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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 3 (Προσωρινός ανάδοχος: οικονομικός φορέας OCEANIC A.E.) της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 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» 

(Διακ. 1/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3122/7821/41467/09.12.2020 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της    

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  11/10.12.2020  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων 

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» (Διακ. 1/20), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Δυνάμει των αποφάσεων:  

-923/7-8-20 του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της -Ν52/12-10-20 του  

Διοικητικού Εφετείου Πατρών (τμήμα Γ-Μονομελές –Αρθρ. 372 ν.4412/16)  η Επιτροπή  συγκροτηθείσα βάσει της 

υπ΄ αριθ. 80/5977/13-2-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΨΩΨΠ469Β7Θ-ΦΟ7 στα πλαίσια της 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 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 (Διακ. 1/20), συνήλθε την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 

π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), προκειμένου να 

εισηγηθεί κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, επί της ανάδειξης νέου αναδόχου.  

 

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  Φαναριώτης 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

 

 

  Πάτρα 10η Δεκεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:1065/41606  
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν δια τηλεδιασκέψεως τα ακόλουθα τακτικά Μέλη: 

1. Κακαρελίδης  Γεώργιος 
Καθηγητής, Τμ. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Πρόεδρος 

2. Χατζηνικολάου Θεοδόσης 
ΠΕ Μηχανικών, Τμ. Αρχιτ. Σχεδ. & Μελετών Πολ. Μηχ. 

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών  

 

Μέλος 

3. 
Μπαταργιάς Κων/νος Αναπλ. Καθηγητής,  Τμ. Ζωϊκής Παρ., Αλ. & Υδατ. Μέλος 

 

Με την με αριθ. 01/2020 Διακήρυξη με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (85790),  προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 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» 

1. Η Διακήρυξη εκδόθηκε στις 07.02.2020 και δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27.02.2020 (με αριθμό 

20PROC0062686862020-02-11). Η διαδικασία της ανάθεσης ήταν αυτή του ανοιχτού διαγωνισμού σύναψης 

σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο της σύμβασης.  

2. Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά τρεις οικονομικοί φορείς, α) η εταιρία με την επωνυμία «OCEANIC 

SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) 

η εταιρία με την επωνυμία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και γ) η εταιρία με την επωνυμία «MEGA SPRINT 

GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Η τελευταία ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος, τα σχετικά Πρακτικά (1 & 2) της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού εγκρίθηκαν απ΄ το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την με αριθ. πρωτ. 364/17524/03.06.2020 

απόφαση. 

Κατόπιν αυτών η συνυποψήφια εταιρία με την επωνυμία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άσκησε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) την από 19.06.2020 προδικαστική προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η με 

αριθ. 923/2020 απόφαση της Αρχής με την οποία, κατ΄αποδοχή αυτής  και ακυρώθηκε η από 03.06.2020 και με 

αριθμ. πρωτ. 364/17524 (134/02-06-2020 συνεδρίαση) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πατρών κατά το μέρος που με αυτή έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών «MEGA SPRINT GUARD SERVICES 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SWEDISH 

SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ», στον διαγωνισμό και ειδικώτερα με την απόφαση αυτή κρίθηκε, ότι εσφαλμένα έγιναν δεκτές οι οικονομικές 

προσφορές των εταιριών MEGA SPRINT GUARD SERVICES Α.Ε. και SWEDISH SYSTEMS SECURITY Μ.Ε.Π.Ε., 

εφόσον δεν έχει υπολογιστεί από αυτές το κόστος της παρακράτησης φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% επί της καθαρής 

αξίας (μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων) της αμοιβής του αναδόχου.  

Ακολούθως από την αναθέτουσα Αρχή κατατέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών η με αριθ. καταχ. ΑΝΜ 

57/17.08.2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της με αριθ. 923/2020 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.  

Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθ. Ν52/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Ακυρωτικός 

Σχηματισμός) με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής  

Ειδικότερα το Εφετείο έκρινε ότι, «η αιτιολογία της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. πιθανολογείται σοβαρά ως νόμιμη. Τούτο 

διότι, από τους όρους 2.4.4 και 5.1.2 της διακήρυξης, προκύπτει με σαφήνεια η υποχρέωση των διαγωνιζόμενων να 
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συμπεριλάβουν στην προσφερόμενη τιμή τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% του ν. 4172/2013, ως εμπίπτουσα στην έννοια 

των λοιπών επιβαρύνσεων και των νόμιμων υπέρ του δημοσίου κρατήσεων, την οποία οι εταιρίες «SWEDISH SYSTEMS 

SECURITY» και «MEGA SPRINT GUARD SERVICES», αν και υποχρεούνταν, δεν περιέλαβαν στην προσφερόμενη τιμή. 

Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται ανεξάρτητα από το γεγονός της μη ύπαρξης διακεκριμένου πεδίου στο οικείο 

υπόδειγμα του Παραρτήματος III της διακήρυξης, καθόσον αρκούσε προς τούτο το ενιαίο για όλες τις νόμιμες υπέρ 

δημοσίου και τρίτων κρατήσεις (ΔΕφΑΘ 10/2020 και 25/2019) πεδίο η' του αναλυτικού πίνακα της οικονομικής 

προσφοράς. Ενόψει των ανωτέρω, οι οικονομικές προσφορές των εταιριών «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» και 

«MEGA SPRINT GUARD SERVICES», μη περιλαμβάνουσες την ένδικη παρακράτηση φόρου, κατ’ απόκλιση των 

κανονιστικών διατάξεων της διακήρυξης, εσφαλμένα δεν απορρίφθηκαν από την αναθέτουσα αρχή, τα δε περαιτέρω 

προβαλλόμενα από το αιτούν Πανεπιστήμιο με την κρινόμενη αίτηση αναστολής περί εννοιολογικής διάκρισης των 

κρατήσεων υπέρ τρίτων και της ένδικης παρακράτησης φόρου 8%, και περί αδικαιολόγητης και δυσανάλογης επιβάρυνσης 

του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν πιθανολογούνται σοβαρά ως βάσιμα». 

Κατόπιν αυτών  

η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα προς τις ως άνω αποφάσεις,  

ήτοι της με αριθ. Ν52/2020 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και της 923/2020 του 5ου Κλιμακίου της  Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και σε συμμόρφωση προς αυτές,  

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

1. Την απόρριψη, κατά το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων , των προσφορών των εταιρειών -SWEDISH 

SYSTEMS SECURITY - (Α/Α συστήματος προσφοράς 168180) -MEGA SPRINT GUARD SERVICES- (Α/Α 

συστήματος προσφοράς 168743) και την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου για το σύνολο του έργου της 

παροχής «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»  ΟΕ», 

της εταιρίας με την επωνυμία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-(Α.Α συστήματος προσφοράς 168609), με τιμή προσφοράς σε ευρώ 

838.445,56 πλέον ΦΠΑ 201.226,93 &  συνολική τιμή 1.039.672,49. 

2. Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών ή άλλων προσφυγών, να ζητηθεί από τον 

προσωρινό ανάδοχο  OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2  & 

3.2 της Διακήρυξης 1/20. 

     Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

           Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 

Κακαρελίδης  Γεώργιος                              Χατζηνικολάου Θεοδόσιος                   Μπαταργιάς Κων/νος 

Επισυνάπτονται τα παραρτήματα Ι και ΙΙ μετά το πέρας του παρόντος Πρακτικού.  

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την ανάδειξη ως 

προσωρινό ανάδοχο για το σύνολο του έργου της παροχής «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»  ΟΕ», την εταιρεία με την επωνυμία «OCEANIC 

SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-(Α.Α συστήματος προσφοράς 168609), με τιμή προσφοράς σε ευρώ 838.445,56 πλέον ΦΠΑ 

201.226,93 &  συνολική τιμή 1.039.672,49. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                              

                                     

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κοινή Ανάλυση μέσω Συστήματος –Φύλλο ΚΕΦΑΛΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

 

 

(συνέχεια..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΛΖ469Β7Θ-5ΡΟ



Σελίδα 7 από 7 
 

( …. συνέχεια Παραρτήματος ΙΙ) 

 

Β.  ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 

κατά τη διάρκεια του έτους στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι, Μιμόζα), Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
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