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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 

της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για 

χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60367/01.08.2022 έγγραφο σας  με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 90/02.08.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

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

Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του 

Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως 

προϋπολογισμού».   

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (182.258,06 €).  Ο Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών 

επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ ενενήντα τεσσάρων λεπτών (43.741,94 €). Ήτοι σύνολο διακοσίων είκοσι έξι 

χιλιάδων ευρώ (226.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Προθεσμία περαίωσης : Έως 31/12/2024 

ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Τρόπος Διενέργειας: Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικό 

διάστημα από 01/12/2022 έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού», με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.    

 

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός,  ΚΑΕ 1611A. 

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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