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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 4 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «Ξυλουργικές 

εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της  Πανεπιστημιουπόλεως». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3211/8133/42351/16.12.2020 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της    

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  12/17.12.2020  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού (Αποσφράγιση και 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της 

Πανεπιστημιουπόλεως» (Διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 1837/4083/20879/2020-06-30), το οποίο έχει ως 

ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  4 

 

Συνήλθε σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2020  & ώρα 10:00πμ, στο Κτίριο στο Α΄, 1ος όροφος, μικρή Αίθουσα Συγκλήτου, 

Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη αναδόχου για τις «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της 

Πανεπιστημιουπόλεως» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 475/21956/08.07.2020 Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. 

 Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 1. Ανυφαντή Μαρία, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών (Πολιτικός 

Μηχανικός Π.Ε.) (Πρόεδρος), 2. Αργυρόπουλος Βασίλειος, Διεύθυνση Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων (Πολιτικός 

Μηχανικός Τ.Ε.) (Μέλος), και 3. Σκαρπέλος Χρήστος, Διεύθυνση Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων (Προσωπικού 

Η/Υ Δ.Ε.)  (Μέλος), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ» τα οποία υπεβλήθησαν σε σφραγισμένο φάκελο  στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. Πρωτ.: 41849/11/12/2020. 

Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του φακέλου, και αφού μονόγραψαν όλες τις 

σελίδες των σχετικών εγγράφων, προέβησαν στην αξιολόγησή τους.    

Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος  με την επωνυμία 

«ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ», έχει καταθέσει ορθά το σύνολο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης όπως αυτά 

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 

ΑΔΑ: 

ΑΔΑΜ:  

 
 

 

  Πάτρα 18η Δεκεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1113/42921  
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περιγράφονται στο άρθρο 3.2 : Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, της Διακήρυξης με αρ. Πρωτ. 1837/4083/20879/2020-06-30.                                    

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης στα 

κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της Πανεπιστημιουπόλεως» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ», o οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, με το ποσό των 20.400,00 € συμπ ΦΠΑ 24%». 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

                                                                                                        Η Επιτροπή 

                      Η Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

 

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

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

του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης στα κτίρια & 

εργασίες επισκευής καθισμάτων της Πανεπιστημιουπόλεως» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ», o οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, με το ποσό των 20.400,00 € συμπ ΦΠΑ 24%».      

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                                

                                     

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

 

     Ανυφαντή Μαρία  

 

   Αργυρόπουλος Βασίλειος 

 

          Σκαρπέλος Χρήστος 
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