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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & κΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr
Τηλέφωνο: +30 2131314574
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.inedivim.gr
I.3)

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

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

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

Τίτλος:
«Eπισκευή, συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατήρτησεις του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για
τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Φ.Ε.Π.Α. – Φ.
Αριθμός αναφοράς: 621/30/2020

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50750000 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των
ανελκυστηρών για τις ανάγκες των Φοιτητικών – Σπουδαστικών Εστιών και Δομών διαχειριστικής ευθύνης
του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει
στο διαγωνισμό υποβάλλοντας συνολική προσφορά για όλα τα επιμέρους τμήματα του προκηρυσσόμενου
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αντικειμένου. Κατά συνέπεια, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
αντιμετωπίζουν το ενιαίο σύνολο του προκηρυσσομένου αντικειμένου τμηματικά, δηλαδή προσφορές που
αφορούν σε ορισμένο τμήμα ή ορισμένα τμήματα αυτού.
Όλες οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ και αφορά σε Περιφερειακές Φοιτητικές – Σπουδαστικές Εστίες και Δομές που θα
του υποδείξει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται η δαπάνη Τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (372.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€)]
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είνα
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 300 000.00 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
50750000 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των
ανελκυστηρών για τις ανάγκες των Φοιτητικών – Σπουδαστικών Εστιών και Δομών διαχειριστικής ευθύνης
του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει
στο διαγωνισμό υποβάλλοντας συνολική προσφορά για όλα τα επιμέρους τμήματα του προκηρυσσόμενου
αντικειμένου. Κατά συνέπεια, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
αντιμετωπίζουν το ενιαίο σύνολο του προκηρυσσομένου αντικειμένου τμηματικά, δηλαδή προσφορές που
αφορούν σε ορισμένο τμήμα ή ορισμένα τμήματα αυτού.
Όλες οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ και αφορά σε Περιφερειακές Φοιτητικές – Σπουδαστικές Εστίες και Δομές που θα
του υποδείξει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται η δαπάνη Τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (372.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€)]
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τον ΑΛΕ:2310802055 , σε σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020, 2021 Η
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και με αποκλειστικό δικαίωμα
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να την επεκτείνει αν το κρίνει απαραίτητο.
. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 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 της Υπουργικής Απόφασης αρ. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και ειδικότερα:
• οι οικονομικοί́ φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή́ τους σε αυτό́ παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
o Όσοι από́ τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό́ Αριθμό́ Φορολογικού́ Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό́ πρόσβασης) που αυτοί́ κατέχουν από́ το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
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εγγραφή́ του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού́ και Στοιχειών της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
o Οι οικονομικοί́ φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό́ Αριθμό́ Φορολογικού́ Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή́ τους συμπληρώνοντας τον αριθμό́
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT dentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν
από́ το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή́ του χρήστη από́ το Τμήμα
Προγραμματισμού́ και Στοιχειών της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί́ φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή́ τους και ταυτοποιούνται από́ τη
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά́ υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική́.
o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό́ σε μορφή́ αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική́,
όπως αυτά́ προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού́ φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή́
του σε επαγγελματικό́ ή εμπορικό́ μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημέρων και σε
έντυπη μορφή́ (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από́ όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά́ μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού́ ταχυδρομείου σχετικά́ με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί́, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού́ ως πιστοποιημένος χ
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 300 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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:
όχι

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική δραστηριότητα. Ειδικότερα:
α) Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο πριν την δημοσιευση του παρόντος. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
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ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό
Επιμελητήριο.
β) Να έχει , επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον δέκα (10) Βεβαίωσεις ή/και υπογεγραμμένες Σύμβασεις για
συντήρηση ανελκυστήρων ή/και ανυψωτικές πλατφόρμες ή/και αναβατόρια για ΑΜΕΑ τα τελευταία 5 χρόνια. Οι
Βεβαίωςεις ή/και υπογεγραμμένες Σύμβασεις θα πρέπει να είναι από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία ή
ΟΤΑ ή Α.Ε. ή φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του ευρύτερα Δημόσιου Τομέα)
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
) Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διακήρυξη, οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να έχουν μέσο όρο γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019)
τουλάχιστον το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:
α) Να απασχολούν συνολικά τουλάχιστον τριάντα (60) υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ή αντίστοιχο αριθμό
υπαλλήλων μερικής απασχόλησης τουλάχιστον με αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας εν ισχύ πριν τη δημοσίευση
του παρόντος.
β) Να διαθέτουν σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001 , ISO 45001, ISO 50001 και το ISO 39001. Και τα πέντε ISO θα
πρέπει να έχουν αποκτηθεί πρίν την ανάρτηση του παρόντος.
Να διαθέτουν ειδική θερμοκάμερα ανίχνευσης καλωδιώσεων και πιθανόν βλαβών. Για το λόγο αυτό πρέπει
να υποβάλλουν τιμολόγιο αγοράς της θερμοκάμερας με ημερομηνία αγοράς πριν την δημοσίευση του
παρόντος, σχετικό πιστοποιητικό της θερμοκάμερας καθώς και πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου χειριστή
της θερμοκάμερας. Να διαθέτουν με μόνιμη σχέση εργασίας (1) έναν ενεργειακό επιθεωρητή κατηγορίας
Α πριν την δημοσίευση του παρόντος. Επίσης οι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να διαθέτουν πλατφόρμα
διαχείρισης Ανάθεσης εργασιών συντήρησης και θα πρέπει να έχουν ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης,
επεξεργασίας, διαγραφής αντικειμένων-υλικών Barcode. Για το λόγο αυτό οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή
αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομίσουν ως δείγμα φορητή συσκευή με οθόνη μεγαλύτερη των 5¨ η οποία
θα έχει εγκατεστημένη την αντίστοιχη εφαρμογή barcode που θα έχει κοινή βάση δεδομένων με την αντίστοιχη
ηλεκτρονική πλατφόρμα.

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 θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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.
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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: 16/04/2021
Τοπική ώρα: 11:00

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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/04/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο σημείο 1.6.
της παρούσας στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37, καθώς και την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες κ

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

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procuremenmt.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://aepp-procuremenmt.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών αναφέρονται αναλυτικά στο Αρθρο 3 ,
Παραγραφο 3.4 - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία (σελ 42-44 ) της Διακήρυξης
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VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας &
Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. διεύθυνση: Αχαρνών 417
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr
Τηλέφωνο: +30 2131314674
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.inedivim.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/03/2021
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