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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 & Αξιολόγησης του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για τις «Ξυλουργικές Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής - Αποκατάστασης 2021-2022 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (αριθ. διακ. 40/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15289/28.09.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 48/01.10.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

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

Προσφορών- Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνικές Προσφορές, Οικονομικές Προσφορές) της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης για τις «Ξυλουργικές Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής - Αποκατάστασης 2021-

2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (αριθ. διακ. 40/21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Συνήλθε την 16η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 

Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στη Μικρή Αίθουσα Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9214/02.09.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΧΓ4469Β7Θ-

3Ω2), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στα 
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Η εν λόγω Διακήρυξη με προϋπολογισμό 74.276,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, δημοσιεύθηκε στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 21PROC009106068) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών: 

https://www.upatras.gr/ την 24η.08.2021, ημέρα Τρίτη. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, βάσει της 

Διακήρυξης, ήταν η 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών ήταν η 16η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Τακτικά Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:  

1. Πιντέλα Ελένη, Μόνιμο Προσωπικό - Τμήμα Μελετών (Πρόεδρος),  
 

2. Τσιώτσης Ευάγγελος, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. - Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου & Εξωτερικών Εγκαταστάσεων (Μέλος) 

και  
 

3. Αργυριάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος - Τμήμα Τεκμηρίωσης & Αδειών (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 

 

 

https://www.upatras.gr/
mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής, η Πρόεδρος παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας & 

Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, όλες τις προσφορές που 

κατατέθηκαν για τον εν λόγω διαγωνισμό και κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας στις 11:00 π.μ.  

Παρόντες στη διαδικασία ήταν η κα Καβαλιέρου Όλγα με ΑΔΤ: ΑΖ209450, ιδιοκτήτρια και ο κος Τσουρούλας 

Κωνσταντίνος, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ατομικής εταιρείας «ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ» σύμφωνα με την από 14η Σεπτεμβρίου 2021 εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από το Β΄ Αστυνομικό 

Τμήμα Πατρών. Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι της εταιρείας ήταν παρόντες κατά την αποσφράγιση των φακέλων των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών και αποχώρησαν κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης. 

Πιο συγκεκριμένα, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο δύο (2) προσφορές, ως ακολούθως: 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12006/15.09.2021 (14:03) 

2 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 

ΣΤΙΛΒΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

12018/15.09.2021 (14:13) 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αρίθμησε τους υποβαλλόμενους φακέλους, έλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση αυτών και προέβη 

στη διαδικασία αποσφράγισης αυτών, μονογράφοντας τους εξωτερικούς φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς.  

Έπειτα, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν την μονογραφή τους επί των σφραγισμένων φακέλων των 

Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να γίνει η αποσφράγισή τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, όπως ακριβώς ορίζει η Διακήρυξη.  

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

2.4.3.1 της εν λόγω Διακήρυξης, και διαπίστωσε τα εξής: 

 Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 

ήταν ορθά, πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη. 
 

 Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 

ΣΤΙΛΒΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» ήταν ορθά, πλήρη και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων 

και διαπίστωσε τα εξής: 

 Ο οικονομικός φορέας «ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» κατέθεσε προσφορά για όλα τα 

είδη, η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω Διακήρυξης κι ως εκ τούτου κρίνεται 

ομόφωνα αποδεκτή. 
 

 Ο οικονομικός φορέας «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΙΛΒΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» κατέθεσε προφορά, η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της εν λόγω Διακήρυξης κι ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε την αξιολόγηση των προσφορών και αποφάσισε να επανέλθει την 21η Σεπτεμβρίου 

2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στη Μικρή Αίθουσα 

Συγκλήτου για να συνεχίσει με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των οικονομικών 

φορέων, οι οποίοι είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές 

Προσφορές. 

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 12:30 μ.μ. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.μ. στο Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στη Μικρή Αίθουσα Συγκλήτου για την 

αποσφράγιση και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη, αφού έθεσαν την μονογραφή τους επί των σχετικών εγγράφων που εσωκλείονταν στους 

φακέλους με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προχώρησαν στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

και διαπίστωσαν ότι οι οικονομικοί φορείς: 

 Είχαν καταθέσει την οικονομική τους προσφορά ορθώς, πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 

40/21 Διακήρυξη. 
 

 Είχαν καταθέσει οικονομικές προσφορές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό που καθορίζεται στο 

Παράρτημα Ι της εν λόγω Διακήρυξης, ως εξής: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΘΕΟΔ. ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ. 

Φ.Π.Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
59.900,00 € 61% 28.967,64 € 61% 28.967,64 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη ότι ως κριτήριο κατακύρωσης του τρέχοντος 

Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω 

οικονομικοί φορείς κατέθεσαν ισότιμες οικονομικές προσφορές, ήτοι το ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων 

εξήντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (28.967,64 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την παροχή των 

υπηρεσιών. 

Ωστόσο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3.1 «Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών», της υπ’ αριθ. 40/21 

Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο «σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την 

ίδια ακριβώς τιμή - ποσοστό έκπτωσης, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή.» 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή και λαμβάνοντας υπόψη την 

υποβολή ισότιμων οικονομικών προσφορών (ίδιο ποσοστό (%) έκπτωσης) και τις διατάξεις του άρθρου 3.1 της υπ’ αριθ. 

40/21 Διακήρυξης, αποφάσισε να επανέλθει σε τρίτη συνεδρίαση προκειμένου να γίνει η κλήρωση προς ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

Η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11:00 π.μ. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε τρίτη συνεδρίαση την 24η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.μ. στο Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στη Μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου 

προκειμένου να προβούν στη δημόσια κλήρωση προς ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την παροχή του συνόλου 

των υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 40/21 Διακήρυξης. 

Βάσει του άρθρου 3.1 «Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών» της υπ’ αριθ. 40/21 Διακήρυξης, παρόντες στην 

διαδικασία ήταν ο κος Τσουρούλας Κωνσταντίνος με ΑΔΤ: ΑΙ 211181, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ατομικής 

εταιρείας «ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» σύμφωνα με την από 14η Σεπτεμβρίου 2021 

εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών και ο κος Παναγόπουλος Παναγιώτης με 

ΑΔΤ: Φ 439098, ιδιοκτήτης της ατομικής εταιρείας «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΙΛΒΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι παρευρέθηκαν στην 

διαδικασία κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 13501/21.09.2021 σχετικής πρόσκλησης, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτούς την 

21η/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:56 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της δημόσιας κλήρωσης προς ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την παροχή των 

ξυλουργικών υπηρεσιών, η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθ. 40/21 Διακήρυξη, 

 

 Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Διαγωνισμό, 

 

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών Προσφορών και των 

Οικονομικών Προσφορών, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω και 

 

 Τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης προς ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων: 

 

 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΙΛΒΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2. Κατόπιν δημόσιας κλήρωσης την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ως 

προσωρινού αναδόχου για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών, βάσει του ανωτέρω πίνακα του παρόντος πρακτικού, με 61% ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προϋπολογισθείσας τιμής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

3. Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης ενστάσεων, να ζητηθεί από τον εν λόγω οικονομικό φορέα να υποβάλει, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 

3.2 «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 40/21. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

                  Η Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

               Ελένη Πιντέλα                                Ευάγγελος Τσιώτσης                   Ιωάννης Αργυριάδης 

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

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

1. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων: 

 

 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΙΛΒΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2. Κατόπιν δημόσιας κλήρωσης την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ως προσωρινού αναδόχου για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών, βάσει του ανωτέρω πίνακα του παρόντος 

πρακτικού, με 61% ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προϋπολογισθείσας τιμής συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 
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3. Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης ενστάσεων, να ζητηθεί από τον εν λόγω οικονομικό φορέα να υποβάλει, εντός 

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

Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 3.2 «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 40/21. 

 

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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