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ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών      

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και 

του τρόπου ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή 

υπηρεσιών εξειδικευμένης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου του συστήματος 

μηχανογράφησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π.29/2022). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48763/28.06.2022  έγγραφο σας  με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 87/30.06.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του 

Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου 

του συστήματος μηχανογράφησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του 

Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π.29/2022).   

     

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των επτά  χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ένα ευρώ & είκοσι 

εννέα λεπτά  (7.661,29 €), πλέον χιλίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ  ευρώ & εβδομήντα ένα λεπτά  (1.838,71 

€) για ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικά εννέα  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (9.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ  και η προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης αυτής ορίζεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την 

ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ .    

Τρόπος Διενέργειας: Δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 50 

και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.   

 

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Πατρών, ΚΑΕ 0419Α. 

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 Ν. Φαναριώτης   
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