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ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων 

              Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης, των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού, καθώς και 

της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 28 

μικροσκοπίων και ενός θαλάμου ελεγχόμενων συνθηκών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης 

Φυτικής Παραγωγής». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 374/955/20318/25.06.2021  έγγραφο σας  με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 37/25.06.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση της Μελέτης, των όρων, των τεχνικών 

προδιαγραφών και του προϋπολογισμού, καθώς και της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την «Προμήθεια 28 μικροσκοπίων και ενός θαλάμου ελεγχόμενων συνθηκών για τις ανάγκες 

του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός της μελέτης για την ως άνω προμήθεια 

ανέρχεται στο ποσό των: σαράντα δύο χιλιάδων και οκτακοσίων  ευρώ (42.800,00 ευρώ) με τιμές αγοράς. Ο 

Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ (10.270,00 €) Ήτοι σύνολο 

πενήντα τριών   χιλιάδων εβδομήντα δύο   ευρώ (53.072,00 ευρώ) με τιμές αγοράς συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α. Η προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης της προμήθειας υπολογίζεται σε εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της. Το έργο θα 

χρηματοδοτηθεί από την πηγή χρηματοδότησης με κωδικό: Π.Δ.Ε 2019ΣΕ04600060. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

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 25η Ιουνίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1145/20405 
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