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Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
2022/S 032-082400

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 105 62
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Στεφανία Λαλογιάννη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@hraf.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103274400
Φαξ:  +30 2103274449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.hradf.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.hradf.com

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.hradf.com
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: tender@hraf.gr
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 105 62
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Ραλλιά
Τηλέφωνο:  +30 2103274400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tender@hraf.gr 
Φαξ:  +30 2103274449
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hradf.com

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Οικονομικές Υπηρεσίες/Αξιοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
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Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 «ΝΕΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71356300 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες Συμβούλου αφορούν στην υποστήριξη και στην παροχή συμβουλών για τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών στη σύναψη της οποίας κατατείνει ο παρών διαγωνισμός, αποτελεί: α) η παροχή 
συμβουλών και υπηρεσιών σχεδιασμού και σύνταξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά 
πάρκα και του οδηγού του Έργου, και β) η υποστήριξη στις ενέργειες υλοποίησης και παρακολούθησης του 
Έργου (Help Desk, αξιολόγηση, κτλ.). Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναμένεται κατά την παροχή των υπηρεσιών 
του να συνεργαστεί στενά με την ομάδα έργου των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ με τυχόν λοιπούς συμβούλους του 
ΤΑΙΠΕΔ για το συγκεκριμένο Έργο, καθώς και με κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου 
τομέα φορέα ή της Γενικής Κυβέρνησης, ιδίως δε της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 940 000.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71621000 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών
73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κωδικός NUTS: EL303 Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Κ. Σερβίας 6, Αθήνα (έδρα ΤΑΙΠΕΔ), Κάνιγγος, TK 
10181 Αθήνα (Γενική Γραμματείας Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες Συμβούλου αφορούν στην υποστήριξη και στην παροχή συμβουλών για τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών στη σύναψη της οποίας κατατείνει ο παρών διαγωνισμός, αποτελεί: α) η παροχή 
συμβουλών και υπηρεσιών σχεδιασμού και σύνταξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά 
πάρκα και του οδηγού του Έργου, και β) η υποστήριξη στις ενέργειες υλοποίησης και παρακολούθησης του 
Έργου (Help Desk, αξιολόγηση, κτλ.). Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναμένεται κατά την παροχή των υπηρεσιών 
του να συνεργαστεί στενά με την ομάδα έργου των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ με τυχόν λοιπούς συμβούλους του 
ΤΑΙΠΕΔ για το συγκεκριμένο Έργο, καθώς και με κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου 
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τομέα φορέα ή της Γενικής Κυβέρνησης, ιδίως δε της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παρασχεθούν σε δύο (2) διακριτές φάσεις:
Κατά την 1η Φάση, στο αντικείμενο των Υπηρεσιών του Συμβούλου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: ο σχεδιασμός του Έργου και της σύνταξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά 
πάρκα, η προετοιμασία του οδηγού του Έργου, ο προσδιορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων και των 
παραμέτρων υλοποίησης του Έργου (δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες, διάρκεια υλοποίησης, χρονικές 
προθεσμίες, βαθμός ωριμότητας, κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης κλπ.) η προετοιμασία και ο συντονισμός, 
από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοσίευση της πρόσκλησης από την 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και την εκκίνηση της υλοποίησης του Έργου, η συμμετοχή στη διαβούλευση 
που θα πραγματοποιηθεί με τους φορείς της αγοράς για την οριστικοποίηση του σχεδίου της πρόσκλησης, και 
η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων δικαιούχων, που θα υποβληθούν σε ανταπόκριση στην οικεία 
πρόσκληση.
Κατά τη 2η Φάση, στο αντικείμενο των Υπηρεσιών του Συμβούλου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επενδυτών (Help desk), η υποστήριξη κατά τη διαδικασία 
υποδοχής, αξιολόγησης και έγκρισης κάθε αίτησης λήψης χρηματοδότησης, καθώς και κατά τη διαδικασία 
παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, η υποστήριξη για την εισαγωγή στοιχείων σε 
πληροφοριακά συστήματα, καθώς και η εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
που θα προκύψουν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και το κανονιστικό πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι ανωτέρω Υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παρέχονται και αναφορικά με το έργο του ThessINTEC που 
περιλαμβάνεται στη Δράση «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – RRF 16634».

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: 940 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Περιγραφή παρατάσεων: Το Ταμείο διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης δίχως αύξηση του συνολικού 
οικονομικού συμβατικού αντικειμένου έως επιπλέον εννέα (9) μήνες, το οποίο δύναται να ενεργοποιηθεί, σε 
κάθε περίπτωση, εντός της διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθέσεων ΤΑΙΠΕΔ (ΦΕΚ Β΄ 
476/2014).

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:
Το Έργο 16634 “ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ” έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΕΡΓΟ 16634 “ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ” ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»)
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από 
τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. Ο ανάδοχος θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη 
θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εν γένει νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ιδίως του Συστήματος Διαχείρισης των Δράσεων και 
Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η 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.1.8) 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: 17/03/2022
Τοπική ώρα: 17:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/03/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
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Καραγιώργη Σερβίας 6 10563, Αθήνα, NUTS EL 303

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες ως προς την σύμβαση στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
που είναι δωρεάν διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ www:hradf.com/prokirikseis/ και για το συνολικό 
Έργο με κωδικό 16634 «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/και στο αναρτημένο σε αυτή 
Παράρτημα της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 
10152/21 ADD 1).Για την παραδεκτή συμμετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής δύο τοις εκατό 
(2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της δημοπρατούμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού δεκαοκτώ 
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (18.800 €) διάρκειας δέκα τριών (13) μηνών από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Μπορούν να ζητηθούν διευκρινίσεις με αποστολή ερωτήματος προς το 
Ταμείο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tender@hraf.gr  έως δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το Ταμείο θα απαντήσει το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και οι απαντήσεις μαζί με τις ερωτήσεις θα δημοσιευθούν 
χωρίς αποκάλυψη των στοιχείων των ερωτώντων στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Σε περίπτωση συνδρομής των 
προϋποθέσεων του άρθρου 47 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 το Ταμείο θα παρατείνει τις προθεσμίες για την 
παραλαβή των προσφορών.
Οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, που θα περιλαμβάνει 
σωρευτικά τους φακέλους προσφοράς : α) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
tender@hraf.gr  (υπ' όψιν κ. Χρυσούλας Ραλλιά), με την ένδειξη «RRF 16634 ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» με μέγιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε ηλεκτρονικού 
μηνύματος τα 8ΜΒ, επισυναπτόμενα αρχεία συμπιεσμένα (.zip) και ονομασία που δεν ξεπερνά τους είκοσι (20) 
χαρακτήρες, β) είτε ανεβάζοντας (upload) τα αρχεία σε φάκελο που θα δημιουργήσει το Ταμείο, γνωστοποιώντας 
στη διεύθυνση tender@hraf.gr  την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e‐mail address) του υπευθύνου, 
μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καταληκτική προθεσμία του διαγωνισμού, ώστε να του 
αποσταλούν οδηγίες και κωδικοί πρόσβασης για το «ανέβασμα» (upload) του υλικού της προσφοράς (μέγιστο 
συνολικό μέγεθος αρχείων 15GΒ). Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή σε σφραγισμένο 
φάκελο στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562, Αθήνα) μέσα σε μια (1) εργάσιμη ημέρα 
από την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς, άλλως η προσφορά του Ενδιαφερόμενου δεν 
αποσφραγίζεται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
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VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη (Αττική)
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/02/2022
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