
1

ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
              Ε ν τ α υ θ α 

ΘΕΜΑ: Ματαίωση της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων 
διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) 
επιπλέον ακαδημαϊκό έτος». (Αριθ. Διακ. 23/21).

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 4051/28.7.2021 (Ορθή Επανάληψη)  έγγραφό σας με το συνημμένο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
  

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
190/29.7.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας 
Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στο σχετικό Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση 
του ως άνω Πρακτικού, που αφορά στην Ματαίωση της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων 
ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δικαίωμα 
προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος». 

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα: 
1. τη ματαίωση της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Άνω των Ορίων για την «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων 
διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα 
(1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος». (Αριθ. Διακ. 23/21), λόγω μη υποβολής προσφορών.

2. την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

          ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
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