
ΠΡΟΣ:-Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
              Ε ν τ α υ θ α 

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 12772/17-09-2021 Απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών περί απευθείας ανάθεσης στην Oceanic Security AE, για τη συνέχιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του 
πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στην Πάτρα (Κουκούλι-ΜΙΜΟΖΑ), 
Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα, με τους ίδιους όρους της αρ. 3/2018 σύμβασης και της 
τροποποίησης αυτής, από 01-10-2021 και μέχρι την υπογραφή νέου συμφωνητικού με τον 
ανάδοχο που θα προκύψει από τη σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία.  

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 14410/24.9.2021 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση 
στην Oceanic Security AE, για τη συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης  των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις 
του στην Πάτρα (Κουκούλι-ΜΙΜΟΖΑ), Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα, με τους ίδιους 
όρους της υπ’ αριθ. 3/2018 Σύμβασης και των τροποποιήσεων αυτής με μηνιαίο ποσό 46.818,03 € 
συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης θα είναι από 01/10/2021 έως και 31/03/2022 ή μέχρι την 
υπογραφή νέου συμφωνητικού με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη σε εξέλιξη διαγωνιστική 
διαδικασία που έχει προκηρυχθεί με τη Διακ. 1/20 (Αριθμ. πρωτ. 500/966/5296/7-2-2020): 
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή «Υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 
εξωτερικών χώρων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στις πόλεις Πάτρα, 
Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα» για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)  
επιπλέον έτος, ΑΔΑΜ: 20PROC006268686. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΕ 0892Α.

 Η απευθείας ανάθεση εγκρίνεται λόγω των εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που 
συντρέχουν στο Ίδρυμα και της αδήριτης ανάγκης να εξασφαλιστεί και να συνεχισθεί η φύλαξη 
και προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών αλλά ιδίως η εύρυθμη λειτουργία, εν όψει 
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και της επανέναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του νέου ακαδημαϊκού έτους 
2021-2022 εν μέσω των ιδιαίτερων συνθηκών της COVΙD 19.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

         ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
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