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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8213-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γνωμοδότησης σε θέματα μηχανικού
2021/S 005-008213
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Οδός Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννα Κουτσούμπα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ikoutsoumpa@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2107495459/5260
Φαξ: +30 2107495550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr/www.eydap.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
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης, για το έργο: «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας
- Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδος, και επαναχρησιμοποίηση - διάθεση επεξεργασμένων εκροών» —
ΠΤΛΕΥ-06.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71318000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γνωμοδότησης σε θέματα μηχανικού

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Η σύμβαση αφορά στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών για το έργο αποχέτευσης «Συλλογή, επεξεργασία
αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδος, και επαναχρησιμοποίηση - διάθεση
επεξεργασμένων εκροών», που πρόκειται να κατασκευασθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 769 620.08 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Στο αντικείμενο του τεχνικού συμβούλου (Τ.Σ.) περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και
υποβοήθησης τού αναθέτοντος φορέα, σε όποιο θέμα σχετικό με την υλοποίηση τού έργου «Συλλογή,
επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδος, και επαναχρησιμοποίηση διάθεση επεξεργασμένων εκροών» ζητηθεί η συνδρομή του.
Κατά συνέπεια, αντικείμενο της σχετικής σύμβασης είναι η υποστήριξη από τον τεχνικό σύμβουλο, ο
οποίος θα συνεπικουρήσει τον αναθέτοντα φορέα κατά την υλοποίηση τού έργου «Συλλογή, επεξεργασία
αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδος, και επαναχρησιμοποίηση - διάθεση
επεξεργασμένων εκροών». Την ευθύνη της κατασκευής έχει αποκλειστικά ο αναθέτων φορέας, ο οποίος έχει
και την αποφασιστική αρμοδιότητα, και σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται εν όλω ή εν μέρει στον τεχνικό
σύμβουλο. Ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποστήριξη και υποβοήθηση τού αναθέτοντος φορέα, σε επίπεδο
συμβουλών και υποδείξεων.
Ο ρόλος του Τ.Σ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, είναι διττός. Αφορά στην παροχή τεχνικών
συμβουλών και προτάσεων λύσεων σε θέματα δημοπράτησης, μελέτης και κατασκευής λειτουργίας, αλλά και
στις ενέργειες / προτάσεις για τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου αποχέτευσης, ώστε αυτό να
ολοκληρωθεί εντός των προκαθορισμένων χρονικών και οικονομικών περιορισμών.
Η παροχή υπηρεσιών θα αποβλέπει στην άρτια, έντεχνη, εμπρόθεσμη και άνευ οικονομικών υπερβάσεων
υλοποίηση του έργου, με συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την ένταξη του έργου στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020».
Οι εργασίες του Τ.Σ. περιλαμβάνουν:
— εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ.,
— εργασίες προ των συμβάσεων κατασκευής του έργου,
— εργασίες κατά τη φάση κατασκευής (μετά από τη σύναψη σύμβασης των έργων) και την περίοδο
δοκιμαστικής λειτουργίας του Κ.Ε.Λ..
Αναλυτική περιγραφή δίνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο 1ο τεχνικής προσφοράς (άρθρο 21 της διακήρυξης): πληρότητα
και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου και των στόχων, βάσει των στοιχείων του άρθρου 20.3 της
διακήρυξης / Στάθμιση: σ1=0,4
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο 2ο τεχνικής προσφοράς (άρθρο 21 της διακήρυξης): πληρότητα και
αξιοπιστία της μεθοδολογίας παροχής των υπηρεσιών, βάσει των στοιχείων του άρθρου 20.3 της διακήρυξης /
Στάθμιση: σ2=0,3
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς (άρθρο 21 της διακήρυξης): αξιολογείται η
οργάνωση του διαγωνιζομένου, βάσει των στοιχείων του άρθρου 20.3 της διακήρυξης / Στάθμιση: σ3=0,3
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Τιμή - Στάθμιση: UΒΟΠ=30% (οικονομική προσφορά)
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 769 620.08 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
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.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
MIS (ΟΠΣ): 5038731

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής».
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα βάσει του κριτηρίου ανάθεσης προσφορά, θα αξιολογηθούν οι
τεχνικές και οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη
σχετική στάθμισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.

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:
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου
12.1) της διακήρυξης, ήτοι:
1) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 13 μελετών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών
πόρων·
2) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 9 ηλεκτρομηχανολογικών μελετών·
3) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 8 στατικών μελετών·
4) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 21 γεωτεχνικών μελετών·
5) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 6 αρχιτεκτονικών μελετών·
6) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 11 λιμενικών μελετών·
7) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 16 τοπογραφικών μελετών·
8) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών·
9) για υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018 και 2019)
ή αντίστοιχο διάστημα λειτουργίας σε περίπτωση που αυτό είναι μικρότερο της τριετίας, ποσού ίσου ή
μεγαλύτερου των 500 000,00 EUR·
β) ασφαλιστική κάλυψη σε ισχύ, έναντι επαγγελματικής αστικής ευθύνης, που θα ανέρχεται τουλάχιστον στο
ποσό των 2 000 000,00 EUR ανά γεγονός και των 4 000 000,00 EUR αθροιστικά.
Στην περίπτωση της σύμπραξης γραφείων μελετών / τεχνικών υπηρεσιών, η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, ήτοι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών και το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, αφορά
στη σύμπραξη ως σύνολο.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) εμπειρία σε παρόμοιες υπηρεσίες, ως ακολούθως:
α1) ως προς την κατηγορία μελετών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων (κατηγορία 13),
εμπειρία σε συμβάσεις παρόμοιας φύσεως, οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατά την τελευταία δεκαπενταετία (από το
2006 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς), εκ των οποίων:
— μία (1) σύμβαση (μελέτη σε επίπεδο τουλάχιστον προμελέτης ή υπηρεσία τεχνικού συμβούλου κατασκευής
έργων), που αφορά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (αστικών ή αστικών και βιομηχανικών,
αλλά όχι μόνον βιομηχανικών), δυναμικότητας 50.000 ισοδυνάμων κατοίκων τουλάχιστον (συμπεριλαμβάνονται
έργα επεκτάσεων, που αντιστοιχούν στο ήμισυ τουλάχιστον της δυναμικότητας των 50.000 ι.κ., δηλαδή εργασίες
επέκτασης για 25.000 ι.κ. κατ’ ελάχιστον και οι οποίες οδηγούν σε συνολική δυναμικότητα εγκατάστασης 50.000
ι.κ. κατ’ ελάχιστον), και
— μία (1) ή δύο (2) συμβάσεις (μελέτες σε επίπεδο τουλάχιστον οριστικής μελέτης ή υπηρεσίες τεχνικού
συμβούλου κατασκευής έργων), που αφορούν σε έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 100km
τουλάχιστον. Το ανωτέρω μήκος των 100km δύναται να προκύπτει από τη μία ή και τις δύο συμβάσεις
αθροιστικά
α2) ως προς την κατηγορία μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μελετών (κατηγορία 09),
εμπειρία με δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις παρόμοιας φύσεως, οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατά την τελευταία
δεκαπενταετία (από το 2006 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς), εκ των οποίων:
— μία (1) σύμβαση (μελέτη σε επίπεδο τουλάχιστον προμελέτης ή υπηρεσία τεχνικού συμβούλου κατασκευής
έργων), που αφορά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (αστικών ή αστικών και βιομηχανικών,
αλλά όχι μόνον βιομηχανικών), δυναμικότητας 50.000 ισοδυνάμων κατοίκων τουλάχιστον (συμπεριλαμβάνονται
έργα επεκτάσεων, που αντιστοιχούν στο ήμισυ τουλάχιστον της δυναμικότητας των 50.000 ι.κ., δηλαδή εργασίες
επέκτασης για 25.000 ι.κ. κατ’ ελάχιστον και οι οποίες οδηγούν σε συνολική δυναμικότητα εγκατάστασης 50.000
ι.κ. κατ’ ελάχιστον), και
— μία (1) σύμβαση (μελέτη σε επίπεδο τουλάχιστον οριστικής μελέτης ή υπηρεσία τεχνικού συμβούλου
κατασκευής έργων), που αφορά σε τουλάχιστον 1 αντλιοστάσιο ακαθάρτων ελάχιστης δυναμικότητας 300 m3/h.
Διευκρινίζεται ότι:
— οι μελέτες προσφοράς που συντάσσονται στο πλαίσιο διαγωνισμών με το σύστημα «μελέτη - κατασκευή»,
δεν λαμβάνονται υπόψη,
— η χρονική διάρκεια της τελευταίας 15ετίας θα υπολογίζεται από την έγκριση της μελέτης ή την έγκριση /
παραλαβή των υπηρεσιών συμβούλου.
Σε ό,τι αφορά σε μελέτες εφαρμογής που εκπονήθηκαν για την υλοποίηση έργων με το σύστημα «μελέτη κατασκευή», αυτές λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν υποβληθεί και εγκριθεί αρμοδίως για το σύνολο του
φυσικού αντικειμένου του έργου, και εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των ενοτήτων 19.3 (α1)
και 19.3 (α2), αντιστοίχως. Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 15ετίας θα μετράται από την ημερομηνία έγκρισης
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του τμήματος της μελέτης, με το οποίο συμπληρώνεται η μελέτη εφαρμογής (και οι αντίστοιχες εγκρίσεις) για το
συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου,
— σε περίπτωση απόκτησης εμπειρίας μέσω ένωσης, για να ληφθεί υπόψη η εμπειρία απαιτείται το μέλος της
ένωσης που παρέχει την εμπειρία, να έχει ποσοστό συμμετοχής στις προηγούμενες συμβάσεις που επικαλείται
από 30 % και άνω σε έργα των ανωτέρω κατηγοριών. Εάν το μέλος της ένωσης που διαθέτει την εμπειρία,
καλύπτει την ελάχιστη προϋπόθεση, δηλαδή το 30 % και άνω της συμμετοχής του σε προηγούμενες συμβάσεις,
τότε υπολογίζεται για το μέλος αυτό εμπειρία 100 % και προσμετράται στην εμπειρία του το συνολικό φυσικό
αντικείμενο των ως άνω κατηγοριών,
— προκειμένου οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου να λαμβάνονται υπόψη ως εμπειρία σε παρόμοιες υπηρεσίες,
απαιτείται να υπάρχει συνάφεια του φυσικού αντικειμένου της υλοποιηθείσας σύμβασης με τις απαιτήσεις τής
προς ανάθεση σύμβασης.
Αναλυτικά στοιχεία δίνονται στο άρθρο 19.3) της διακήρυξης·
β) στελεχιακό δυναμικό, σύμφωνα με το άρθρο 19.3) της διακήρυξης.
III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου ΠΤΛΕΥ-06-302 του
Τ.Κ.Π.Υ.Σ., η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 75 392,40 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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 21.4.2022, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Ο
αναθέτοντας φορέας μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει
πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/02/2021
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: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
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Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10.2.2021, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 16.2.2021.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο
αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144444/4214
Φαξ: +30 2102144159
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Τα θέματα που αφορούν σε προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία, καθορίζονται στο
άρθρο 6 της διακήρυξης.

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/01/2021
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