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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153695-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σούδα: Τοπογραφικές υπηρεσίες
2020/S 064-153695

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 87
Πόλη: Σούδα
Κωδικός NUTS: EL434
Ταχ. κωδικός: 732 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων (Χριστίνα Αποστολοπούλου)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chapostolopoulou@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341215
Φαξ:  +30 2821341211
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.chania.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Μελέτη πράξης εφαρμογής Πασακάκι - Χαρακιάς και τμήμα Παχιανών 2».
Αριθμός αναφοράς: 2020/5

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71351810

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

mailto:chapostolopoulou@chania.gr
http://www.chania.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι εκτιμώμενης αξίας 305 000,00 EUR (πλέον ΦΠΑ 24
%).
Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στη σύνταξη πράξης εφαρμογής τής πολεοδομικής μελέτης τμήματος τής
πολεοδομικής ενότητας «Νέα Οριακή» (Π.Ε. 13) και της πολεοδομικής ενότητας «Πασακάκι» (Π.Ε. 15) του
Δήμου Μουρνιών και της Κοινότητας Περιβολίων (Ν. Χανίων), η οποία εγκρίθηκε με το από 6.9.1994 Π.Δ.
(ΦΕΚ 973/Δ/20.9.1994) και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Παχιανά ΙΙ», η οποία εγκρίθηκε με το από
19.1.1989 Π.Δ. (ΦΕΚ 139/Δ/8.3.1989). Συγκεκριμένα, θα επικαιροποιηθούν οι εργασίες κεφαλαίου Α και Β, και
θα εκπονηθεί υψομετρική ενημέρωση σε όλους τους δρόμους της περιοχής μελέτης· θα εκπονηθούν οι εργασίες
του κεφαλαίου Γ και τέλος, θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της πράξης εφαρμογής με τα στοιχεία του Εθνικού
Κτηματολογίου και κωδικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων σε μορφή συμβατή με GIS.
Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας, θα καθοριστούν:
α) τα τυχόν τμήματα γης που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία, ως εισφορά σε γη·
β) τα τυχόν τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά·
γ) η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα (εκπεφρασμένη σε τ.μ.)·
δ) οι τυχόν απαιτούμενες τακτοποιήσεις των οικοπέδων·
ε) οι τυχόν απαιτούμενες προσκυρώσεις μη άρτιων ή και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων·
ζ) οι τυχόν απαιτούμενες προσκυρώσεις ή αποδόσεις καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων·
η) οι τελικές ιδιοκτησίες ανά οικοδομικό τετράγωνο.
Και τέλος, θα γίνει ταυτοποίηση της μελέτης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και κωδικοποίηση γεωχωρικών
δεδομένων σε μορφή συμβατή με GIS.

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

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

III.1.10) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
Μελετητές με πτυχίο Γ τάξεως, για την κατηγορία μελέτης (16) «Μελέτες τοπογραφίας».

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.2) Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Κριτήριο 1 (βαρύτητα 40 %): Αξιολογείται η πληρότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης και
συγκεκριμένα, ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων τής προς εκπόνηση μελέτης, με
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Κριτήριο 2 (βαρύτητα 30 %): Αξιολογείται η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης τής
μελέτης και συγκεκριμένα:
α) ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων τής προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο
οικονομικός φορέας·
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β) ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών του συντονιστή, για την ολοκλήρωση της μελέτης·
γ) η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε
συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία, από τα οποία διασφαλίζεται
ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε
κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.
Κριτήριο 3 (βαρύτητα 30 %): Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα:
α) η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας·
β) η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος, και
γ) ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης.

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/05/2020
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.3) Βραβεία και κριτική επιτροπή

IV.3.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι

IV.3.2) Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

IV.3.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές
του διαγωνισμού: ναι

IV.3.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: ναι

IV.3.5) Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:
Αργυρή Μαρινάκη Π.Ε. πολιτικών μηχανικών, Δήμος Χανίων, πρόεδρος
Ειρήνη Βουλγαράκη Π.Ε. πολιτικών μηχανικών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, τακτικό μέλος
Ζαχαρίας Πιστόπουλος, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. (ΑΜ: 35979), τακτικό μέλος
Αντώνης Πρώιμος Π.Ε. πολιτικών μηχανικών, Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, αναπληρωτής πρόεδρος
Μαργαρίτα Μπατάκη Π.Ε. αρχιτεκτόνων μηχανικών, Δήμος Χανίων, αναπληρωματικό μέλος
Σταυρούλα Κουρούση, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. (ΑΜ: 130245), αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: http://www.chania.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23.4.2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 30.4.2020.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 7.5.2020 και ώρα 15:00, σε
ηλεκτρονικό φάκελο τού υποσυστήματος.

www.promitheus.gov.gr
http://www.chania.gr
www.promitheus.gov.gr
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Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας
τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2) έως 1.4) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.
117384/26.10.2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων, που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελετητών ή γραφείων μελετών, στην κατηγορία μελετών (16) «Τοπογραφικές
μελέτες». Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) για την κατηγορία μελέτης (16) «Μελέτες τοπογραφίας», τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και
άνω, με πτυχίο Γ΄ τάξης και άνω των ελληνικών μητρώων μελετητών - εταιρειών / γραφείων μελετών, κατά το
αρθ. 39 του Ν. 3316/2005 και του Π.Δ. 138/2009·
β) η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών,
οι οποίες είτε εκτελέσθηκαν είτε εκτελούνται με συμβάσεις του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή ένωσης
οικονομικών φορέων, στην οποία να συμμετείχε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, κατά την τελευταία 10ετία για
την κατηγορία 16, καθώς και το μελετητικό δυναμικό του, ως εξής:
Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία για την κατηγορία 16, μελέτες πράξεων εφαρμογής (και για
τους παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα εκτός ΕΛΛΑΔΟΣ, αντίστοιχες υπηρεσίες), η συνολική αξία των οποίων να
υπερβαίνει την προεκτιμώμενη αμοιβή για τις σχετικές εργασίες στην κατηγορία αυτή, δηλαδή τα 265 217,39
EUR (άνευ ΦΠΑ).
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 6 100,00 EUR.
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. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 7.7.2021· άλλως, η προσφορά απορρίπτεται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132131216
Φαξ:  +30 2132141219
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 87
Πόλη: Σούδα

www.promitheus.gov.gr
mailto:president@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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Ταχ. κωδικός: 732 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-poleodomia@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341220
Φαξ:  +30 2821341211
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.chania.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την
έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία σύναψης τής
παρούσας σύμβασης υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν.
4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
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Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. και
την ακύρωσή της, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 87
Πόλη: Χανιά
Ταχ. κωδικός: 732 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-poleodomia@chania.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.chania.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/03/2020
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