
1

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

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού  για την 
τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού 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 (1/20).

Σχετ.: Το υπ΄ αριθ. 34846/7.12.2021 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό  της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.  

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
194/9.12.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού  για την τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού 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 (1/20), το οποίο έχει ως 
ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Συνήλθε την 6η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ 
κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθ. 80/5977/13-2-2020 Απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΨΩΨΠ469Β7Θ-ΦΟ7, που αποτελείται από τους κ.κ.:

 Κουνετά Κωνσταντίνο Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος
 Χατζηνικολάου Θεοδόση, ΠΕ Μηχανικών, Τμ. Αρχιτ. Σχεδ. & Μελετών Πολ. Μηχ. , Μέλος
 Μπαταργιά Κων/νο, Αναπλ. Καθηγητή, Τμ. Ζωϊκής Παρ., Αλ. & Υδατ., Μέλος

προκειμένου να αποφανθεί επί της με ΑΠ: 34218/6-12-2021 εισήγησης του Τμήματος Αποθήκης, Κίνησης 
και Φύλαξης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ), 
για την τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στις 
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πόλεις Πάτρα, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα» για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα 
(1) επιπλέον έτος με ΑΔΑΜ: 21SYMV009452066 .

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την 
αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και 
Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και 
εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση στην οποία αναφέρονται και τεκμηριώνονται οι λόγοι για την 
τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού, και συγκεκριμένα λόγω της αλλαγής στο παράρτημα της 
Αμαλιάδας όπου αντί για δύο κτίρια χρησιμοποιούμε το ένα, προτείνεται οι τρεις βάρδιες που περισσεύουν 
από την Αμαλιάδα να μεταφερθούν πρωινή και απογευματινή στην Νότια Πύλη του πρώην ΤΕΙ στο 
Κουκούλι και η νυχτερινή στην Παν/πόλη στο Ρίο ώστε να ενισχυθεί η νυχτερινή βάρδια, βάση των 
οποίων αλλάζουν οι σχετικοί όροι του συμφωνητικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
και Οικονομικού Αντικειμένου της  Σύμβασης) όπως παρακάτω:
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
………………………….

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ 

1.  Κτιριακές Εγκαταστάσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στην Πάτρα, 
Κουκούλι, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω Α. 1.1 παράγραφο.

 Πρωινή Βάρδια

Ένας (1) Φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 07:00 έως 15:00. Η Βάση του είναι η 
Κεντρική Πύλη από την οποία αρχίζει τη βάρδια του. 

 Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 07:00 έως 15:00. Η Βάση του είναι η 
Νότια Πύλη (οδός Θεοτοκοπούλου απέναντι από τον ξενώνα του Κούκου) από την οποία αρχίζει τη βάρδια 
του.

 Απογευματινή Βάρδια

Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 15:00 έως 23:00. Η βάση του είναι η 
Κεντρική Πύλη από την οποία αρχίζει τη βάρδια του.

Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 15:00 έως 23:00. Η Βάση του είναι η 
Νότια Πύλη (οδός Θεοτοκοπούλου απέναντι από τον ξενώνα του Κούκου) από την οποία αρχίζει τη βάρδια 
του.

 Νυκτερινή Βάρδια

Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από ώρα 23:00 έως 07:00. Η Βάση του είναι 
η Κεντρική Πύλη από την οποία αρχίζει τη βάρδια του και 

Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 23:00 έως 07:00. Η Βάση του είναι η 
Νότια Πύλη (οδός Θεοτοκοπούλου απέναντι από τον ξενώνα του Κούκου) από την οποία αρχίζει τη βάρδια 
του.………………..

6. Κτιριακές Εγκαταστάσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα

 Πρωινή Βάρδια

Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 7:00 έως 15:00 στο κτίριο όπου 
βρίσκεται στην οδό Θεοδωροπούλου Τέρμα. Η Βάση του είναι η είσοδος των κτιρίων που στεγάζεται το 
πρώην ΤΕΙ στην Αμαλιάδα από την οποία αρχίζει τη βάρδιά του.

 Απογευματινή Βάρδια
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Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 15:00 έως 23:00 στο κτίριο όπου 
βρίσκεται στην οδό Θεοδωροπούλου Τέρμα. Η Βάση του είναι η είσοδος των κτιρίων που στεγάζεται το 
πρώην ΤΕΙ στην Αμαλιάδα από την οποία αρχίζει τη βάρδιά του.

 Νυκτερινή Βάρδια

Ένας (1) φύλακας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αργίες, από 23:00 έως 7:00 στο κτίριο όπου 
βρίσκεται στην οδό Θεοδωροπούλου Τέρμα. Η Βάση του είναι η είσοδος των κτιρίων που στεγάζεται το 
πρώην ΤΕΙ στην Αμαλιάδα από την οποία αρχίζει τη βάρδιά του.

εισηγείται
την έγκριση της τροποποίησης των όρων του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 21SYMV009452066  για τις 
«Υπηρεσίες 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. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, o Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης

Ο  Πρόεδρος Τα Μέλη

Κουνετάς Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου Θεοδόσης Μπαταργιάς Κων/νος

Επίσης η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 
τροποποίησης των όρων του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 21SYMV009452066  για τις «Υπηρεσίες 
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. 

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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