
Σελίδα 1 από 5 
 

 

 

ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 

Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την  “Παροχή υπηρεσιών σίτισης 

των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και 

Αμαλιάδα για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

και μέχρι τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) 

επιπλέον ακαδημαϊκό έτος”, με αριθ. Διακήρυξης 17/20. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 941/1619/10234/06.04.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 1 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 27/08.04.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Παροχή 

υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο 

και Αμαλιάδα για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και 

μέχρι τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον 

ακαδημαϊκό έτος”, με αριθ. Διακήρυξης 17/20, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο της 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης  Άνω των Ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών σίτισης 

των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα για 

χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέχρι τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος” 

Συνήλθε την 9η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 248/13605/29.04.2020 (ΑΔΑ: 6Ν8Ξ469Β7Θ-ΡΛΖ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις 

πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών 

ετών, ήτοι από το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέχρι τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) με 
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δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος” (Αρ. Διακ.:  17/20), καθώς και στην αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών. 

Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 98041 και η διακήρυξη 

δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

20PROC007347108. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 5η 

Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 

9η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

1. Παπαδόπουλος Δημήτριος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 

(Επικ. Καθηγητής) 

Πρόεδρος 

2. Κουνετάς Κων/νος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

(Αναπλ. Καθηγητής) 

Μέλος 

3. Αθανασόπουλος Γεώργιος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Θεμάτων 

 Φοιτητικής  Εστίας (Αναπλ. Προϊστάμενος) 

Μέλος 

Αρχικά η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 98041 

και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 

έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές,  ως ακολούθως:  

Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

Οικονομικός φορέας 

Ημερομηνία  & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

191825 
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                            ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ  - 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
05/10/2020 17:03:00 

192690 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 05/10/2020 15:30:58 

 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των εν λόγω προσφορών.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι 

(κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»,  

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους, από όλους τους συμμετέχοντες.  

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι  «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη, 

αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 

του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έντυπα Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικής Προσφοράς» 

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 17/20 και  προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των έντυπων προσφορών κατ’ 

αύξοντα αριθμό, βάσει της κατάθεσής τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: 

Α/Α Οικονομικός φορέας 
Αρ. Πρωτοκόλλου & 

Ημερομηνία 

1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 33036/07.10.2020 

2 
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                      ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ  - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
33086/07.10.2020 
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Κατόπιν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των δύο (2)  σφραγισμένων φακέλων και 

ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και μονογραφής όλων των κατατιθέμενων εντύπων. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2.1, 2.2.4 – 2.2.9, 2.4.2. & 2.4.3.1 της Διακήρυξης 17/20 και 

διαπίστωσε τα εξής: 

Ο οικονομικός φορέας “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ  - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 191825, είχε καταθέσει ορθώς και πλήρως τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως. 

Ο οικονομικός φορέας “ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 192690: 

 δεν υπέβαλε την προβλεπόμενη Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης 17/20, 

 δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.5 της Διακήρυξης 17/20 

και ως εκ τούτου η προσφορά του κρίνεται μη αποδεκτή. 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει για να συνεχίσει με την αξιολόγηση 

της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ  - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 191825, ο 

οποίος είχε καταθέσει ορθώς και πλήρως τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 14:00. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε γνώση από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης 

Σύμβασης Άνω των Ορίων των κάτωθι: 

 Την από 2/10/2020 προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ” 

και το διακριτικό τίτλο “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.”. 

 Την υπ’ αριθ. 1558/2020/30.11.2020 απόφαση του 7ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. βάση της οποίας ακυρώνεται η υπ’ 

αριθ. 17/20 Διακήρυξη. 

 Την από 07.12.2020 Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 1558/2020 απόφασης Α.Ε..Π.Π., ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Πατρών, του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο 

“ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.”. 

 Την υπ’ αριθ. Ν7/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Γ΄ Μονομελές), η οποία 

δημοσιοποιήθηκε στις 04/02/2021. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτοκ. 47/5116/18.02.2021 13/2021 Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών.  

 Την από 18.02.2021 Αίτηση Ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 1558/2020 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π., ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Πατρών, του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο 

“ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.” και  

 Την με αριθ. καταχώρισης ΑΚ12/19.02.2021 Πράξη με την οποία ορίζεται η δικάσιμος για την Αίτηση Ακυρώσεως 

της υπ’ αριθ. 1558/2020  Απόφασης της Α.Ε.Π.Π., ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και η οποία 

κοινοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης 

Άνω των Ορίων στις 18.03.2021 με αριθ. πρωτοκ. Πανεπιστημίου Πατρών 8303 

συνήλθε εκ νέου την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, 

καθώς και στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.3 της Διακήρυξης 17/20, του 

οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ  - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 191825, του οποίου τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

έκρινε ορθά και πλήρη. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς 

όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 
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Η διαδικασία της βαθμολόγησης πραγματοποιήθηκε στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να ολοκληρωθεί 

ηλεκτρονικά και το στάδιο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς για τη Διακήρυξη  17/20. 

Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των κριτηρίων για την υπ’ αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 191825 προσφορά του οικονομικού φορέα 

“ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ  - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, έχουν ως ακολούθως: 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α1. Η Επιτροπή κρίνει ότι η Τεχνική Προσφορά καλύπτει επακριβώς τις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά την 

καταλληλόλητα και λειτουργία των εστιατορίων καθώς και την μελέτη οργάνωσής τους, χωρίς να προσφέρονται 

επιπρόσθετα στοιχεία πέραν των απαιτήσεων της Διακήρυξης. 

Α2. Η Επιτροπή κρίνει ότι η Τεχνική Προσφορά υπερκαλύπτει επακριβώς τις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά την 

καταλληλόλητα και λειτουργία των εστιατορίων και διαπιστώνει αρκετές βελτιώσεις στο πρόγραμμα σίτισης.  

Α3. Η Επιτροπή κρίνει ότι η Τεχνική Προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά τις ειδικές 

παροχές που προσφέρονται προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Β1. Η Επιτροπή κρίνει ότι η Τεχνική Προσφορά υπερκαλύπτει σημαντικά τις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά την 

εμπειρία μαζικής παροχής σίτισης βάση των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί. 

Β2. Η Επιτροπή κρίνει ότι η Τεχνική Προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά την οργάνωση και 

λειτουργία ομάδας έργου. 

Β3. Η Επιτροπή κρίνει ότι η Τεχνική Προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά τα μέτρα 

περιβαλλοντολογικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τη Διακ. 17/20 η συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται με βάση τον 

παρακάτω τύπο: Σ.Β.Τ.Π. = (0,35 X ΒΑΘΜΟΣ Α.1) + (0,25 X ΒΑΘΜΟΣ Α.2) + (0,10 X ΒΑΘΜΟΣ Α.3) + (0,10 X 

ΒΑΘΜΟΣ Β.1) + (0,10 X ΒΑΘΜΟΣ Β.2) + (0,10 X ΒΑΘΜΟΣ Β.3). 

Ως εκ τούτου, ο τελικός βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, με αύξοντα 

αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 191825 είναι 104,05. 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ 100-120  

Α.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

70 %   

Α.1  Μελέτη οργάνωσης, 

καταλληλότητας και λειτουργίας 

των εστιατορίων και ποιότητα 

παρασκευής των γευμάτων  

35 %  100  

Α.2  Πληρότητα σιτηρεσίου και 

προτεινόμενες βελτιώσεις στο 

πρόγραμμα σίτισης  

25 %  105  

Α.3  Δυνατότητα Ειδικών Παροχών 

προς τους Φοιτητές και το 

Πανεπιστήμιο Πατρών  

10%  108  

Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

30 %   

Β.1  Εμπειρία μαζικής παροχής 

σίτισης  

10 %  115  

Β.2  Οργάνωση και λειτουργία 

Ομάδας Έργου  

10 %  103  

Β.3  Μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης εκτέλεσης της 

Σύμβασης  

10%  102  

ΣΥΝΟΛΟ  100 %  
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τους όρους της Διακήρυξης 17/20, καθώς & τα Παραρτήματα αυτής,  

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

γ) την υπ’ αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 191825 προσφορά του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, 

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του εν λόγω οικονομικού φορέα,  

ε) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του εν λόγω φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της 

βαθμολόγησης των κριτηρίων του άρθρου 2.3. της Διακήρυξης 17/20 

Εισηγείται 

 Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα με αύξοντα αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 191825 και την 

επωνυμία “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, του οποίου τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά έκρινε 

ορθά και πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 17/20. 

 Nα συνεχίσει στην περαιτέρω διαδικασία της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων με την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς του ανωτέρω φορέα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 

ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 14:50. 

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

              Ο  Πρόεδρος                                               Τα Μέλη 

     Παπαδόπουλος Δημήτριος               Κουνετάς Κων/νος        Αθανασόπουλος Γεώργιος 

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

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

 

1. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα με αύξοντα αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 191825 και 

την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, του οποίου τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την 

Τεχνική Προσφορά έκρινε ορθά και πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

17/20. 

2. Nα συνεχίσει στην περαιτέρω διαδικασία της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω 

των Ορίων με την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς του ανωτέρω φορέα, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

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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