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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1  (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών 

και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ. 

13/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1421/2624/15627/19.05.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 1 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 32/20.05.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας 

Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ. 13/21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

  Αποσφράγιση & Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικών Προσφορών /Οικονομικών    

   Προσφορών στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη   

                                              Φοιτητικής Εστίας  Πανεπιστημίου Πατρών» 

 
Συνήλθε την 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 11:00 π.μ., στο Α΄ κτίριο, στη μικρή αίθουσα 

Συγκλήτου Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 642/13901/28-4-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 

9ΙΤΠ469Β7Θ-1ΧΨ, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση & αξιολόγηση των Προσφορών  που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας  Πανεπιστημίου 

Πατρών, προϋπολογισμού 65.429,85€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Αριθ. Διακ. 13/21). 

Η εν λόγω Διακήρυξη, Συνοπτικού Διαγωνισμού (προϋπολογισμού 65.429,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 

δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008517135) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στις 23-04-

2021. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 13η Μαΐου 2021 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 15:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών και η ημερομηνία αποσφράγισης 

των προσφορών ήταν η 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 11:00. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

α) Πελέκης Παναγιώτης , Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος. 

β) Δεπούντης Νικόλαος,  Επίκουρος  Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας, Μέλος. 

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 20η Μαΐου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 975/15871 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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γ) Λεβιθόπουλος Παναγιώτης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, Μέλος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος παρέλαβε από την αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών, 

Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών) τις προσφορές 

δύο (2) οικονομικών φορέων και κήρυξε στις 11:00 π.μ. την έναρξη της διαδικασίας. 

Η Επιτροπή, αφού μονόγραψε τους φακέλους, καταχώρισε τις προσφορές κατ’ αύξοντα αριθμό βάσει της σειράς κατάθεσης 

στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών: 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ OIKONOMIKOY ΦΟΡΕΑ Α. Π. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ 14801/13-05-2021 

2 
Κ.ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
14853/13-05-2021 

 

 Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία αποσφράγισης (κυρίως φακέλους, φακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής & 

φακέλους Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών). 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της 

Επιτροπής, προκειμένου να γίνει η αποσφράγισή τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.  

Ακολούθως, η Επιτροπή αφού αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφησαν όλα τα 

έγγραφα, προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της εν 

λόγω Διακήρυξης και διαπίστωσε ότι: 

(α) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ‘’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’ ήταν ορθά και πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη. 

(β) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ‘’Κ.ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ’’ ήταν ορθά και πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών  των παραπάνω δύο οικονομικών 

φορέων και στη μονογραφή των εγγράφων που περιείχαν , οι οποίοι είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και διαπίστωσε ότι: 

(α) Ο οικονομικός φορέας ‘’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’ κατέθεσε προσφορά  η οποία 

είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2.4.3.2 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της εν 

λόγω διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

(β) Ο οικονομικός φορέας ‘’Κ.ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ’’ κατέθεσε 

προσφορά  η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές , όπως περιγράφονται στα άρθρα 2.4.3.2 και στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της εν λόγω διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προέβη στη βαθμολόγηση των κριτηρίων 

αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.3 της Διακ. 13/21, αφού η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 

86 του Ν. 4412/2016 και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς 

όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  

    Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των κριτηρίων  έχουν ως ακολούθως: 

ΚΡΙΤΗΡΙ

Α (Κν) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(σν) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

‘’ΝΑΜΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

ΑΕ’’ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

‘’Κ.ΠΑΝΤΕΛΟΠ

ΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ

Η ΕΠΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ’’ 

Κ1 Τεχνική Έκθεση Υλοποίησης Έργου 70 % 100 100 
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Κ2  Σύνθεση ,δομή και οργάνωση ομάδας 

έργου 
20 % 100 100 

Κ3 Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης Έργου 

(χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επιμέρους παραδοτέων) 

10% 100 100 

 Άθροισμα συνόλου συντελεστών 

βαρύτητας  

 100 %   

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη 

βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : U = 

σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +σ3*Κ3 

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ‘’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’, 

βαθμολογήθηκε και στα τρία κριτήρια (Κ1, Κ2, Κ3) με 100, επειδή ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης, χωρίς να υπερκαλύπτονται σε κανένα εκ των τριών κριτηρίων οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ‘’Κ.ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ’’, βαθμολογήθηκε και στα τρία κριτήρια (Κ1, Κ2, Κ3) με 100, επειδή ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, χωρίς να υπερκαλύπτονται σε κανένα εκ των τριών κριτηρίων οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς για τον: 

Α) οικονομικό φορέα ‘’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’ ισούται με U1 = 70%*100 + 

20%*100 + 10%*100 = 100 και 

Β) οικονομικό φορέα ‘’Κ.ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ’’ ισούται με U = 

70%*100 + 20%*100 + 10%*100 = 100 

Επομένως και οι δύο τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές, καθότι έλαβαν βαθμολογία U=100, ικανοποιώντας τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε και στην αποσφράγιση και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών.  

Τα Μέλη της Επιτροπής αφού μονόγραψαν τα σχετικά έγγραφα των οικονομικών φορέων, διαπίστωσαν ότι οι παραπάνω 

οικονομικοί φορείς: 

(α) είχαν καταθέσει την οικονομική τους προσφορά ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 

13/21 

(β) είχαν καταθέσει οικονομικές προσφορές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό που καθορίζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της εν λόγω Διακήρυξης και δεν συμπεριλαμβάνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών, οι οποίες 

σύμφωνα με την παρ.Β2.1 του προϋπολογισμού προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και των υποδείξεων του υποδείγματος της 

οικονομικής προσφοράς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο στάδιο της γεωτεχνικής έρευνας (παραδοτέο Π3), 

προκειμένου να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηματικά που θα 

προκύψουν κατά την πορεία εκτέλεσης της γεωτεχνικής έρευνας. 

(γ) με βάση την οικονομική προσφορά (ποσού 42.688,11 € χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ) του οικονομικού φορέα ‘’ΝΑΜΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’ και τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.2. της διακήρυξης, η συνολική 

βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του εν λόγω φορέα, ισούται με 

(ΣΟΠ1=100*Οπmin/ΟΠ=100*42.688,11/42.688,11, ΣΟΠ1=100). 

(δ) με βάση την οικονομική προσφορά (ποσού 44.050,00 € χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ) του οικονομικού φορέα 

‘’Κ.ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ’’ και τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.2. της 

διακήρυξης, η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του εν λόγω φορέα, ισούται με 

(ΣΟΠ2=100*Οπmin/ΟΠ=100*42.688,11/44.050,00, ΣΟΠ2=96,91). 

 

      Τέλος η Επιτροπή κατέταξε τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.3. της διακήρυξης . 

 Ο οικονομικός φορέας ‘’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’, έλαβε τελικό βαθμό 

αξιολόγησης (ΤΒΑ), όπως προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο 

ΤΒΑ=[(U*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)]=[(100*90%)+(100*10%)]=100. 

 Ο  οικονομικός  φορέας   ‘’Κ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ’’, έλαβε 

τελικό βαθμό        αξιολόγησης         (ΤΒΑ)    ,       όπως         προκύπτει       από         τον        μαθηματικό               τύπο  

ΤΒΑ=[(U*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)]=[(100*90%)+(96,91*10%)]=99,69. 
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των Οικονομικών Προσφορών η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

(α) τη υπ΄αριθ. 13/21  Διακήρυξη , 

(β) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Διαγωνισμό, 

(γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, 

όπως αποτυπώνονται ανωτέρω 

Εισηγείται 

1ον την αποδοχή των Οικονομικών προσφορών και των δύο (2) οικονομικών φορέων ,  ’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’ και Κ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ’, 

2ον την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα ’’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’ 

3ον να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα ’’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’, να  

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης , τα Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2  της Διακήρυξης με αριθ 13/21. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής . 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

                    Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 

         Πελέκης Παναγιώτης        Δεπούντης Νικόλαος  Λεβιθόπουλος Παναγιώτης  

 

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

 

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

1. Την αποδοχή των Οικονομικών προσφορών και των δύο (2) οικονομικών φορέων ,  ’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’ και Κ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ’, 

 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα ’’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’. 

 

3. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα ’’ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ’’, 

να  υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης , τα 

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2  της Διακήρυξης με αριθμ. 13/21. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     

 
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                         

 

            

                        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

ΑΔΑ: 9Η2Ρ469Β7Θ-ΓΗΥ


		2021-05-20T16:27:27+0300
	Christos Bouras


		2021-05-20T16:59:19+0300
	Athens




