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ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
              Ε ν τ α υ θ α 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια εξοπλισμού 
αμφιθεάτρων και αιθουσών για τα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» 
(Αρ. Διακ.: 6/21)

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 15000/27.9.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης.
  
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας 
Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 3 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την 
έγκριση του ως άνω Πρακτικού, που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων για την «Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών για τα νέα κτίρια των 
Τμημάτων Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» (Αρ. Διακ.: 6/21), στην οποία είχαν αναδειχθεί 
προσωρινοί ανάδοχοι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ Οικονομικός φορέας

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 
Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών για τα νέα κτίρια των 
Τμημάτων Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» ανά ομάδα στον κάτωθι οικονομικό φορέα:  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
        ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
        Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
        Τηλ.: 2610 969039, 969025
        E-mail: syglitos@upatras.gr

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 220259) για την:
o  ΟΜΑΔΑ 7η με τιμή προσφοράς 2.310,00 χωρίς ΦΠΑ (2.864,40€ συμπ.ΦΠΑ 24%)

εφόσον α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

          ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
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