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ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών      

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και 

του τρόπου ανάθεσης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 

με το άρθρο 32, παρ.2, εδάφιο β, περ. γγ. και 32Α, παρ. 1, εδάφιο α του Ν.4412 /2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανανέωση συμβολαίου αδειών χρήσης και 

συντήρησης λογισμικού MATLAB». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39309/24.05.2022 έγγραφο σας  με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 81/26.05.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του 

Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, εδάφιο β, περ. γγ. και 32Α, παρ. 1, εδάφιο α του 

Ν.4412 /2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανανέωση συμβολαίου αδειών 

χρήσης και συντήρησης λογισμικού MATLAB».     

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων 

χιλιάδων  ευρώ (34.000,00 €), πλέον 8.160,00 € για ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικά σαράντα δύο χιλιάδων εκατό 

εξήντα ευρώ (42.160,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και η προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης 

αυτής ορίζεται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης.    

                

Τρόπος Διενέργειας: Με απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 

με το  άρθρο 32, παρ.2, εδάφιο β, περ. γγ. και 32Α, παρ. 1, εδάφιο α του Ν.4412 /2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, στην εταιρεία «Μέντωρ Ελλάς» η οποία σύμφωνα με το  πιστοποιητικό  της κατασκευάστριας 

εταιρείας MathWorks Inc, έχει την αποκλειστικότητα διάθεσης του εν λόγω προϊόντος. 

 

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Πατρών, ΚΑΕ 0433Α. 

 

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 Ν. Φαναριώτης   
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