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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 4 (Συμμόρφωσης επί των σχετικών αποφάσεων της ΑΕΠΠ και του Διοικητι
κού Εφετείου) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 
Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών 
μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ.:  
29/20).

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4745/29.07.2021 έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέ
ργειας & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 41/29.07.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 
υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 4  (Συμμόρφωσης Απόφασης 
Διοικητικού Εφετείου) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια  και 
Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπο σε χώρους του 
Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 29/20), το οποίο έχει ως ακολούθως:
……………………………………………………………………………………………………
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Δυνάμει των αποφάσεων: 
- 845/2021 του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
-Ν33/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
- ΑΚ 83/16-07-2021 Αίτηση Ακύρωσης

η Επιτροπή 
συγκροτηθείσα βάσει της υπ΄ αριθ. 12/17.12.2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 6ΙΘΡ469Β7Θ-Ι3Ζ στα 
πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
“Προμήθεια  και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπο σε χώρους 
του Πανεπιστημίου Πατρών ” (Αρ. Διακ. 29/20 κ Α/Α Συστήματος 103199), 
συνήλθε την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος 
όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), προκειμένου να συμμορφωθεί κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, επί της ανάδειξης 
νέου αναδόχου. 
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν δια τηλεδιασκέψεως τα ακόλουθα τακτικά Μέλη:

1. Κανδρής Χαράλαμπος Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος)

2. Σάνης Ανδρέας Μέλος

3. Δημητροπούλου Μαρία Μέλος

1. Με την με αριθ. 29/2020 διακήρυξη (αριθ. πρωτ. 3116/7815/41455) του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύχθηκε 
Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης με αντικείμενο «Προμήθεια και Εγκατάσταση κεντρικών 
κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών», προϋπολογισμού 
119.164,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά έξι οικονομικοί φορείς,  «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», «Ν. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», «ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», «ΚΑΙΜΑΚΑΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

2. Στη συνέχεια, η εταιρία «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  άσκησε, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), την με αριθμό κατάθεσης 549/16.03.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με την οποία 
ζητούσε την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 311/6182/25.02.2021 απόφασης (αριθ. 21/24.02.2021 συνεδρίασης) του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών επί της οποίας εκδόθηκε η 845/2021 απόφαση της Αρχής. 

Με την απόφαση αυτή η Α.Ε.Π.Π., αποδεχόμενη ως βάσιμους και τους δύο λόγους της προδικαστικής προσφυγής 
ακύρωσε την με αριθ. 311/6182/25.02.2021 απόφαση (αριθ. 21/24.02.2021 συνεδρίασης) του Πρυτανικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος καθ’ ο μέρος με αυτή απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
και έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», «ΔΑΤΣΕΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», «ΚΑΙΜΑΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Συγκεκριμένα η ΑΕΠΠ, επί του πρώτου λόγου της Προσφυγής της εταιρείας «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
με τον οποίο αυτή προέβαλε ότι  παρανόμως απορρίφθηκε η προσφορά της με την αιτιολογία ότι για την κάλυψη της 
απαίτησης του όρου 2.2.6 περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, αυτή συνήψε συμφωνητικό δάνειας εμπειρίας με 
τον κ. Δερμιτζάκη Αντώνιο, το οποίο, όμως, δεν φέρει την ψηφιακή υπογραφή του κου Δερμιτζάκη παρά μόνο θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής του, ομοίως και το ΕΕΕΣ αυτού που έχει υποβάλλει, έκρινε ότι, «η έλλειψη ψηφιακής 
υπογραφής του, θεωρείται ότι δεν πλήττει τη νομιμότητα της συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία…….», και «κατ’ 
ακολουθία, μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας εταιρείας «ΣΑΡΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και ο λόγος αυτός της Προσφυγής θα πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.

Περαιτέρω, με το δεύτερο λόγο της Προσφυγής της η εταιρεία «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» πρόβαλε ότι 
οικονομικοί φορείς «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», «ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», 
«ΚΑΙΜΑΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», 
έπρεπε να αποκλειστούν διότι υπέβαλαν τα αποδεικτικά πιστοποίησης ISO, CE και Eurovent στην Αγγλική γλώσσα, 
χωρίς την απαιτούμενη μετάφραση. Κατ΄ αποδοχή και του δευτέρου αυτού λόγου η Αρχή έκρινε ότι μη νομίμως η 
αναθέτουσα αρχή έκανε αποδεκτές τις προσφορές των εταιρειών «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», 
«ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», «ΚΑΙΜΑΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - 
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και ότι και για το λόγο αυτό η με αριθ. 311/6182/25.02.2021 απόφαση (αριθ. 
21/24.02.2021 συνεδρίασης) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

3. Ακολούθως ο συμμετέχων στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών την από 19.05.2021 (με αριθ. κατάθεσης ΑΝΜ39/19.05.2021) 
αίτηση αναστολής εκτέλεσης της με αριθ. 845/2021 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, κατά το άρθρο 372 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθ. Ν33/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Ακυρωτικός 
Σχηματισμός) με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της ως άνω απόφασης της Α.Ε.Π.Π.. 

Ειδικότερα το Εφετείο έκρινε, α) ότι απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, η ψηφιακή υπογραφή του 
Ε.Ε.Ε.Σ. που υποβάλλει τρίτος οικονομικός φορέας, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο  προσφέρων, και δεν αρκεί η 
ιδιόχειρη υπογραφή του εν λόγω εντύπου, & και αν φέρει επικύρωση του γνησίου αυτής, και β) ότι η κρίση της Α.Ε.Π.Π., 
με βάση την οποία ακυρώθηκε η απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, κατά το μέρος με το οποίο έκανε δεκτή την προσφορά 
του αιτούντος, περί παραβίασης των όρων της επίδικης διακήρυξης από τον τελευταίο, λόγω της υποβολής χωρίς 
επίσημη μετάφραση των συνταχθέντων στην αγγλική γλώσσα αποδεικτικών πιστοποίησης ISO, CE και Eurovent, δεν 
είναι νόμιμη, και τούτο, διότι τα εν λόγω έγγραφα όφειλε ο αϊτών, κατά τους όρους της διακήρυξης (Πίνακας 
«Υποχρεώσεις αναδόχου ανά ομάδα» που διαλαμβάνεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος («Γενικοί όροι-υποχρεώσεις 
αναδόχου»), να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η δε υποβολή τους, εκ 
περισσού και χωρίς τούτο να απαιτείται από τη διακήρυξη, σε προγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού, δεν είναι δυνατόν 
να καταστήσει την προσφορά του απορριπτέα ως απαράδεκτη.

Κατόπιν αυτών, κατ΄ αποδοχή της αιτήσεως, ανεστάλη η προσβαλλόμενη με αριθ. 845/2021 απόφαση του 2ου Κλιμακίου 
της ΑΕΠΠ μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως, την οποία οφείλει να ασκήσει ο αϊτών (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Β. ΚΑΙΜΑΚΑΣ) εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της εκδοθείσης αποφάσεως, προκειμένου να διατηρηθεί σε ισχύ 
η αναστολή. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τους οικονομικούς φορείς «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», 
(προσωρινός ανάδοχος για την Ομάδα 1), και «ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», (προσωρινός ανάδοχος για την  
Ομάδα 2), η με αριθ. 845/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ με την οποία αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, λόγω της υποβολής χωρίς επίσημη μετάφραση των συνταχθέντων στην αγγλική γλώσσα αποδεικτικών 
πιστοποίησης,  οριστικοποιήθηκε, επειδή (την απόφαση αυτή) δεν την προσέβαλαν με αίτηση αναστολής ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου, κατ΄ άρθρο 372 του Ν. 4412/2016. 

4. Διατάξεις.
Στο άρθρο 372 του Ν. 4412 υπό τον τίτλο: «Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης», 
μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής:

«1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την 
ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή σύνθεση, το οποίο 
αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ 
κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, για την 
εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α` 8).
 2. ….., 3. …….
 4. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης………..
Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την 
επίδοση της σχετικής απόφασης.
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Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται 
αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν του 
τριμήνου από την κατάθεση του δικογράφου…………..
5. …….. 6. ………….

7. Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η 
τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης με απόφαση 
της ΑΕΠΠ ή με απόφαση επί αίτησης αναστολής ή με προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος 
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373».

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεδομένου ότι με την με αριθ. Ν33/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών 
ανεστάλη η εκτέλεση της 845/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. 
ΚΑΙΜΑΚΑ, καθώς και με την αριθμό κατάθεσης ΑΚ83/16-07-2021 αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός 
ανάδοχος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

6. Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας εισηγείται:

Την συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού, σε συμμόρφωση προς όσα κρίθηκαν με την με αριθ. Ν33/2021 απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό κατάθεσης ΑΚ83/16-07-2021 αίτησης ακύρωσης 
που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. 

Συγκεκριμένα, εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος την ανάδειξη του οικονομικού φορέα 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΚΑΙΜΑΚΑ ως προσωρινού αναδόχου και για για την Ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση 
κλιματιστικών μονάδων τύπου καναλάτο, για τους χώρους του υπολογιστικού κέντρου (ΚΥΠΕΣ) και των αιθουσών 
διδασκαλίας ΗΛ6, ΗΛ7 & ΗΛ8 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με τιμή 
προσφοράς 9.950,00 € μη συμπ. ΦΠΑ, για την Ομάδα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων 
ψύξης/θέρμανσης δαπέδου, τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών με τιμή προσφοράς 
41.490,00 € μη συμπ. ΦΠΑ για την Ομάδα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 
τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (στις εγκαταστάσεις σε Ρίο, Κουκούλι, Αγρίνιο, 
Μεσολόγγι με τιμή προσφοράς 23.950,00 € μη συμπ. ΦΠΑ και την κλήση αυτού για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2 της Διακήρυξης.

 Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

           Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Κανδρής Χαράλαμπος                                          Σάνης Ανδρέας                             Δημητροπούλου Μαρία

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

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

1. Τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού, σε συμμόρφωση προς όσα κρίθηκαν με την με αριθ. 
Ν33/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό κατάθεσης 
ΑΚ83/16-07-2021 αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου. 
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2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΚΑΙΜΑΚΑ ως προσωρινού αναδόχου και για 
την Ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου καναλάτο, για τους χώρους του 
υπολογιστικού κέντρου (ΚΥΠΕΣ) και των αιθουσών διδασκαλίας ΗΛ6, ΗΛ7 & ΗΛ8 του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με τιμή προσφοράς 9.950,00 € μη συμπ. ΦΠΑ, 
για την Ομάδα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης δαπέδου, 
τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών με τιμή προσφοράς 41.490,00 € μη 
συμπ. ΦΠΑ για την Ομάδα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου 
τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (στις εγκαταστάσεις σε Ρίο, Κουκούλι, 
Αγρίνιο, Μεσολόγγι με τιμή προσφοράς 23.950,00 € μη συμπ. ΦΠΑ και την κλήση αυτού για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2 της Διακήρυξης.

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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