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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Πειραιάς, 4-6-2018
Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/1542

Θέμα: «Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 3/2018 Διακήρυξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Είδος Αναθέτουσας αρχής/Κύρια Δραστηριότητα: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ). Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου
και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο
σύνολο της πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας αυτού και των
εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και λοιπών ενωσιακών
χρηματοδοτικών πηγών. Έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών του Υπουργείου,
μέσω του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και του συντονισμού της υλοποίησης έργων ή
δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της εν ισχύ προγραμματικής περιόδου καθώς και κάθε άλλου προγράμματος ή/και
χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και άλλων οργανισμών ή φορέων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, μεταξύ άλλων, δύναται να υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή
διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας της αριθ. πρωτ.: ΕΔ ΕΣΠΑ/Β/1541/4-6-2018 Διακήρυξης για την επιλογή
αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Αναβάθμιση και
Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –Υποέργο 1:
Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» με κωδικό ΟΠΣ
(ΜIS)
5007849.
Το
έργο
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονες προτεραιότητας 2
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». Ο Διαγωνισμός υλοποιείται σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη Διακήρυξη 3/2018 μετά των Παραρτημάτων Α’ έως Ζ’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
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Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιμής. Η Διακήρυξη, σύμφωνα με το ΕΣΗΔΗΣ, αφορά τον υπ’ αριθ. 54719 συστημικό διαγωνισμό.
Αντικείμενο του έργου είναι: Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μελέτης απλούστευσης των διαδικασιών του
Υπουργείου και της διασύνδεσής τους με συστήματα ΤΠΕ με στόχο την ηλεκτρονικοποίηση του, με γνώμονα την
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς αρμοδιότητας του.
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, β) τη Λειτουργική
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, γ) την ανάπτυξη, υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης
οργανωτικής λειτουργίας σε συνδυασμό με την οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών για χρήση
συστημάτων ΤΠΕ.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, η οποία γίνεται δεκτή μόνο για το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών του παρόντος έργου.
Κωδικός CPV: 71621000-7 Υπηρεσίες Τεχνικής Ανάλυσης ή Παροχής Συμβουλών.
Κωδικοί NUTS του έργου: EL000: Ελλάδα και EL307: Πειραιάς, Νήσοι
Οι τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές καθορίζονται στα Παραρτήματα Α΄ και Ζ΄ της Διακήρυξης.
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια
δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ #201.612,90€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ #250.000€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ189/1 με Κωδικό Ενάριθμου 2017ΣΕ18910000.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών 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 Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) 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
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
Συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας μπορεί
να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι εν λόγω ενώσεις δεν
υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση
οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τόπος παράδοσης: Το σύνολο των παραδοτέων θα παραδοθούν/προσφερθούν στην έδρα της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ/ΜΟΝΑΔΑ Β’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες
θα προσφερθούν στους κατά τόπους χώρους, όπως θα καθοριστούν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου θα διαρκέσει

Χρόνος παράδοσης:
εννέα (09) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, με τους ορισμένους χρόνους παράδοσης για το καθένα επιμέρους παραδοτέο στο
Παράρτημα Ζ’ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση» (κεφάλαιο 2)
Τρόπος πληρωμής: Η καταβολή των πληρωμών στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά σε δύο (02) δόσεις και συνδέεται
υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης των δύο φάσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, και
συγκεκριμένα: α) Χορήγηση Α’ δόσης 30% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Παραδοτέου Φάσης Α (Π_Α), β) Χορήγηση Β’ δόσης 70% του συμβατικού
τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Παραδοτέου της
Φάσης Β2 (Π_Β.2) που αποτελεί και το τελικό παραδοτέο της σύμβασης.
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Ε.Ε.: Δευτέρα, 4-6-2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Ημέρα Δευτέρα 9/7/2018 έως 15.30
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr
τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση. Οι προσφορές υποβάλλονται σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147), του άρθρου 15 της
Υ.Α. 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄1924) και στην Διακήρυξη …/2018. Έγγραφα που πρέπει
να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή κατά τις
παραγράφους 1.2.1.1 του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215/2017 προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο στην
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Λιμένος Πειραιά, 185 10, 5ος όροφος, γραφείο 503,
τηλ. 213-1371727, 1268.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι αποσφράγισης των προσφορών:
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11 π.μ.,
την Παρασκευή 13/7/2018, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού
(ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών). Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση του
χρόνου ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97
του ν. 4412/2016.
Λόγοι αποκλεισμού: Προβλέπονται αναλυτικά στα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παραγράφους Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και Δ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής: Προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 75 του ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
παραγράφους 1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 2. Δικαιολογητικά-Αποδεικτικά
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Στοιχεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας – Ομάδα Έργου και 3. Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια του Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης.
Γλώσσα προσφορών: Η Ελληνική. Τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus, operation manuals
μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα και στην Ελληνική όπου αυτή είναι διαθέσιμη, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Εναλλακτικές προσφορές/αντιπροσφορές: δεν γίνονται δεκτές.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή του γραμματίου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,
ήτοι στο ποσό των 4.032,26€ και απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Προθεσμία Προσφυγών: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και
τυχόν τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV άρθρο 345 έως 373 του ν.4412/2016.
Ειδικότερα:
α) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει/είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς όλες ανεξαίρετα τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής
προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την ανωτέρω περιγραφόμενη προδικαστική προσφυγή. Η Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (τηλ.: +30213-2141216, fax: +30213-2141229, ιστοσελίδα:
http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, δ/νση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος
Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης) έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, ύστερα από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής.
β) Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
1. δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ) ή τηλεομοιοτυπία ή
2. δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
3. δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Κατακύρωση: Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
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Προσφορών), με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη
ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Σύμβαση: Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄
της Διακήρυξης και η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τη Διακήρυξη, την Απόφαση Κατακύρωσης και την
προσφορά του Αναδόχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το πλήρες κείμενο
της Διακήρυξης διατίθεται ελεύθερα από την ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (www.yen.gr), του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και από την
ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στα τηλ.213-137 1727, 1268 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Υπουργός
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS
KOUROUMPLIS
Ημερομηνία: 2018.06.06 11:51:14 EEST

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Παναγιώτης

Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
1.
Ενδιαφερόμενοι για το Έργο “«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –
Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», μέσω Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της ιστοσελίδας του Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και μέσω της ιστοσελίδας του
ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr)
2.
Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527
ΙII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eσωτερική ∆ιανομή
Γρ. κ. Υπουργού ΝΑΝΠ
Γρ. κ. Υφυπουργού ΝΑΝΠ
Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ
Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. ΓΕΛΣ
Γρ. κ. ΓΔΟΥ
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