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ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών      

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, της σχετικής δαπάνης, της πηγής χρηματοδότησης και του τρόπου ανάθεσης με 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία απ’  ευθείας ανάθεσης του Άρθρου 70 παρ. 1 

του ν. 4830/2021 για την «Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών διενέργειας τακτικών ελέγχων, 

τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το 

Πανεπιστήμιο Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18238/06.10.2021 έγγραφο σας  με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 49/07.10.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση της μελέτης, της σχετικής δαπάνης, της πηγής 

χρηματοδότησης και του τρόπου ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε ένα οικονομικό Φορέα  με 

τη διαδικασία απ’  ευθείας ανάθεσης του Άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 4830/2021 για την «Ανάθεση Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών διενέργειας τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το Πανεπιστήμιο Πατρών». 

 

Ο προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων 

τριακοσίων εξήντα ευρώ (172.360,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και η πηγή χρηματοδότησης θα 

είναι από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, KAE 0892Α. 

Τρόπος Ανάθεσης: Απ’ ευθείας ανάθεση με πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον Οικονομικό Φορέα 

«OCEANIC SOLUTION Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Ι.Ε.Π.Υ.Α.» με ανάρτηση στο 

ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 70, παρ. 1 του ν.4830/2021. 

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 Φαναριώτης   

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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