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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 4 (Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης) της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω 

των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών»  (Αρ. Διακ.:  

26/19). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  2903/7145/38915/20.11.2020 έγγραφό σας με τα συνημμένο πρακτικό της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  9/26.11.2020  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 4 (Παράταση του 

Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια 

Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Πατρών» (Αρ. Διακ.: 26/19), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

  

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 

 

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας  

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια Βιβλίων  για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Πατρών» (Αρ. Διακ. 26/19) 

 

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  

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

 
 

 

  Πάτρα 26η Νοεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1009/39608  
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Συνήλθε την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών  (Α  ́κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 711/42944/03-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΑ1469Β7Θ-Ι5Η) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη 

αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Βιβλίων  για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Πατρών», (Αρ. Διακ. 26/19)», προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των εταιρειών ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΟΥ 

ΠΥΡΡΟΥ και EBSCO INFORMATION SERVICES SRL για παράταση χρόνου παράδοσης σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 

2250/5074/27573/28-08-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV007261088) και 2312/5220/28532/04-09-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV007267395) 

αντίστοιχες Συμβάσεις που έχουν συναφθεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών διάρκειας τριών (3) μηνών από την ανάρτησή τους στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που διεξήγαγε 

τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και 

εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Τσάκωνας Ιωάννης Πρόεδρος 

2. Κηπουργού Ελισάβετ Μέλος 

3. Σακελλάρη Νίκη Μέλος 

 

Λαμβάνοντας υπόψη της: 

1) Την από 14/11/2020 επιστολή του αναδόχου Στεργίου Αγγελίνα του Πύρρου που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 14η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:32:46, με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου 

μέχρι τέλους του έτους αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης 

και συγκεκριμένα, προβλήματα με την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων από εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού οι οποίοι λόγω 

της πανδημίας covid-19 έχουν διακόψει τη λειτουργία τους ή έχουν μειώσει το προσωπικό τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των παραγγελιών. Επιπλέον παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις αποστολές 

μέσω ταχυδρομείου και μεταφορικών εταιρειών λόγω μείωσης δρομολογίων 

2) Την από 19/11/2020 επιστολή του αναδόχου Ebsco Information Services Srl που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 19η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:45:06, με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου για 

ενενήντα (90) ημέρες αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης 

και συγκεκριμένα, λόγω μη διαθεσιμότητας προς το παρόν από τους εκδότες έξι (6) τίτλων βιβλίων και αδυναμία διαθεσιμότητας 

στο εμπόριο άλλων δύο (2) τίτλων 

εισηγείται, σύμφωνα με την παραγρ.4 του άρθρου 206 του ισχύοντος νόμου 4412/2016, να εγκριθούν οι συγκεκριμένες παρατάσεις. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

      Ο Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 

      Τσάκωνας Ιωάννης    Κηπουργού Ελισάβετ      Σακελλάρη Νίκη 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης (Παράταση του Συμβατικού Χρόνου 

Παράδοσης)  από τον ανάδοχο «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ», μέχρι τέλους του έτους 

2020. 

 

2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης (Παράταση του Συμβατικού Χρόνου 

Παράδοσης)  από τον ανάδοχο «EBSCO INFORMATION SERVICES SRL», κατά  ενενήντα (90) 

ημέρες. 

 

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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