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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και ανάκτησης της λειτουργίας 

υπολογιστικής συστοιχίας» (αριθ. διακ. 60/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15817/02.03.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 70/03.03.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης της Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης 

και ανάκτησης της λειτουργίας υπολογιστικής συστοιχίας» (αριθ. διακ.: 60/21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου στα πλαίσια της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και ανάκτησης της λειτουργίας υπολογιστικής συστοιχίας» 

 

Συνήλθε την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Α΄ Κτίριο της Διοίκησης, Ισόγειο, 

Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στη Μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2237/13.01.2022 (ΑΔΑ: ΡΒΛ9469Β7Θ-ΤΧ8) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου τα οποία 

υποβλήθηκαν στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια 

εξοπλισμού αναβάθμισης και ανάκτησης της λειτουργίας υπολογιστικής συστοιχίας», με αριθ. διακ. 60/21. 

Η υπ’ αριθ. 60/21 Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 148299 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009303238. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Τακτικά Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:  

1. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος) 

2. Ορκοπούλου Πολυξένη, Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λογισμικού, Υπάλληλος ΙΔΑΧ (Μέλος) 

3. Ρούσσος Αλέξανδρος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΤΕΠ (Μέλος) 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 60/21 Διακήρυξη καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω 

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, επεσήμανε τα εξής:  

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11840/17.02.2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών, ως προσωρινός ανάδοχος έχει αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία  

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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 Ν. Φαναριώτης 

   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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1 DYNACOMP A.E.B.E 258700/24.01.2022 

ο οποίος κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 

18η.02.2022, ημέρα Παρασκευή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όφειλε 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσει τα απαιτούμενα από την υπ’ αριθ. 60/21 

Διακήρυξη, «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 

4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 

 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο 

με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, ως εξής: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1 DYNACOMP A.E.B.E. 14433/25.02.2022 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αύξοντα αριθμό: 148299 

ώστε να προβεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως αυτά υποβλήθηκαν μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του επιμέρους σφραγισμένου φακέλου του εν λόγω οικονομικού φορέα, 

τον οποίο είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη, αφού έθεσαν τις υπογραφές τους επί του φακέλου και μονόγραψαν όλα τα σχετικά έγγραφα που 

εσωκλείονταν, προχώρησαν στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου» της υπ’ αριθ. 60/21 Διακήρυξης, «αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του Ν. 

4412/2016 εντός δέκα (10) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής συναποφάσισαν να ζητήσουν από τον εν λόγω οικονομικό 

φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» (περιπτ. δ΄) της υπ’ αριθ. 60/21 Διακήρυξης, να καταθέσει εκ 

νέου, ορθώς συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα την Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 δεν συντρέχουν οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει μετά το πέρας των 

δέκα (10) ημερών προκειμένου να εξετάσουν τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν. 

Ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση της Επιτροπής στις 13:15 μ.μ. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 01η.03.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

π.μ. στο Ά Κτίριο της Διοίκησης, Α΄ όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 

Περιουσίας & Κληροδοτημάτων ώστε να εξετάσει τις διευκρινίσεις του οικονομικού φορέα «DYNACOMP A.E.B.E» με 

προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 258700, επί των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας κοινοποίησε τα διευκρινιστικά/ συμπληρωματικά δικαιολογητικά στην Αναθέτουσα Αρχή 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 01η.03.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:23:41 

π.μ. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 

01η.03.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:50:01 π.μ. 
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Ο Πρόεδρος και τα Μέλη, αφού έλεγξαν τα ως άνω δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα, διαπίστωσαν ότι η 

συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 2.2.9.2 (περιπτ. δ΄) ήταν επαρκής και έγινε αποδεκτή υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:  

i. τους όρους της υπ’ αριθ. 60/21 Διακήρυξης,  

ii. το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,  

iii. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11840/17.02.2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών και  

iv. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», όπως αυτά αποτυπώνονται 

στο ως άνω Πρακτικό 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για 

την «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και ανάκτησης της λειτουργίας υπολογιστικής συστοιχίας» (αριθ. διακ. 60/21) 

στον κάτωθι οικονομικό φορέα: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 DYNACOMP A.E.B.E. 258700/24.01.2022 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη 

η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της υπ’ αριθ. 60/21 Διακήρυξης, 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Τζαγκαράκης Εμμανουήλ Ορκοπούλου Πολυξένη Ρούσσος Αλέξανδρος 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 60/21) 

Α/Α ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

1 DYNACOMP A.E.B.E. 258700/24.01.2022 109.320,00 € 108.900,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 26.236,80 € 26.136,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% 135.556,80 € 135.036,00 € 

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

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

αποτελέσματος της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και ανάκτησης της λειτουργίας υπολογιστικής συστοιχίας» (αριθ. διακ. 

60/21) στον κάτωθι οικονομικό φορέα: 
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Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 DYNACOMP A.E.B.E. 258700/24.01.2022 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω Πρακτικού 3, εφόσον επέλθει 

άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της υπ’ αριθ. 60/21 

Διακήρυξης, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

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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