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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
της 91ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 

 
Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:30, πραγματοποιήθηκε η 91η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ακαδ. έτους 2020-2021, η 
οποία κατόπιν των σχετικών ΠΝΠ και Κ.Υ.Α., έγινε με τηλεδιάσκεψη και συμμετείχαν από 
απόσταση και με χρήση ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων τα ακόλουθα μέλη της 
Επιτροπής, κατόπιν προσκλήσεως (αρ. πρωτ.: 1706/20967-21) του Προέδρου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ιδρύματος: 
 
Πρόεδρος:   Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος, Αντιπρύτανης Έρευνας  
    και Διά  Βίου Μάθησης 
 
Αντιπρόεδρος:   Καθηγητής Δημήτριος Καρλής 
 
Τα Μέλη: Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης 

 Καθηγητής Ιωάννης Μπίλιας  
 Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ 
 Καθηγητής Βασίλειος Σύρης 
 Καθηγητής Ηλίας Τζαβαλής 
 Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήντουνας  
 Αναπλ. Καθηγητής Δαμιανός Χατζηαντωνίου 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Π.Μ.Ο.Δ.Υ. Μαρία Μαρινοπούλου 
 
Η Πρακτικογράφος:  Ελένη Ανασοντζή 
 
Παρίστανται 
κατόπιν πρόσκλησης: Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Νομικός Σύμβουλος Ο.Π.Α.,  
 Δημήτριος Βέρρας, Δικηγόρος Ο.Π.Α. 
 
2. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού 
 
2.3. Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αρ. 01/2021 για την «Ανάθεση 

υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης των κτηρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
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επί των οδών Ευελπίδων 29, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς 
παράτασης έως και έξι (6) μηνών, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης» 

 
Στο πλαίσιο του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τα 
μέλη του Οργάνου περί λήψεως αποφάσεως. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες 
Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/09-03-1999, τ. Α΄): "Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις". 

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ όπως αυτός εγκρίθηκε με την αρ. 3029 
απόφαση της  Συγκλήτου  (ΦΕΚ Β 2008/19-06-20212), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Το έργο με τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) [ΕΡ-2945-
01] [11294501]». 

6. Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου 11294501 με αριθμό 
πρωτοκόλλου 44932/2020  (ΑΔΑ: ΨΠΚ6469Β4Μ-1ΧΡ), καθώς και ότι η ανωτέρω 
δαπάνη έχει προβλεφθεί στην αντίστοιχη κατηγορία του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

7. Την με ημερομηνία 13/01/2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
(75η Συνεδρίαση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021), περί έγκρισης της διενέργειας του 
διαγωνισμού(ΑΔΑ: ΨΒΦΗ469Β4Μ-ΔΡΔ) για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και 
επιτήρησης των κτηρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών 
Ευελπίδων 29 & Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα  εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής μονομερούς παράτασης  έως και έξι μηνών, μετά τη λήξη της αρχικής 
σύμβασης», προυπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) πλέον ΦΠΑ, για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι (6) μηνών μετά 
τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον του 
Φ.Π.Α. 

8. Το τεύχος της διακήρυξης του υπ’ άριθμ. 01/2021 διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 
11294501/1519-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΥΔ469Β4Μ-ΣΘ1) και αντικείμενο την «Ανάθεση 
υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης των κτηρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί 
των οδών Ευελπίδων 29 & Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα  εκ μέρους της 
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Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης  έως και έξι μηνών, μετά τη λήξη της 
αρχικής σύμβασης», προϋπολογισμού  σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) πλέον 
ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με 
δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι (6) 
μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) 
πλέον του Φ.Π.Α. 

9. Την με ημερομηνία 13/01/2021 απόφαση της Επιτροπής  Ερευνών & Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (75η Συνεδρίαση ακαδημαϊκού έτους 2020-21), περί συγκρότησης 
γνωμοδοτικών οργάνων του Διαγωνισμού. 

10. Το πρακτικό Νο1/8.02.2021  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των αποδεικτικών μέσων που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού. 

11.  Το πρακτικό Νο2/8.02.2021  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού. 

12. Το πρακτικό Νο3/4.06.2021 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των 
δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» που κατατέθηκε στο πλαίσιο του 
ανωτέρω διαγωνισμού. 
 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν επί του θέματος, με φανερή ψηφοφορία, 
ομόφωνα τα ακόλουθα:  
 
α) Την έγκριση του πρακτικού Νο3/4.06.2021 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  
του  υπ’αριθμ. 01/2021 Διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση  και αξιολόγηση του 
φακέλου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» που κατατέθηκε στο πλαίσιο 
του ανωτέρω διαγωνισμού,  και την αποδοχή αυτών,  σύμφωνα με την ειδικότερα  σε αυτό 
αναφερόμενη  αιτιολογία. (Παράρτημα 2) 
 
β) Την κατακύρωση του ως άνω Διαγωνισμού στην Εταιρεία με την επωνυμία «AZIENDA 
NETTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», ως οριστικού  Αναδόχου, στο ποσό της οικονομικής της 
προφοράς, ήτοι στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (34.500,00€) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ανερχόμενου στο ποσό  των οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ 
(8.280,00€), ήτοι συνολικού ποσού σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ 
(42.780,00€). 
 
γ) Τον ορισμό προθεσμίας για την αναστολή της σύναψης της σχετικής σύμβασης σύμφωνα  
με τη παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει και με την παρ. 3.4 περί 
ενστάσεων της εν λόγω διακήρυξης, σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 
 

 Ο Πρόεδρος, 

 

 Γεώργιος Λεκάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης 
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Παράρτημα 2 
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