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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Έργα
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β
Πόλη: ΝΕΜΕΑ
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Ταχ. κωδικός: 20500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nemeaota@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2746360125/+30 2746360119
Φαξ: +30 2746360134
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.nemea.gr
I.3)

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

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων

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

Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232420 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.4 του ν.4412/16
και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη, την κατασκευή των έργων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της
κατασκευής της ΕΕΛ οικισμού Νεμέας, την δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ αλλά και την κανονική λειτουργία
της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων ακαθάρτων για 4 έτη. Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της μικτής
σύμβασης είναι η κατασκευή των έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.4412/16, η μικτή
σύμβαση ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις συμβάσεων έργου. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για λόγους εξασφάλισης της ασφαλούς και βέλτιστης λειτουργίας της
εγκατάστασης.Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη,πλήρης,άμεση&δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
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στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (https://www.nemea.gr).
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία

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
45252127 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων
90481000 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο οικισμός Νεμέας του Δήμου Νεμέας και η θέση «Βόλιμος – Γιάννακας» όπου χωροθετείται η ΕΕΛ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο οικισμός Νεμέας στερείται υποδομών οργανωμένου δικτύου ακαθάρτων. Με το παρόν έργο προτείνεται η
κάλυψη αναγκών αποχέτευσης της Νεμέας. Προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου της Νεμέας,
συνολικού μήκους ~35,1 km, καθώς και ενός (1) τοπικού Α/Σ ανύψωσης λυμάτων.
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι: • Χωματουργικές Εργασίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
οι απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις, εκσκαφές ορυγμάτων για την τοποθέτηση των σωλήνων του δικτύου,
επανεπιχώσεις ορύγματος, η αντιμετώπιση των υδάτων κατά τις εκσκαφές, η αντιστηρίξεις των σκαμμάτων, οι
απαραίτητες αποκαταστάσεις και τέλος η εργοταξιακή σήμανση κατά την διάρκεια της κατασκευής. • Τεχνικά
έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε κατασκευή από σκυρόδεμα (οπλισμένο ή μη) μπορεί να
απαιτηθεί, όπως φρεατίων, δομικού μέρους αντλιοστασίου κτλ.
• Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των σωληνώσεων του δικτύου (βαρυτικοί – καταθλιπτικοί αγωγοί, δομημένου
– συμπαγούς τοιχώματος) και των φρεατίων του δικτύου, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες για
την πλήρη λειτουργία του δικτύου.
• Η-Μ εργασίες, οι οποίες αναφέρονται στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου Η-Μ εξοπλισμού
του αντλιοστασίου ακαθάρτων του δικτύου. Το έργο της ΕΕΛ αφορά στην κατασκευή νέας εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Νεμέας δυναμικότητας 8.000 ικ στην Α’ Φάση λειτουργίας και 12.000 ικ στη
Β’ Φάση (πληθυσμός θέρους).Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα κατασκευαστεί στη θέση «Βόλιμος –
Γιάννακας» σε γήπεδο συνολικής έκτασης ~8.000,00m2 σε απόσταση ~2km βορειοδυτικά του οικισμού και της
Νεμέας και 70m από το παρακείμενο ρέμα «Ξεριάς».
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
• την εκπόνηση κατασκευαστικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής) και την προετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων
• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
• τη θέση σε αποδοτική λειτουργία
• τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών
Πλέον των ανωτέρω στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η 2ετής κανονική λειτουργία της ΕΕΛ και
των αντλιοστασίων (τοπικού εσωτερικού Α/Σ και Α/Σ προσαγωγής) με δικαίωμα προαίρεσης για συνέχιση της
λειτουργίας για επιπλέον 2 έτη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αποτελείται από 2 διακριτά μέρη:
Α. ΤΜΗΜΑ 1 :Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 13.956.000,00 Ευρώ. Ο
προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου διακρίνεται σε επιλέξιμες από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020/
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) δαπάνες συνολικού ποσού 13.935.500,00 Ευρώ,
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που αφορούν στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και στην ΕΕΛ, και σε μη επιλέξιμες από το Πρόγραμμα
αυτό δαπάνες συνολικού ποσού 20.500,00 Ευρώ, που αφορούν στις εργασίες για τη χημική απομάκρυνση
φωσφόρου στα έργα της ΕΕΛ και θα καλυφθούν από ίδιους πόρους.
Β. ΤΜΗΜΑ 2: Tον προϋπολογισμό αμοιβής του αναδόχου για την λειτουργία της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων
για δύο (2) χρόνια που προεκτιμάται σε 20.000 € ανά μήνα ή 480.000,00 € για τα 2 έτη χωρίς ΦΠΑ. Ο Δήμος
Νεμέας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία
για 2 επιπλέον χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προεκτιμείται
ομοίως σε 20.000,00€ ανά μήνα εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης ή 480.000,00€ για τα 2 έτη χωρίς
ΦΠΑ. Η δαπάνη για την 2ετή λειτουργία και το δικαίωμα προαίρεσης (2ετούς λειτουργίας), καθώς και στο ΦΠΑ
που αναλογεί για την λειτουργία (2ετή + προαίρεση) θα καλυφθούν από ίδιους πόρους.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 προβλέπεται.
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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο Δήμος Νεμέας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά
στη λειτουργία για 2 επιπλέον χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός
προεκτιμείται ομοίως σε 20.000,00€ ανά μήνα εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης ή 480.000,00€ για τα 2
έτη χωρίς ΦΠΑ.

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 χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020/ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ, MIS 5045016, ενάριθμου έργου 2020ΣΕ27510027 ) και από ίδιους πόρους

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:
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο των έργων κατηγορίας Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Έργων Επεξεργασίας Υγρών,
Στερεών και Αερίων Αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και 3 (ε) του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22Α της Διακήρυξης
και επιπλέον πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και να
συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως
περιγράφονται στα άρθρα 22Β-22Ε της διακήρυξης.
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.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
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 στάθμισή τους όπως αναλύονται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,που ανέρχεται
στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (288.720,00)ευρώ.Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων,η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ.1β) του ν. 4412/2016,το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα
δικαιώματα προαίρεσης,χωρίς Φ.Π.Α.&κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.Προβλέπεται
η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με ποσοστό 15% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ τηςκατασκευής και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση της καταβολής ισόποσης
εγγύησης.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
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Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου διακρίνεται σε επιλέξιμες από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020/
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) δαπάνες συνολικού ποσού 13.935.500,00 Ευρώ&σε
μη επιλέξιμες από το Πρόγραμμα αυτό δαπάνες συνολικού ποσού 20.500,00Ευρώ, που αφορούν στις
εργασίες για τη χημική απομάκρυνση φωσφόρου στα έργα της ΕΕΛ και θα καλυφθούν από ίδιους πόρους.Ο
προϋπολογισμός αμοιβής του αναδόχου για την λειτουργία της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων για δύο (2) χρόνια
προεκτιμάται σε 20.000€ ανά μήνα ή 480.000,00€ για τα 2 έτη χωρίς ΦΠΑ.Ο Δήμος Νεμέας διατηρεί το
δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για 2 επιπλέον
χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης).Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προεκτιμείται ομοίως σε 20.000,00€
ανά μήνα εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης ή 480.000,00€ για τα 2 έτη χωρίς ΦΠΑ.Η δαπάνη για την
2ετή λειτουργία και το δικαίωμα προαίρεσηςκαθώ&στο ΦΠΑ που αναλογεί για την λειτουργία θα καλυφθούν από
ίδιους πόρους.
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: 25/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/11/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

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
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΠΛΕΟΝ Η ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως αναφέρονται στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β
Πόλη: ΝΕΜΕΑ
Ταχ. κωδικός: 20500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nemeaota@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2746360125
Φαξ: +30 27463360134
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.nemea.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/09/2022

