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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 «Μελέτη, εκτενής εφαρμογή και αξιολόγηση χρήσης 

αισθητήρων πεδίου ροής και υπολογιστικών στοιχείων δεύτερης τάξης στην προσομοίωση 

πολύπλοκων αεροδυναμικών πεδίων, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών», 

(Π.21/2022). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51573/05.07.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 88/07.07.2022 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 «Μελέτη, εκτενής 

εφαρμογή και αξιολόγηση χρήσης αισθητήρων πεδίου ροής και υπολογιστικών στοιχείων δεύτερης τάξης στην 

προσομοίωση πολύπλοκων αεροδυναμικών πεδίων, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών», (Π.21/2022), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

Θέμα: Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Mελέτη, εκτενής εφαρμογή και αξιολόγηση χρήσης αισθητήρων πεδίου ροής 

και υπολογιστικών στοιχείων δεύτερης τάξης στην προσομοίωση πολύπλοκων αεροδυναμικών πεδίων, 

του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» 

 

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

17/06/2022 https://www.upatras.gr/prosklisi-ypovolis-prosforon-gia-parochi-ypiresion-gia-meleti-ekteni-efarmogi-kai-

axiologisi-chrisis-aisthitiron-pediou-rois-kai-ypologistikon-stoicheion-defteris-taxis-stin-prosomoiosi-polypl/, κατατέθηκε 

εμπρόθεσμα στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μία (1) προσφορά: 

 

1. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με προσφορά 9.982,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

Οι προσφορές ανοίχτηκαν και αξιολογήθηκαν από τους:  

1. Ιωάννης Καλλιντέρης, 

2. Βασίλειος Κωστόπουλος, 

3. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας:  «Μελέτη, εκτενής εφαρμογή και αξιολόγηση 

χρήσης αισθητήρων πεδίου ροής και υπολογιστικών στοιχείων δεύτερης τάξης στην προσομοίωση πολύπλοκων 

αεροδυναμικών πεδίων, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» στον οικονομικό φορέα «Αντωνέλλης 

Παναγιώτης» με Α.Φ.Μ. 116210443 ΔΟΥ : Α’ Πατρών, Δ/νση: Παναχαϊκού 3, Ρίο, Πάτρα, Τηλ: 6945266959, email: 

adonel@gmail.com, ποσού 9.982,00€, 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,  28/ 06 / 2022 

Η επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 

Ιωάννης Καλλιντέρης 

 

 

  Βασίλειος Κωστόπουλος 

 

 

 Πολύκαρπος Παπαδόπουλος                       

 

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

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

υπηρεσίας:  «Μελέτη, εκτενής εφαρμογή και αξιολόγηση χρήσης αισθητήρων πεδίου ροής και υπολογιστικών 

στοιχείων δεύτερης τάξης στην προσομοίωση πολύπλοκων αεροδυναμικών πεδίων, του Τμήματος Μηχανολόγων 

και Αεροναυπηγών Μηχανικών» στον οικονομικό φορέα «Αντωνέλλης Παναγιώτης» με Α.Φ.Μ. 116210443 

ΔΟΥ : Α’ Πατρών, Δ/νση: Παναχαϊκού 3, Ρίο, Πάτρα, Τηλ: 6945266959, email: adonel@gmail.com, ποσού 

9.982,00€, 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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