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ΠΡΟΣ :  Τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών . 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Επί του Έργου με κωδικό 2021ΕΠ00100011 - Υποέργο 2, με τίτλο «Τοποθέτηση περίφραξης σε νέο 

κτίριο (Μπεγουλάκι) και επείγουσες αποκαταστάσεις υφιστάμενης περίφραξης σε χώρους του 

Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67900/14.09.2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 95/15.09.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό όπου αναφέρεται ότι: στα πλαίσια του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είχε υποβληθεί η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Έργου 

με τίτλο «Συμπληρωματική Περίφραξη και Επισκευές της Υφιστάμενης Εξωτερικής Περίφραξης Πανεπιστημίου 

Πατρών», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 001 (Κ.Ε. 2021ΕΠ0100011), με την δημιουργία του Υποέργου 

2 με τίτλο «Τοποθέτηση περίφραξης σε νέο κτίριο (Μπεγουλάκι) και επείγουσες αποκαταστάσεις υφιστάμενης 

περίφραξης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» και σύντομη περιγραφή «Περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης νέας περίφραξης σε νέο οικόπεδο στο Μπεγουλάκι και επείγουσες εργασίες 

αποκατάστασης υφιστάμενων περιφράξεων σε διάφορους χώρους ιδιοκτησίας του Πανεπιστήμιου Πατρών», η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 377/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και στη συνέχεια διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το εν λόγω Υποέργο με 

τίτλο «Τοποθέτηση περίφραξης σε νέο οικόπεδο (Μπεγουλάκι) και επείγουσες αποκαταστάσεις υφιστάμενης 

περίφραξης σε χώρους του Πανεπιστήμιου Πατρών»,  

αποφασίζει ομόφωνα την αποτύπωση του ουσιαστικού περιεχομένου του έργου όπως αυτό διατυπώνεται στη 

σύντομη περιγραφή και την εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης του Υποέργου 2 και σε 

μεταγενέστερο στάδιο να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου 

Έργου/Πράξης, ως προς την ονομασία του τίτλου του Υποέργου 2, με την ορθή και ουσιαστική αποτύπωση, 

ενέργεια που θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάπτωσης των συνεχιζόμενων έργων του 

Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 Δυτικής Ελλάδας, η οποία στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη.  

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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