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ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών      

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση 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. 1817/12.01.2022 έγγραφο σας. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 63/13.01.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό και τη συνεχιζόμενη επιτακτική ανάγκη τήρησης των έκτακτων μέτρων προστασίας 

και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου 

σπουδών καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, στη δια ζώσης εκπαιδευτική 

διαδικασία του Πανεπιστημίου στους χώρους του ιδρύματος σε Ρίο, Κουκούλι Πατρών, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 

Αμαλιάδα & Πύργο, αποφάσισε ομόφωνα:  

την τροποποίηση του συμφωνητικού για την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας τακτικών ελέγχων, τήρησης 

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

Πατρών» (ΑΔΑΜ 21SYMV009345787), με τον οικονομικό φορέα «OCEANIC SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18600/07-10-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών και τις διατάξεις του αρ. 70, παρ. 1 του Ν4830/21 (Α΄169/18-09-2021) ως εξής:  

«Επέκταση της χρονικής διάρκειας παροχής των σχετικών υπηρεσιών ελέγχου τήρησης των μέτρων για 

το χρονικό διάστημα από 19/1/2022 έως τις 31/3/2022 με επιπλέον συνολική δαπάνη για την τροποποίηση 

της σχετικής σύμβασης ανάθεσης, ποσού 156.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Το 

επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 2022, ΚΑΕ 0892α». 

 

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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