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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαδικασίας με δημόσια 

πρόσκληση υποβολής προσφορών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης διαχείρισης και 

ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου του συστήματος μηχανογράφησης για τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής». (Π.29/2022). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  54759/13.07.2022  έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 89/14.07.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών της διαδικασίας με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 

εξειδικευμένης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου του συστήματος μηχανογράφησης για 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής». 

(Π.29/2022), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

Θέμα: Ανάθεση της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης διαχείρισης και ανάλυσης 

δεδομένων μεγάλου όγκου του συστήματος μηχανογράφησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»» (Π.29.2022). 

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προσφορών η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στις 

5/07/2022 https://www.upatras.gr/prosklisi-ypovolis-prosforon-gia-parochi-ypiresion-exeidikevmenis-diacheirisis-kai-

analysis-dedomenon-megalou-ogkou-tou-systimatos-michanografisis-gia-tous-metaptychiakous-foitites-kai-ypop/ 

κατατέθηκε  εμπρόθεσμα στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μια (1) προσφορά. 

 

1. Φωτεινή Γεωργ. Γαριδάκη με προσφορά 9.500,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

Οι προσφορά ανοίχτηκε και αξιολογήθηκε από τους : 1 Χρήστο Ζαρολιάγκη, 2. Εμμανουήλ Γεωργουδάκη, 3. Ιωσήφ 

Ιωσηφίδη 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της προμήθειας ή υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών 

εξειδικευμένης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου του συστήματος μηχανογράφησης για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»» 

(Π.29.2022) στον οικονομικό φορέα «Φωτεινή Γεωργ. Γαριδάκη» με Α.Φ.Μ. 077350200, ΔΟΥ: Α’ Πατρών, Δ/νση: 

Ζακύνθου 27, ΤΚ 26441 Πάτρα, Τηλ: 6977834018, email: foteinigaridaki@upatras.gr , ποσού 9.500,00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

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 
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Πάτρα, 12/07/2022 

Η επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Χρήστος Ζαρολιάγκης 

Καθηγητής 

Εμμανουήλ Γεωργουδάκης 

ΕΤΕΠ 

Ιωσήφ Ιωσηφίδης 

ΕΤΕΠ 

 

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

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

υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου του 

συστήματος μηχανογράφησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»» (Π.29.2022) στον οικονομικό φορέα «Φωτεινή Γεωργ. Γαριδάκη» με 

Α.Φ.Μ. 077350200, ΔΟΥ: Α’ Πατρών, Δ/νση: Ζακύνθου 27, ΤΚ 26441 Πάτρα, Τηλ: 6977834018, email: 

foteinigaridaki@upatras.gr , ποσού 9.500,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

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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