθόπουλος 

 

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

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

υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για 

πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2022» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-27), 

στον  οικονομικό φορέα «ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ» με ΑΦΜ: 062332811, Διεύθυνση: Μανωλάδα 

Ηλείας, τηλ: 6944339941 έναντι συνολικού ποσού 22.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 

 

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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