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ΠΡΟΣ : Τη 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 δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών , για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσίες ανακατασκευής πρώην υπολογιστικού κέντρου ΣΕΥΠ (κτίριο Δ) και του 
κτιρίου Κ1.1.2 του τμήματος Νοσηλευτικής στην Παν/λη Πατρών στο Κουκούλι» (Π-75/2022).

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  84789/7.11.2022 έγγραφό σας  με τα συνημμένα.

  Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 104/11.11.2022 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 δημόσια 
πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες ανακατασκευής πρώην 
υπολογιστικού κέντρου ΣΕΥΠ (κτίριο Δ) και του κτιρίου Κ1.1.2 του τμήματος Νοσηλευτικής 
στην Παν/λη Πατρών στο Κουκούλι» (Π-75/2022).

Ο προϋπολογισμός της μελέτης για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε  
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (15.656,78€), πλέον τριών 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ & τριάντα πέντε λεπτών (3.758,35 €) για ΦΠΑ (24%), ήτοι 
συνολικά δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ & δέκα τριών λεπτών (19.418,13 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τρόπος διενέργειας: με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με  τις διατάξεις των 
άρθρων 50 και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν
 
Πηγή χρηματοδότησης: Τ.Π. ΚΑΕ 0863Α.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
                                                                                                                              
                
                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων 
   και Τεχνολογιών Πληροφορικής 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού 
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