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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Έργα
Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΕΗ ΑΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΕΗ ΑΕ/
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 29
ΑΘΗΝΑ
10432
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ε. Δουγαλή & κ. Γ. Σκαρλατίνη , για τεχνικά
θέματα τηλ.+30 2105109518-+30 2105109479, e-mail:e.dougalis@dei.com.gr,g.skarlatiinis@dei.com.gr και τον
κ. Κ. Κοντοχρήστο , για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ.+30 210 5109483,e-mail:k.kontochristos @dei.com.gr
αντίστοιχα
Τηλέφωνο: +30 2105109483
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.kontochristos@dei.com
Φαξ: +30 2105144223
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dei.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.dei.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: https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

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

Τίτλος:
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων
αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
Αριθμός αναφοράς: ΔΚΥΟΡ- 181

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
43100000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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• Σχέδια, μελέτες για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του Έργου, σύμφωνα με τιςΤεχνικές Προδιαγραφές
• Εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα διατεθεί από τη
ΔΕΗ στον Ανάδοχο για τους Τ/Δ 3,4 και 11 (κεφαλές, τερματικά, χοάνες, πλήρεις ταινιοσταθμοί με κινητήριες
μονάδες και Μ/Σ ισχύος)
• Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του δύο (2) πλήρως
εξοπλισμένων ταινιοσταθμών επί μεταλλικών ικριωμάτων και του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού των ταινιοδρόμων 1, 2 και του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Τ/Δ 3, 4, 11, μετά
του αναγκαίου συμπληρωματικού εξοπλισμού και Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Διασύνδεση του συστήματος
ελέγχου PLC των ταινιοδρόμων 1 και 2 με το σύστημα ελέγχου DCS της Μονάδας και τους συνεργαζόμενους
Ταινιοδρόμους 11 και 3. Πλήρες σύστημα καθοδήγησης (εκφόρτωσης) υλικού καιΣύστημα διαβροχής.•
Διενέργεια Δοκιμών και ρυθμίσεων του ως άνω εξοπλισμού.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 500 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43100000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL5
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το Έργο θα εκτελεσθεί στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και συγκεκριμένα στο
χώρο της νέας υπό κατασκευή Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
• Σχέδια, μελέτες για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις
Τεχνικές Προδιαγραφές
• Προκαταρκτικά σχέδια κατασκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Ταινιοδρόμων και έργων Πολιτικού Μηχανικού
• Μελέτη και Υπολογισμοί σχεδιασμού των ταινιοδρόμων.
• Εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα διατεθεί από τη
ΔΕΗ στον Ανάδοχο για τους Τ/Δ 3,4 και 11 (κεφαλές, τερματικά, χοάνες, πλήρεις ταινιοσταθμοί με κινητήριες
μονάδες και Μ/Σ ισχύος)
• Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του δύο (2) πλήρως
εξοπλισμένων ταινιοσταθμών επί μεταλλικών ικριωμάτων και του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού των ταινιοδρόμων 1, 2 και του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Τ/Δ 3, 4, 11, μετά του
αναγκαίου συμπληρωματικού εξοπλισμού και Έργων Πολιτικού Μηχανικού.
• Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για τη διασύνδεση του
συστήματος ελέγχου PLC των ταινιοδρόμων 1 και 2 με το σύστημα ελέγχου DCS της Μονάδας και τους
συνεργαζόμενους Ταινιοδρόμους 11 και 3.
Πλήρες σύστημα καθοδήγησης (εκφόρτωσης) υλικού από τους Τ/Δ της Μονάδας ΑΗΣ, στις ενδιάμεσες
χοάνες φόρτωσης των Τ/Δ 1 και 2 και Σύστημα διαβροχής των κλάδων μεταφοράς υποπροϊόντων στα σημεία
μεταφόρτωσης.
• Διενέργεια Δοκιμών εν κενώ (ΔΕΚ) ως άνω εξοπλισμού.
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• Ρυθμίσεις Υπό Φορτίο (ΡΥΦ) και Δοκιμές Υπό Συνθήκες Εκμετάλλευσης (ΔΥΣΕ) του συνόλου του εξοπλισμού
του Έργου.
• Πρόσθετο αντικείμενο (OPTION)
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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:
Πρόσθετες εργασίες και εξοπλισμός όπως στη Διακήρυξη .

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τηνεγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Αποδεικτικά (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η.ή και σε αντίστοιχο μητρώο ή και ειδικές άδειες
εφόσον απαιτούνται.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Σε περίπτωση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη
της αθροιστικά, θα πρέπει να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων διπλάσιο του Προϋπολογισμού της Διακήρυξης, ήτοι €19.000.000,00, με ελάχιστο αποδεκτό όριο
αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του ανωτέρω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που
δραστηριοποιείται.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων ένα
τουλάχιστον μέλος αυτής, θα πρέπει να έχει καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον
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τις υποχρεώσεις) μεγαλύτερη από το 5% του προϋπολογισμού του αντικειμένου της Σύμβασης για το οποίο
προσφέρει.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα
αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι:
• Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών
• Βεβαιώσεις συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
• Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή
- Αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή
- Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης)
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι Οικονομικοί φορείς ( Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) ή τα μέλη της Σύμπραξης/Ένωσης προσώπων αθροιστικά,
πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε (15) ετών,
όλα τα κάτωθι:
Α. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συναρμολόγηση, ανέγερση, δοκιμή & θέση σε λειτουργία πλήρων κεφαλών
ταινιοδρόμων πλάτους ιμάντα τουλάχιστον 1400mm (μεταλλική κατασκευή και τύμπανα) που θα διαθέτουν
παρεμφερή τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά που ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Διακήρυξης και λειτουργούν επιτυχώς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.
Β. Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή Ταινιοσταθμών για την κίνηση ιμάντων ταινιοδρόμων ορυχείων υπαίθριου
τύπου (όχι απαραίτητα την τελευταία δεκαπενταετία)
Γ. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, ανέγερση, δοκιμές & θέση σε λειτουργία Μονάδων οδήγησης κινητήρων (AC
Drives) με μετατροπείς συχνότητας, και συγκροτήματα Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών - PLC σε
μηχανήματα και ταινιοδρόμους Ορυχείων υπαίθριου τύπου.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Για την υλοποίηση του έργου οι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) ή τα μέλη της Σύμπραξης/
Ένωσης Προσώπων αθροιστικά, πρέπει είτε να διαθέτουν σε λειτουργία είτε να αντιπροσωπεύουν νόμιμα τα
κάτωθι Εργοστάσια:
• Εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών πιστοποιημένο με ισχύον Πιστοποιητικό Ποιότητας της σειράς
ISO-9001:2015 από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης και Πιστοποιητικό Βεβαίωσης Συμμόρφωσης
EN1090-1 και EN1090-2, Execution Class τουλάχιστον 2 (EXC2), το οποίο να έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα
βιομηχανοποίησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού βάρους 1500tn τουλάχιστον, για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους, την τελευταία δεκαετία.
• Εργοστάσιο κατασκευής, βιομηχανοποίησης ηλεκτρικών πεδίων μέσης τάσης με ισχύον Πιστοποιητικό
Ποιότητας της σειράς ISO-9001:2015 από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης το οποίο να έχει αποδεδειγμένα
την ικανότητα βιομηχανοποίησης ηλεκτρικών πεδίων μέσης τάσης στάθμης μεγαλύτερης ή ίσης των 10kV,
συνολικής τροφοδοτούμενης ισχύος τουλάχιστον 6MVA.
• Εργοστάσιο σχεδίασης, κατασκευής, βιομηχανοποίησης κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα ισχύος
τουλάχιστον 250kW .
• Εργοστάσιο σχεδίασης, κατασκευής, βιομηχανοποίησης διατάξεων μετατροπέων συχνότητας ισχύος
τουλάχιστον 250kW
• Εργοστάσιο σχεδίασης, κατασκευής, βιομηχανοποίησης μειωτήρων ισχύος τουλάχιστον 250kW
• Εργοστάσιο σχεδίασης, κατασκευής, βιομηχανοποίησης, προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) Οι
Οικονομικοί Φορείς ή τα μέλη των Συμπράξεων/Ενώσεων αθροιστικά, αυτών πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό
προσωπικό με εμπειρία
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• στη μελέτη, σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών
• στη μελέτη, ανάπτυξη, εκπόνηση λογισμικών αυτοματισμού για την κίνηση ιμάντων ταινιοδρόμων ορυχείων με
οδήγηση κινητήρων μέσω μετατροπέων συχνότητας.
και στη μελέτη Η/Μ εξοπλισμού υπαίθριων Ορυχείων και προσωπικό με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες
άσκησης επαγγέλματος για την κατασκευή και ανέγερση του εξοπλισμού.
.
III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα Εγγύηση Συμμετοχής
υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα της
επιχείρησης,η οποία να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα Νομικά
Πρόσωπα, της αποδοχής της ΔΕΗ, ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί
αδικαιολόγητα,που: λειτουργούν νόμιμα :
2. Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό εκατό ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€190.000,00)
3. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο 10% του Συμβατικού τιμήματος ( κατατίθεται με την
υπογραφή της Σύμβασης)
4. Εγγυητικές επιστολές ανάληψης κρατήσεων

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Προϋπολογισμός Επενδύσεων ΔΕΗ ΑΕ
Οι πληρωμές θα γίνονται την 90στή ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου που θα συνοδεύεται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα
Οικονομικοί Φορείς ή Σύμπραξη/Ένωση προσώπων

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

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

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.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

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: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
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IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/02/2019
Τοπική ώρα: 10:00

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: 26/02/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 8ος Όροφος γραφείο
805,10432 Αθήνα,τηλ.:+30 210 5124299, fax:+30 210 5144223
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Εκπρόσωποι των προσφερόντων στον εν λόγω Διαγωνισμό

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΧΛεωφόρος Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Πειραιώς, ΤΚ 18233, Κτίριο Κεράνη 5ος όροφος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18233
??????

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφόρος Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Πειραιώς, ΤΚ 18233, Κτίριο Κεράνη 5ος όροφος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18233
??????

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφόρος Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Πειραιώς, ΤΚ 18233, Κτίριο Κεράνη 5ος όροφος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18233
??????

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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