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Ι. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (Ε.Γ.Υ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.),
προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη
Αναδόχου για το έργο «Θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή
αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων» στα πλαίσια της Πράξης «Μέτρα για την
εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)». Αναθέτουσα Αρχή είναι
η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της
Σύμβασης θα είναι η Δ/νση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Υ. και Υπηρεσία
διενέργειας του Διαγωνισμού, η Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ε.Γ.Υ.
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: "Θέσπιση και εφαρμογή
προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων»
στα πλαίσια της Πράξης «Μέτρα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική
(2008/56/ΕΚ)»".
ΙΙ.1.2) Είδος : Υπηρεσίες.
Κύριος τόπος παροχής: Έδρα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (Λ. Κηφισίας 124 & Μ.
Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα)
Κωδικός NUTS: GR 300
ΙΙ.1.3) Είδος της σύμβασης: Η Προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση.
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα εξής:
Κατάρτιση Σχεδίου Προγράμματος Παρακολούθησης (όπως δίκτυο σταθμών παρακολούθησης,
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, παράμετροι - σύμφωνα με θεσπισθείσα δέσμη στόχων και συναφών δεικτών,
και λαμβάνοντας υπόψη και επιπλέον Indicators της Οδηγίας - συχνότητα δειγματοληψιών, μεθοδολογίαακολουθούμενα πρωτόκολλα, κ.α.).
Προετοιμασία του απαιτούμενου υλικού για την δημοσιοποίηση και την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης
του ως άνω Σχεδίου, αξιολόγηση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης και οριστικοποίηση του Σχεδίου
Προγράμματος Παρακολούθησης.
Διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση σχεδίου Υ.Α για την θέσπιση του οριστικοποιημένου
Προγράμματος Παρακολούθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 11, Παρ. 3 του Νόμου
3983/2011.
Διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση σχεδίου Κ.Υ.Α. για τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για την
παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και των υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 19, Παρ. 1 του Νόμου 3983/2011.
Δημιουργία βάσης δεδομένων, σύμφωνα με κατευθύνσεις της ΕΕ και καταχώρηση σε αυτήν των δεδομένων
από την εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης.
Επεξεργασία των ήδη διαθέσιμων δεδομένων καθώς και εκείνων που θα προκύπτουν κατά την εφαρμογή
του Προγράμματος Παρακολούθησης και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης κάθε θαλάσσιας
υποπεριοχής.
Προετοιμασία του απαραίτητου υλικού και υποβοήθηση της ΕΓΥ για την υποβολή των απαιτούμενων
στοιχείων στην Ε.Ε.
Προετοιμασία του απαραίτητου υλικού και συμμετοχή του Αναδόχου σε συναντήσεις , ημερίδες κλπ σχετικά
με το αντικείμενο του έργου, αποδελτίωση και σχολιασμός των πρακτικών/πορισμάτων.
ΙΙ.1.5 Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 90713000-8
ΙΙ.1.6) Η Σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις: ΝΑΙ
ΙΙ.1.7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
ΙΙ.1.8) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

ΙΙ.2)
ΙΙ.2.1)
ΙΙ.2.2)
ΙΙ.3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 421.898,75 € (χωρίς ΦΠΑ).
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι.
Αριθμός πιθανών ανανεώσεων: Όχι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή ύψους 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 8.437,97€.. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς και να εκδίδεται υπέρ του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες
διατάξεις
Το Έργο, συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. της Ε.Ε. (έργο της ΣΑΕ 075/8 με αριθμό
2011ΣΕ07580204). Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος προκήρυξης του
διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο άρθρο 27. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αναλυτικό
τεύχος προκήρυξης.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της Προκήρυξης.
III.2) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της
προκήρυξης.
III.2.2) Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του τεύχους της προκήρυξης,
οφείλει να πληροί και τα ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8.2. Να
έχει αντικείμενο απασχόλησης σε θέματα εκτίμησης οικολογικής ποιότητας και διαχείρισης έργων
τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία (2012, 2013, 2014), γεγονός που θα αποδεικνύεται με παρόμοιες
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία, συνολικής αμοιβής τουλάχιστον ίσης
με το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Nα διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, οργάνωση, δομή και μέσα, που αποδεικνύονται με στοιχεία που
καταθέτει. Αναλυτικότερα θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και
σημαντική εμπειρία, που αποδεικνύονται από την παροχή παρόμοιων (μίας ή περισσοτέρων) με την υπό
ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες εκτελέστηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου
κατά τη τελευταία πενταετία (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς::
 Συμβάσεις με αντικείμενο το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικής κατάστασης και οικολογικής
ποιότητας σε θαλάσσια ύδατα.
 Συμβάσεις με αντικείμενο τη δημιουργία και υποστήριξη βάσεων δεδομένων για την οργάνωση και
επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων που προκύπτουν από την εφαρμογή προγραμμάτων
περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Επιπλέον ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει Ομάδα Έργου τουλάχιστον οκτώ (8) ατόμων με
επικεφαλής έναν Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα είναι ο Συντονιστής της Ομάδας έργου και κατά περίπτωση
προσόντα όπως αναλύονται κατωτέρω:
-Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τη θέση του Συντονιστή 20ετούς τουλάχιστον
εμπειρίας σε :
 Θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος
 Σχεδιασμό και διαχείρισης προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης θαλάσσιων υδάτων.




Εφαρμογές/δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. ή Κράτους – Μέλους.
Διοίκηση και συντονισμό Ομάδων Έργου.

Τον Συντονιστή αναπληρώνει ένα τεκμηριωμένα υποδεικνυόμενο μέλος από την Ομάδα Έργου.
-Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 15ετή τουλάχιστον εμπειρία σε :
 Θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα θαλάσσιας βιολογίας και οικολογίας.
 Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ειδικότερα όσον
αφορά παραμέτρους βιολογικής ωκεανογραφίας.
 Aνάλυση πρωτογενών δεδομένων βιολογικής ωκεανογραφίας και εκτίμηση περιβαλλοντικής
κατάστασης.
-Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε :
 Θέματα θαλάσσιας αλιείας ή και υδατοκαλλιεργειών.
 Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ειδικότερα όσον
αφορά παραμέτρους αλιευτικής βιολογίας – διαχείρισης
 Aνάλυση πρωτογενών δεδομένων αλιευτικής βιολογίας και εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης.
- Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε :
 Θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα χημικής ωκεανογραφίας.
 Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ειδικότερα όσον
αφορά παραμέτρους χημικής ωκεανογραφίας.

Aνάλυση πρωτογενών δεδομένων χημικής ωκεανογραφίας και εκτίμηση περιβαλλοντικής
κατάστασης.
 Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε :
 Θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα φυσικής ωκεανογραφίας.
 Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ειδικότερα όσον
αφορά παραμέτρους φυσικής ωκεανογραφίας.
 Aνάλυση πρωτογενών δεδομένων φυσικής ωκεανογραφίας και εκτίμηση περιβαλλοντικής
κατάστασης.
- Ένας (1) επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε :
 Θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα γεωλογικής ωκεανογραφίας.
 Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ειδικότερα όσον
αφορά παραμέτρους γεωλογικής ωκεανογραφίας.
 Aνάλυση πρωτογενών δεδομένων γεωλογικής ωκεανογραφίας και εκτίμηση περιβαλλοντικής
κατάστασης.
-Ένας (1) επιστήμονας , Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας εξειδικευμένος στην
κατάρτιση προγραμμάτων και ειδικότερα στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικών και Κοινωνικών μελετών.
-Ένας (1) Επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας εξειδικευμένος
στην δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων για ωκεανογραφικές
παραμέτρους και σε θέματα Γεωχωρικών δεδομένων.
Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας Έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Η Ομάδα
μπορεί να συνεπικουρείται από συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
III.3)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΙΙ.3.1) Δικαίωμα συμμετοχής
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων
αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν αποδεδειγμένα την
απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και υποδομές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους
της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το 2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να
διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, δηλαδή, κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Κοινοπραξίας τουλάχιστον ένας (1)

εκ των συμμετεχόντων να διαθέτει τα πρότυπα αυτά). Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης (άρθρο 8).
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης.
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 του τεύχους της προκήρυξης.
ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Επαναληπτικός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
IV.2)ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
IV.3)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης
Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον Διαδικτυακό Τόπο: του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr
IV.3.2) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 25/08/2015 και ώρα 10:00 μέχρι την 31/8/2015 και ώρα
10.00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
IV.3.3) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής.
Η Ελληνική γλώσσα
IV.3.4) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
IV.3.5) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
IV.3.5.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VΙ.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ.
VΙ.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΝΑΙ
Το Έργο, συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. της Ε.Ε. (έργο της ΣΑΕ 075/8 με
αριθμό 2011ΣΕ07580204).
V.2) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Όπως αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης .
Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλ: 210 – 6931310, 6931288 (Κ. Παπασπυρόπουλος), fax:
210-6994355
V.3) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 20/07/2015.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Δ. ΠΟΔΑΡΑ

