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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 ΑΔΑ: 6Ι7ΟΟΚΠΛ-ΞΛ5 
 
 
Μυτιλήνη, 6-2-2020 
Αριθ. πρωτ.: 1302 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με 
ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Υλοποίηση Σχεδίου 
Ασφαλείας Νερού Νήσου Λέσβου, (CPV: 71800000-6, 71900000-7), που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 
2. Αξία σύμβασης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 473.051,35 € 

(χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους 
κατηγοριών μελετών: 
α. 62.118,00 € για μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών 

έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων 
β.  349.231,00 € για μελέτη κατηγορίας 17: Χημικές μελέτες και έρευνες (εκ των οποίων το 

ποσό των 325.480,0 € αντιστοιχεί στο κόστος διενέργειας εργαστηριακών αναλύσεων) 
και 61.702,35 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 
3. Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. εναρ. έργου 2019ΕΠ08810028), είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», στην πράξη «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας 
Νερού Νήσου Λέσβου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (80%) και από Εθνικούς πόρους (20%). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 
στον Ανάδοχο, κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016. 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ. 

 
4. Η προκήρυξη σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης την 2/2/2020 και 

δημοσιεύτηκε στο 2020/S 026-060047 φύλλο της Εφημερίδας ΕΕ 
 
5. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση 

και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την Τετάρτη 12/2/2020 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, στο τηλέφωνο: 22510-
24444, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Φινδανής Παρασκευάς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax 
επικοινωνίας: 22510-40121).  
 

6. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 31/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο 
του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής. 
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 06/04/2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00΄ π.μ.. 

 
7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  με βάση τα 
σταθμισμένα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της διακήρυξης. 

 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 και 17 
και είναι εγκατεστημένα σε: 
α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής ύψους 9.460,00 ευρώ. Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 02/03/2021 
 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δέκα (10) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
11. Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 

σε 27 (είκοσι επτά) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στο συμφωνητικό 
ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες. 

 
12. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 

Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

 
 
 
 
 

 Μυτιλήνη,  
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 

Γεώργιος Φλώρος 
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60047-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων
2020/S 026-060047

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17
Πόλη: Μυτιλήνη
Κωδικός NUTS: EL411
Ταχ. κωδικός: 811 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παρασκευάς Φινδάνης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokolo@deyamyt.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2251024444
Φαξ:  +30 2251040121
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyamyt.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.deyamyt.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού νήσου Λέσβου.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71800000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:protokolo@deyamyt.gr
www.deyamyt.gr
www.deyamyt.gr
www.promitheus.gov.gr
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Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην υποστήριξη τής Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου από τον τεχνικό σύμβουλο, για
την αποτελεσματική εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση του σχεδίου ασφάλειας νερού της νήσου Λέσβου,
πλην της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Μαρίνας και Ταξιαρχών, έτσι ώστε
να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ: «Σχετικά
με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης τού πόσιμου νερού.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 473 051.35 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71900000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL411
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί στο σύνολο τής νήσου Λέσβου, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης και των
Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Μαρίνας και Ταξιαρχών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί στις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) Αγίας Παρασκευής, Αγιάσου, Γέρας, Ερεσού -
Αντίσσης, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Καλλονής, Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου,
τις Δημοτικές Κοινότητες (Δ.Κ.) Μόριας, Παμφίλων, Λουτρών και τις Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Αφάλωνα,
Παναγιούδας, Αλυφαντών, που αποτελούν μια μεγάλη οικιστική ενότητα της νήσου Λέσβου, με πληθυσμό
53.578 κατοίκους και 323 συνολικά σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές).
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε 3 επιμέρους φάσεις:
Φάση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής σχεδίου ασφάλειας νερού.
Φάση ΙΙ: Εφαρμογή οδηγού σχεδίου ασφάλειας νερού.
Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση σχεδίου ασφάλειας νερού.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 473 051.35 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 27
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 2014 - 2020.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους. Ειδικά οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
για τις κατηγορίες 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων) και 17 (Χημικές μελέτες και
έρευνες). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται
να προσκομίσουν πιστοποιητικά από τα αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 9 460,00 EUR.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο
τής ενταγμένης Πράξης: «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού νήσου Λέσβου», με κωδικό ΟΠΣ 5043323, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020».
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011,
καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
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III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/03/2020
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.g

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.g
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VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.g

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/02/2020

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.g
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