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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 4 (Συμμόρφωση με την 315/2021 υπ΄αριθμ. απόφαση της ΑΕΠΠ) της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Άνω των Ορίων για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων Πανεπιστημιούπολης Ρίου» για δύο 

(2) έτη (Διακ. 4/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 657/1140/7466/10.03.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό  4 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 23/11.03 .2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 4 (Συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ. 

315/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων 

Πανεπιστημιούπολης Ρίου» για δύο (2) έτη (Διακ. 4/20), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Πρακτικό 4 

Συνήλθε την 10η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 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΄ αριθμ. πρωτ. 370/17795/04-06-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 

ΩΕΦΒ469Β7Θ-ΨΚΗ, στο πλαίσιο της συνέχισης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων Πανεπιστημιούπολης Ρίου» για δύο 

(2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικού προϋπολογισμού 198.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και  στην αξιολόγηση των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 

Προσφορών (Διακ. 4/20). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. Ασημακόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 

2. Μπαμπουσκάκης  Γεώργιος Μέλος 

3. Μαυρογιάννη Αδαμαντία Μέλος 

 

Με την με αριθ. 04/2020 Διακήρυξη με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (92055),  προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την 

ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης 

Ρίου, για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.  

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    

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

 

 

  Πάτρα 11η Μαρτίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 397/7683 
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Η Διακήρυξη εκδόθηκε στις 07.02.2020 και δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27.02.2020 (με αριθμό 

20PROC006700481 2020-05-13). 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.  

Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά τρεις οικονομικοί φορείς,. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συνήλθε 

στις 15.06.2020, ημερομηνία η οποία είχε ορισθεί για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, και, αφού 

ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης αυτών, διαπίστωσε μεν ότι και οι τρεις συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

είχαν καταθέσει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1.5, 2.2.2 και 2.4.5 της 

Διακήρυξης, όμως, έκρινε πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας DIVICO SECURITY Α.Ε, και απέρριψε 

τις προσφορές, α) της εταιρείας Θ. Κορδολαίμης Ο.Ε.- IONIAN SECURITY και της εταιρίας OCEANIC SECURITY 

ΑΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό Ι και εισηγήθηκε τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

κατά τα προβλεπόμενα, βάσει του άρθρου 3.1.2.γ της διακήρυξης, με την αποσφράγιση της υποβληθείσης οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας DIVICO SECURITY AE, σε ημερομηνία που θα ορισθεί άμεσα.  

Ακολούθως η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου στις 13 Ιουλίου 2020, προέβη στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς 

(174328) της εταιρίας «DIVICO SECURITYA.E.», διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην παρ. 

2.4.4. της Διακήρυξης 4/20 και ότι δεν υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισθείσα δαπάνη) της σύμβασης, 

κατέληξε ότι: «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά, είναι η αρ. 174328 προσφορά του οικονομικού 

φορέα DIVICO SECURITYA.E.» και αφού έλαβε υπόψη: α) τους όρους της Διακήρυξης 4/20 β) το νομικό πλαίσιο 

που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1 & δ) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

της οικονομικής προσφοράς, όπως προαναφέρθηκε» εισηγήθηκε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα DIVICO SECURITY A.E. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 174328 και την ανάδειξη αυτού ως προσωρινού 

αναδόχου, με τιμή προσφοράς σε ευρώ 194.928,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και ότι αν παρέλθει 

άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο 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 4/20.  

Τα παραπάνω Πρακτικά (1 & 2) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εγκρίθηκαν απ΄ το Πρυτανικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος με την με αριθ. 536/24664/28.007.2020 απόφασή του (αριθ. συνεδρίασης 138/27.07.2020)  

Κατά της ως άνω απόφασης ο οικονομικός φορέας «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. OCEANIC SECURITY Α.Ε.)» υπέβαλε στην ΑΕΠΠ την 

από 10.08.2020 προδικαστική προσφυγή του με την οποία επί λέξει ζητούσε «Να ακυρωθεί η με αριθ. 

536/24664/28.07.2020  Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής κατά το μέρος που, κατ' 

έγκριση του από 08.07.2020 Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, απέρριψε τον φάκελο 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» της και «Να συνεχιστεί ο διαγωνισμός κατά τα προβλεπόμενα στη 

διακήρυξη με το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς». 

Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθ. 1244/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής με την οποία, κατ΄ 

αποδοχή αυτής, ακυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 536/24664/28.07.2020  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών κατά το μέρος που με αυτή ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος η εταιρία με την επωνυμία 

«DIVICO SECURITY Α.Ε» και ειδικώτερα με την απόφαση αυτή κρίθηκε, ότι «επειδή, δεδομένης ασάφειας της 

διακήρυξης, ήτοι της παράλειψης δηλαδή να ορίζεται τι έγγραφα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να προσκομίζουν σε 

περίπτωση που τα οχήματα που διαθέτουν είναι μισθωμένα ή χρηματοδοτική μίσθωση, η αναθέτουσα αρχή εδύνατο να 

την καλέσει να συμπληρώσει την προσφορά της σε κάθε περίπτωση όφειλε προ του αποκλεισμού της να την καλέσει 

κατ' άρθρο 102 του ν. 4412/2016, πληρούνται οι κατά την κείμενη νομοθεσία και νομολογία προϋποθέσεις 

συμπλήρωσης της οικείας προσφοράς….»   

Ακολούθως και σε συμμόρφωση προς την ως άνω απόφαση, με το με αριθ. πρωτ. 2777/6646/36871/06.11.2020 

έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών κλήθηκε η ως άνω εταιρία «OCEANIC SECURITY ΑΕ» να προσκομίσει τα 

αναγκαία για τη συμπλήρωση της προσφοράς της έγγραφα, ήτοι τις επικαλούμενες από αυτήν, κατά την εξέταση της 

προδικαστικής της προσφυγής, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με την εταιρία OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, πράγμα που έπραξε και κατόπιν αυτού η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση με αριθ. 1244/2020 του 5ου Κλιμακίου της  Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και σε συμμόρφωση προς αυτή, με το από 01.12.2020 «Πρακτικό 

3» εισηγήθηκε: 1ον την απόρριψη, κατά το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης, της προσφοράς της εταιρίας «DIVICO 

SECURITY Α.Ε» (Α/Α συστήματος προσφοράς 174328) και την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου για το σύνολο 

του έργου της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ρίου, για δύο (2) 

έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, την εταιρία με την επωνυμία «OCEANIC SECURITY 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-(Α.Α συστήματος 

προσφοράς 176735), με τιμή προσφοράς σε ευρώ 63.056,17 πλέον ΦΠΑ 24 % και συνολική τιμή 78.179,65. 
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Το παραπάνω από 01.12.2020 «Πρακτικό 3» της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εγκρίθηκε απ΄ το 

Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την με αριθ. 1066/41643/10.12.2020 απόφασή του (αριθ. συνεδρίασης 

11/10.12.2020).  

Τέλος, κατά της ως άνω απόφασης (1066/41643/10.12.2020) του Πρυτανικού Συμβουλίου η εταιρία με την επωνυμία 

«DIVICO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε» άσκησε, ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών την από 22.12.2020 προδικαστική προσφυγή της, (με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

(ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 1970/22.12.2020), με την οποία ζητούσε, «να ακυρωθεί η με αριθ. πρωτ. 1066/41643/10-12-2020 

απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ελήφθη στην με αριθ. 11/10.12.2020 

συνεδρίασή του, κατά το μέρος που κατ' έγκριση του από 01.12.2020 «Πρακτικού 3» της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης ανέδειξε τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινό ανάδοχο, να απορριφθεί η 

οικονομική προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α/Α συστήματος προσφοράς 176735) και να συνεχιστεί ο 

διαγωνισμός επί σκοπώ ανάδειξής της ως αναδόχου…..». 

Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθ. 315/2021 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής με την οποία, 

κατ΄ αποδοχή αυτής, ακυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1066/41643/10-12-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το μέρος που με αυτή ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος η εταιρία με την επωνυμία 

«OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α/Α συστήματος προσφοράς 176735).  

Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι, «τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτής, καθιστά μη νόμιμη τη σχετική διαδικασία και επάγεται ακυρότητα 

(βλ. IV Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 105/2002, 78/2001, 4/2001, 85/2000). Κατά τα παγίως, δε, κριθέντα, αποκλεισμός 

τεχνικής προσφοράς προβλέπεται μόνο στην περίπτωση απόκλισης από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως 

τέτοιοι, δε, νοούνται στο σύνολό τους οι τεχνικές προδιαγραφές………. σύμφωνα (δε) με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη 

και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.2.4.2., οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν Ειδική Άδεια Λειτουργίας, η οποία 

εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3707/2008 (ΦΕΚ 209/τ. A708-10-2008). Η εταιρία «OCEANIC ΑΕ», στην προσφορά της ενώ αρχικά δηλώνει ότι έχει 

άδεια, πλην όμως από την επισκόπηση του φακέλου προκύπτει, ότι δεν την έχει καταθέσει ως όφειλε, επί ποινή 

αποκλεισμού γεγονός που συνομολογεί εξάλλου και η αναθέτουσα αρχή διά των απόψεων της. Η συγκεκριμένη έλλειψη 

είναι ουσιώδης και δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί εκ των υστέρων κατ’ άρθρο 102 του ν. 4412/2016 καθώς κάτι 

τέτοιο θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη συμπλήρωση μη αρχικώς προσκομισθέντων δικαιολογητικών και όχι με 

επιτρεπτή συμπλήρωση υποβληθέντων δικαιολογητικών όπως άλλωστε ερμηνεύεται παγίως η εν λόγω διάταξη από τη 

νομολογία. Άρα σύμφωνα με τα ανωτέρω και την αρχή της τυπικότητας των δημόσιων διαγωνιστικών διαδικασιών, μη 

προσκομιζόμενης της επί ποινή αποκλεισμού σχετικής ειδικής άδειας Λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον 

Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η προσφορά της εταιρίας «Oceanic ΑΕ» τυγχάνει 

απορριπτέα………κατόπιν της αποδοχής του ως άνω λόγου της προσφυγής, οι έτεροι λόγοι κατά αυτής προβάλλονται 

αλυσιτελώς, δοθέντος ότι η ως άνω κρίση, στηρίζει αυτοτελώς την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να απορρίψει 

κατά δεσμία αρμοδιότητα την προσφορά της εταιρίας OCEANIC (πρβλ ΕΑ ΣτΕ 308/2020, ΣτΕ 7μ. 2465/2018 σκ. 

14). 

Κατόπιν αυτών  

η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση με 

αριθ. 315/2021 του 5ου Κλιμακίου της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και σε συμμόρφωση 

προς αυτή,  

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

1. Την απόρριψη, κατά το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης, της προσφοράς της εταιρίας «OCEANIC SECURITY 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α/Α συστήματος 

προσφοράς 176735) και την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου για το σύνολο του έργου της παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ρίου, για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για 

ένα (1) επιπλέον έτος, την εταιρία με την επωνυμία «DIVICO SECURITY Α.Ε» (Α/Α συστήματος προσφοράς 174328) 

με τιμή προσφοράς σε ευρώ 194.928 συμπερ.  ΦΠΑ 24%. 

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

προσωρινή ανάδοχο «DIVICO SECURITY Α.Ε» να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 

2.2.9.2  & 3.2 της Διακήρυξης 04/20. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

           Ο Πρόεδρος                                                                                              Τα Μέλη  
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Ασημακόπουλος Σπυρίδων                            Μπαμπουσκάκης Γεώργιος    Μαυρογιάννη Αδαμαντία 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Την απόρριψη, κατά το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης, της προσφοράς της εταιρίας «OCEANIC 

SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

(Α/Α συστήματος προσφοράς 176735) και την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου για το σύνολο του έργου 

της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ρίου, για δύο (2) 

έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, την εταιρία με την επωνυμία «DIVICO SECURITY 

Α.Ε» (Α/Α συστήματος προσφοράς 174328) με τιμή προσφοράς σε ευρώ 194.928 συμπερ.  ΦΠΑ 24%. 

 

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

προσωρινή ανάδοχο «DIVICO SECURITY Α.Ε» να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με 

τα άρθρα 2.2.9.2  & 3.2 της Διακήρυξης 04/20. 

 

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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