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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προκήρυξη σύμβασης
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε όλες τις αρμόδιες για τη διαδικασία αναθέτουσες αρχές)
Επίσημη επωνυμία:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΑΘΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Αριθμός ταυτοποίησης:

2

5009 / 100026348 (Οργανωτική
μονάδα φορέα)

Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 72

ΒΕΡΟΙΑ

Κωδικός NUTS:

Αρμόδιος για πληροφορίες:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

EL521

Ταχ. κωδικός:

59131

Νοβάκη Φωτεινή

Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο:

f.novaki@imathia.pkm.gov.gr

2331 3 53653

Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

http://imathia.pkm.gov.gr/

Γενική διεύθυνση: (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL)

1.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης


Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

ΟΧΙ

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις
δημόσιες προμήθειες:


Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

ΟΧΙ

1.3) Επικοινωνία

Ο Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: (URL) http://imathia.pkm.gov.gr/
Ο Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: (URL)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

Ο η προαναφερθείσα διεύθυνση http://imathia.pkm.gov.gr/
Ο άλλη διεύθυνση: (παρακαλείστε να παράσχετε μια άλλη διεύθυνση)
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται


ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (URL)

www.promitheus.gov.gr

Ο στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Ο στην ακόλουθη διεύθυνση: (παρακαλείστε να παράσχετε μια άλλη διεύθυνση)


Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμε ση και δωρεάν πρόσβαση στα

εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: (URL)

www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ο

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων

Ο

Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

ΝΑΙ

των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

Ο Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο

Ο

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Ο Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

Ο

Άλλο είδος:

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

ΝΑΙ

Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
Υγεία
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Ο Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας
Ο Κοινωνική προστασία

Ο

Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Ο Εκπαίδευση
Ο Άλλες δραστηριότητες:

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

1.1) Τίτλος: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο.(Από Δ.Δ.
Κοπανού, έως όρια Νομού προς Κρύα βρύση),τμημάτων της 1ης Ε.Ο.& της Δημοτικής οδού ¨ Από της Επαρχιακή Αριθμός αναφοράς: 6/2021
οδό (1) έως Επαρχιακή (4) δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Ανω Ζερβοχωρίου¨»
1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:
1.3) Είδος σύμβασης

[4 ][ 5] . [2 ][ 3] . [ 3][ 1] . [4 ][1 ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 12 [9 ][ ][ ][ ]

Ο Έργα ΝΑΙ Ο Αγαθά Ο Υπηρεσίες

1.4) Σύντομη περιγραφή: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην Δημοτική Οδό από Π.Ε.Ο.
Βέροιας - Κοζάνης έως Δ.Δ. Κουμαριάς»
1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία 2
Αξία χωρίς ΦΠΑ: [ 1.209.677,42] Νόμισμα:

EΥΡΩ

(Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο ή δυναμικών συστημάτων αγορών - μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκεια της συμφωνίαςπλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών)
1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα Ο ναι Ο όχι

ΟΧΙ

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για Ο όλα τα τμήματα Ο μέγιστο αριθμό τμημάτων: [ ] Ο ένα μόνο τμήμα


Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: [ ]



Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

II.2) Περιγραφή

1

Αριθμός τμήματος:
II.2.1) Τίτλος: : « Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης
τμημάτων της 4ης Ε.Ο.(Από Δ.Δ. Κοπανού, έως όρια Νομού προς Κρύα βρύση),τμημάτων της
1ης Ε.Ο.& της Δημοτικής οδού ¨ Από της Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4) δια Δ.Δ.
Αγίου Γεωργίου και Ανω Ζερβοχωρίου¨ »

2

6/2021

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 2
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:

1

[4 ][ 5] . [2 ][ 3] . [ 3][ 1] . [4][1 ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 12 [ 9 ][ ][ ][ ]

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS:

1

[ Ε] [L] [ 5] [2 ] [1 ] Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΒΕΡΟΙΑ

4η Ε.Ο.(Από Δ.Δ. Κοπανού, έως όρια Νομού προς Κρύα βρύση),τμήματα της 1ης Ε.Ο.& της Δημοτικής οδού ¨Από της Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή
(4) δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Ανω Ζερβοχωρίου
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Ο Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
□ Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: / Στάθμιση: · Ο Κριτήριο κόστους - Όνομα: / Στάθμιση:
1 2 20

1 20

Ο Τιμή - Στάθμιση:

21

ΝΑΙ

Ο 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: [ [1.209.677,42] Νόμισμα:

EΥΡΩ

(για συμφωνίες-πλαίσιο ή δυναμικών συστημάτων αγορών - μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκεια του εν λόγω τμήματος)
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: [] ή Διάρκεια σε ημέρες: [ 270 ] ή Έναρξη: (ηη/μμ/εεεε) / Λήξη: (ηη/μμ/εεεε)

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση

Ο ναι Ο όχι ΝΑΙ Περιγραφή παρατάσεων: Σύμφωνα με τον Ν. 4412/16

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν (πλην της περίπτωσης ανοικτών διαδικασιών)

Προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων: [ ]
ή Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: [ ] / Μέγιστος αριθμός:

2

[ ] Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του

περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές

Ο ναι Ο όχι ΟΧΙ

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης

Ο ναι Ο όχι Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: ΟΧΙ

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

□ Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο ΟΧΙ
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
Ταυτότητα του έργου:

Ο ναι Ο όχι

ΟΧΙ

ΟΧΙ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
EL Τυποποιημένο έντυπο 2 - Προκήρυξη σύμβασης
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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:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια


Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ΝΑΙ

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

2

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα


Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ΝΑΙ

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

2

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις 2


ΟΧΙ

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχου ν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και
επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων



Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

2

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία (μόνο για συμβάσεις υπηρεσιών)
□ Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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

EL Τυποποιημένο έντυπο 2 - Προκήρυξη σύμβασης
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ο Ανοικτή διαδικασία


ΝΑΙ

Επισπευσμένη διαδικασία

Αιτιολόγηση:

Ο Κλειστή διαδικασία


Επισπευσμένη διαδικασία

Αιτιολόγηση:

Ο Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση


Επισπευσμένη διαδικασία

Αιτιολόγηση:

Ο Ανταγωνιστικός διάλογος
Ο Σύμπραξη καινοτομίας
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών


Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο

Ο Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
Ο Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς

ΟΧΙ

Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2 [ ]


Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών

ΟΧΙ

 Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο - αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:
IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του
διαλόγου


Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό
διαπραγμάτευση προσφορών

ΟΧΙ

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση (μόνο για ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση)
 Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων

ΟΧΙ

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
 Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ΟΧΙ
Συμπληρωματικές 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

Ο ναι Ο όχι ΟΧΙ

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 2
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] ΟΧΙ
(Ενα από τα ακόλουθα: Προκαταρκτική προκήρυξη; Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή)
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/10/2021, ημέρα Τρίτη Τοπική ώρα: 09:00π.μ.
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε)
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: [ ] [ ]

1

4

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: (ηη/μμ/εεεε)
ή Διάρκεια σε μήνες: [

13] (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη Τοπική ώρα: 09:00π.μ.Τόπος: ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

EL Τυποποιημένο έντυπο 2 - Προκήρυξη σύμβασης
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VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση Ο ναι Ο όχι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

ΟΧΙ

2

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

ΟΧΙ
ΟΧΙ
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή ΟΧΙ



Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες



Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές



VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

2

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Βασ. Όλγας 198

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Ταχ. κωδικός:

54110

oe@pkm.gov.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο:2313

http://www.pkm.gov.gr/

Φαξ:2

319612

313 319846

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 2
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 2

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 26/08/21

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FANI PANAGIOTIDOU
Ημερομηνία: 2021.08.26 12:00:31 EEST

2

εφόσον προβλέπεται4 εάν αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές

20

ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα

21

ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα· εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, τότε η βαρύτητα είναι περιττή

EL Τυποποιημένο έντυπο 2 - Προκήρυξη σύμβασης
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