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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Wireless 

Access Points για τις ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών 

Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακήρυξης 3/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα  συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 31/13.05.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

«προσωρινού αναδόχου»  (Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Wireless Access Points για τις ανάγκες των 

κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Πατρών» (Αρ. Διακήρυξης 3/21), το οποίο έχει ως ακολούθως:     

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων και επαύξηση των αρχικών ποσοτήτων στο πλαίσιο Κατακύρωσης του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

 “Προμήθεια Wireless Access Points για τις ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών 

Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών” 

Συνήλθε την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, 

Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Π.Π. 

351/6932/04-03-2021 (ΑΔΑ:6ΟΚ6469Β7Θ-2ΕΣ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “ 

Προμήθεια Wireless Access Points για τις ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών” (Αρ. Διακ. 3/21). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

1. Λεκατσάς Γεώργιος     Τμήμα Δικτυακών & Υπολογιστικών Υποδομών 

(Προϊστάμενος Τμήματος) 

Πρόεδρος 

 
2. Δασκάλου Βικτωρία Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΔΙΠ) Μέλος 

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 

ΑΔΑΜ: 

ΑΔΑ:   
 

  Πάτρα 13η Μαΐου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:  937/14935 
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3. Γεωργουδάκης Εμμανουήλ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΤΕΠ) Μέλος 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επεσήμανε ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. Π.Π. 519/10688/08.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ8Υ469Β7Θ-Δ0Ψ) 

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών είχε αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος ο 

οικονομικός φορέας DYNACOMP A.E.B.E., ο οποίος προσκλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να 

καταθέσει τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη 3/21 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, τα οποία υπεβλήθησαν σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. Πρωτ.: 12808/22-04-2021. 

 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του εντύπου φακέλου και προχώρησαν στην 

αποσφράγισή του. Κατόπιν προχώρησαν στη μονογραφή όλων των σχετικών εγγράφων και προέβησαν στην αξιολόγησή 

τους.    

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του οικονομικού 

φορέα DYNACOMP A.E.B.E., έκρινε ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας είχε καταθέσει ορθώς και πλήρως τα 

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - 3.2.1 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της Διακήρυξης με Αριθμό 3/21.          

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη της τα ακόλουθα: 

 τον όρο της Διακήρυξης με Αρ. 3/21, Παράρτημα Ι / Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Σύμβασης, περί δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων έως συν (+) 30% στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας 

και μετά από σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών, τον οποίο έχει αποδεχθεί και ο υποψήφιος ανάδοχος 

με την  προσφορά του, 

 την αξιοποίηση του ανωτέρω όρου, λόγω του ότι  η προσφερθείσα συνολική τιμή είναι χαμηλότερη του αρχικού 

Προϋπολογισμού και ως εκ τούτου παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των προς προμήθεια ειδών μέχρι την κάλυψη 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

 την επείγουσα κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών σε προμήθεια Wireless Access Points, καθώς οι 

αρχικά προδιαγεγραμμένες απαιτούμενες ποσότητες, είχαν καθορισθεί με κριτήριο μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες 

ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής:   

Προτείνει ομόφωνα την αύξηση συν (+) 30% επί των ποσοτήτων (από αρχική ποσότητα 40 τεμάχια σε τελική συνολική 

ποσότητα 52 τεμάχια)  και την Κατακύρωση του Διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα DYNACOMP A.E.B.E, o οποίος 

προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με τροποποίηση του συνολικού 

ποσού όπως αυτό είχε προταθεί στο Πρακτικό 1 και το οποίο θα ισχύει ως εξής: 

Είδος 

 

 

 

 

Οικονομικός Φορέας 

 

Συνολική 

Προϋπολογισθείσα 

Αξία 

(μη συμπ. Φ.Π.Α.) 

Συνολική 

Αρχική Προσφερόμενη 

Αξία 

(μη συμπ. Φ.Π.Α.) 

Συνολική 

Προσφερόμενη 

Αξία με 

Προσαύξηση 

(μη συμπ. Φ.Π.Α.) 

Σ η μ ε ί ο  Α σ ύ ρ μ α τ η ς  

Π ρ ό σ β α σ η ς  

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  Χ ώ ρ ο υ  

( C o n t r o l l e r - B a s e d )  

DYNACOMP 

A.E.B.E. 
32.258,00 € 20.000,00 € 26.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 7.741,92 € 4.800,00 € 6.240,00 € 

Σύνολα συμπ. Φ.Π.Α. 39.999,92 € 24.800,00 € 32.240,00 € 

 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε  η συνεδρίαση της  Επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Λεκατσάς Γεώργιος 

 

Δασκάλου Βικτωρία 

 

Γεωργουδάκης Εμμανουήλ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση συν 

(+) 30% επί των ποσοτήτων (από αρχική ποσότητα 40 τεμάχια σε τελική συνολική ποσότητα 52 τεμάχια)  και 

την Κατακύρωση του Διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα DYNACOMP A.E.B.E, o οποίος προσέφερε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με τροποποίηση του συνολικού 

ποσού όπως αυτό είχε προταθεί στο Πρακτικό 1 και το οποίο θα ισχύει ως εξής: 

Είδος 

 

 

 

 

Οικονομικός Φορέας 

 

Συνολική 

Προϋπολογισθείσα 

Αξία 

(μη συμπ. Φ.Π.Α.) 

Συνολική 

Αρχική Προσφερόμενη 

Αξία 

(μη συμπ. Φ.Π.Α.) 

Συνολική 

Προσφερόμενη 

Αξία με 

Προσαύξηση 

(μη συμπ. Φ.Π.Α.) 

Σ η μ ε ί ο  Α σ ύ ρ μ α τ η ς  

Π ρ ό σ β α σ η ς  

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  Χ ώ ρ ο υ  

( C o n t r o l l e r - B a s e d )  

DYNACOMP 

A.E.B.E. 
32.258,00 € 20.000,00 € 26.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 7.741,92 € 4.800,00 € 6.240,00 € 

Σύνολα συμπ. Φ.Π.Α. 39.999,92 € 24.800,00 € 32.240,00 € 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

       
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

Christo
s 
Bouras

Digitally signed 
by Christos 
Bouras 
Date: 2021.05.13 
16:22:50 +03'00'
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