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Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
41913/06/B/98/32
ΕΓΝΑΤΙΑ 127
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
54635
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΖΑΛΗΣ
Τηλέφωνο: +30 2310966929
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr
Φαξ: +30 2310284272
Κωδικός NUTS: EL522
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eyath.gr
I.2)

Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.eyath.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp
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:
Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71311100

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71351000
71313400

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε επτακόσια είκοσι πέντε χιλιάδες οχτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
(725.806,45€), χωρίς ΦΠΑ, και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών
μελετών:
70.126,23 € για μελέτη κατηγορίας 20
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420.757,36 € για μελέτη κατηγορίας 21
140.252,45 € για μελέτη κατηγορίας 27
και 94.670,41 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η τελική αμοιβή του Αναδόχου (μη λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων μειώσεων ή αυξήσεων του συμβατικού
αντικειμένου της συνολικής ή των επιμέρους συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Τεύχη της
διαδικασίας) θα είναι το άθροισμα του οικονομικού αντικειμένου όλων των επιμέρους συμβάσεων που θα
συναφθούν εντός της Συμφωνίας-Πλαίσιο.
Η συνολική αυτή αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό του ιδιωτικού συμφωνητικού της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο.
Στο αντικείμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο περιλαμβάνεται η εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής
έρευνας, η διενέργεια εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών, και η εκπόνηση γεωτεχνικών, γεωλογικών και
περιβαλλοντικών μελετών υδραυλικών έργων. Επίσης, περιλαμβάνεται ο έλεγχος γεωτεχνικών, γεωλογικών και
περιβαλλοντικών μελετών υδραυλικών έργων που αφορούν στα παρακάτω θέματα ανάλογα με τις ανάγκες της
ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά το χρόνο ισχύος της Σύμβασης (CPV 71311100-2, 71351000-3, 71313400-9).
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο περιλαμβάνονται:
1. Γεωτεχνική έρευνα και διενέργεια εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών σε θέσεις κατασκευών έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης ή και κτιριακών έργων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και σε θέσεις ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση
των υδρογεωλογικών συνθηκών.
2. Γεωτεχνικές, γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες στα εξής αντικείμενα:
- Έργα ύδρευσης συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων στοιχείων
- Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και μικροέργων ομβρίων συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων
στοιχείων
- Υποστηρικτικά έργα στους χώρους της Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) ευθύνης
της ΕΥΑΘ Α.Ε.
- Υποστηρικτικά έργα στους χώρους της Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) ευθύνης
της ΕΥΑΘ Α.Ε.
- Ειδικά υδραυλικά έργα και μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος (αποτροπής εισόδου
θαλάσσιου ύδατος σε αγωγούς αποχέτευσης από τις διατάξεις υπερχείλισής τους, υπερχειλίσεων αντλιοστασίων
ακαθάρτων, υποθαλάσσιων αγωγών διάθεσης, κλπ.)
- Πάσης φύσεως έργα άλλων εξειδικευμένων αναγκών για τη διαχείριση των υδάτων (πόσιμων, ακαθάρτων
και ομβρίων) σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. (έργα εκτροπών προς τον Κεντρικό Αγωγό
Ακαθάρτων – ΚΑΑ, κλπ.)
- Εφαρμογή τεχνικού εμπλουτισμού Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ).
- Αποκατάσταση βλαβών ή συντήρηση έργων ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε.
- Ανόρυξη ή αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων με τις αντίστοιχες άδειες χρήσεις και άδειες εκτέλεσης
αυτών.
- Καθορισμός ζωνών προστασίας υδροληψιών για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών
- Αναβάθμιση της κακής ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης ΥΥΣ που έχει προκληθεί από ανθρωπογενείς
επεμβάσεις, περιλαμβανομένης και της φυσικής υφαλμύρινσης, όπως καθορίζεται στα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών
- Έργα κτιριολογικού ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ Α.Ε. (νέα κτίρια, υφιστάμενα κλπ)
3. Γεωτεχνικές μελέτες για την εκπλήρωση των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της ΕΥΑΘ
Α.Ε.. Οι γεωτεχνικές αυτές μελέτες θα υποστηρίξουν τις μικρής κλίμακας και σημαντικότητας στατικές μελέτες,
καθώς επίσης και τις μελέτες ευστάθειας υδραυλικών κατασκευών εκ σκυροδέματος.
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4. Μελέτες ελέγχου επάρκειας, πληρότητας και παραδοχών υφισταμένων μελετών και συμπλήρωση ή
επικαιροποίηση ή αναθεώρησή τους.
5. Περιβαλλοντικές μελέτες, εκθέσεις και φακέλους.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας - Πλαίσιο δύνανται να ανατεθούν μέχρι δέκα (10) επιμέρους συμβάσεις.
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:
όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.10) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία: Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσφέροντες απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών/Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών 20,21 και 27. Οι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
Μητρώα (Παράρτημα XI, Προσάρτημα Α, Ν.4412). Λοιποί προσφέροντες που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα
κριτήρια επιλογής, μπορούν να συμμετέχουν.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.2)

Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7)

Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9)

Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, θα αξιολογηθούν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των προσφερόντων
με βάση τα κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμιση αυτών, όπως περιγράφονται στα άρθρα 21.1 έως και 21.4
της Διακήρυξης.

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/06/2018
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.3)

Βραβεία και κριτική επιτροπή

IV.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι

IV.3.2)

Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:
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IV.3.3)

Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές
του διαγωνισμού: όχι

IV.3.4)

Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: όχι

IV.3.5)

Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3)
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι:
α) η παρούσα προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ
β) η διακήρυξη
γ) το ΕΕΕΣ
δ) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ε) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
στ) το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων
ζ) το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον αναθέτοντα φορέα.
Εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 01/06/2018, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά το αργότερο στις 08/06/2018.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 19/06/2018 και ώρα
10:00πμ.
Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, που διαθέτουν μέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ποσού 100.000,00€, χωρίς
ΦΠΑ.
Υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) Για την Κατηγορία Μελετών 20: να έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση κατά την τελευταία δεκαετία, από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, αθροιστικά των παρακάτω μελετών, προεκτιμώμενης αμοιβής
τουλάχιστον ίσης με 72.660,00€:
- μία τουλάχιστον μελέτη νέων γεωτρήσεων ύδρευσης ή αντικατάστασης υφιστάμενων και έκδοσης αδειών
χρήσης νερού με σχεδιασμό – επίβλεψη και επεξεργασία των δεδομένων δοκιμαστικών αντλήσεων,
- μία τουλάχιστον γεωλογική-υδρογεωλογική μελέτη υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων από ΕΕΛ,
- μία τουλάχιστον υδρογεωλογική μελέτη που να περιλαμβάνει τον καθορισμό ζωνών προστασίας σημείων
υδροληψίας,
- δύο τουλάχιστον γεωλογικές μελέτες στο πλαίσιο τεχνικών έργων
και να διαθέτει στο στελεχιακό του δυναμικό έναν τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
β) Για την Κατηγορία Μελετών 21: να έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση κατά την τελευταία δεκαετία, από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, αθροιστικά των παρακάτω μελετών, προεκτιμώμενης αμοιβής
τουλάχιστον ίσης με 121.100,00€:
- μία τουλάχιστον γεωτεχνική μελέτη αντιστήριξης υπόγειων κατασκευών (δεξαμενές, αντλιοστάσια ύδρευσης
– αποχέτευσης, κλπ.), θεμελιωμένων σε βάθη μεγαλύτερα ή ίσα των 7,0m από την επιφάνεια του εδάφους με
κατακόρυφες παρειές. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη διαστασιολόγηση των μέτρων για την
αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής με μεθόδους αντιστήριξης με πασσάλους, διαφραγματικούς τοίχους,
αγκυρώσεις κ.α.,
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- μία τουλάχιστον γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης με αγωγούς διαμέτρου
μεγαλύτερης ή ίσης των 600mm, σε βάθη ορυγμάτων άνω των 5,0m, και για μήκος μεγαλύτερο από 100m, με
ύπαρξη υπόγειου υδροφορέα σε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μικρότερο ή ίσο των 2,5m. Η μελέτη
θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη διαστασιολόγηση των μέτρων για την αντιστήριξη των παρειών των
ορυγμάτων,
- μία τουλάχιστον γεωτεχνική μελέτη βελτίωσης εδαφών για τη θεμελίωση τεχνικού που θα συμπεριλαμβάνει
αναλύσεις βελτίωσης εδάφους πτωχών μηχανικών χαρακτηριστικών, με μία ή με συνδυασμό μεθόδων,
και να διαθέτει στο στελεχιακό του δυναμικό έναν τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
γ) Για την Κατηγορία Μελετών 27: να έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση κατά την τελευταία δεκαετία, από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, αθροιστικά των παρακάτω μελετών, προεκτιμώμενης αμοιβής
τουλάχιστον ίσης με 48.440,00€:
- μία τουλάχιστον ΜΠΕ ανόρυξης ή αντικατάστασης γεωτρήσεων ύδρευσης με συνολική απόληψη νερού άνω
των 1.000.000 κυβ. μέτρων/έτος,
- μία τουλάχιστον ΜΠΕ που αφορά Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων ή Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Νερού ή επέκταση αυτών ή τροποποίηση αυτών με τα συνοδά έργα
- μία τουλάχιστον ΜΠΕ που αφορά ΕΕΛ ή επέκταση ή τροποποίηση ΕΕΛ με υπεδάφια διάθεση των
επεξεργασμένων λυμάτων,
και να διαθέτει στο στελεχιακό του δυναμικό έναν τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους
δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (14.500,00€).
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Αθήνα
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον
αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Διεύθυνση Σχεδιασμού και Έργων
Τσιμισκή 98
Θεσσαλονίκη
54622
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2310966944
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr
Φαξ: +30 2310263869
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.eyath.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2018

