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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την υλοποίηση συµπληρωµατικών δράσεων Δηµοσιότητας και Επικοινωνίας (web 

site) στο πλαίσιο  του  συγχρηµατοδοτούµενου έργου I.C.E. της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος 
που έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 

2007-2013 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήµων Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
“Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E.”, του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, µε κωδικό Ι5.11.02, 
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους, έχοντας υπόψη 

1) τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεµβρίου 2013 για 
την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων  

2) την µε αριθ. 35130/739-09.08.2010 απόφαση περί «Αύξησης των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

3) την υπ’ αριθ. 56294 (Φ.Ε.Κ. 2015/Β/17.09.2009) Υπουργική Απόφαση, 
«Κανονισµός Προµηθειών Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)» 

4) τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (Φ.Ε.Κ. 182/Α/22.08.2011), «Περιφερειακές 
Ενώσεις Δήµων και Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας» 

5) Τον Κανονισµό Έργων-Μελετών-Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων 
Δυτικής Ελλάδας 

6) το τεχνικό δελτίο (Application form), την κατανοµή του προϋπολογισµού του 
έργου I.C.E και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήµερα 

7) την υπ’ αριθµ. 297ζ/19-10-2015 Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αίτηµα για την κάλυψη συµπληρωµατικών δράσεων Δηµοσιότητας και 
Επικοινωνίας για τις ανάγκες του προγράµµατος ICE 

8) την υπ’ αριθµ. 297θ19-10-2015/ Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η παρούσα Διακήρυξη 
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9) την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

προτίθεται να αναθέσει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τις δράσεις 
Δηµοσιότητας και Επικοινωνίας του εν λόγω έργου.   

Οι δράσεις θα ανατεθούν σε νοµικό πρόσωπο (εταιρία ή φυσικό πρόσωπο) ή 
κοινοπραξία/ένωση των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό 
ανάθεση αντικείµενο παροχής υπηρεσιών. 

Ο Προϋπολογισµός των προς ανάθεση δράσεων είναι 2.000,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και όλων των νοµίµων φόρων και κρατήσεων. 

Η διάρκεια των συγκεκριµένων εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και 
όχι πέραν της λήξης του έργου, ήτοι 30/11/2015. 

Η ανάθεση θα γίνει µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, και αναλυτικά όπως αναφέρονται 
στον πίνακα της ενότητας 2 (Περιγραφή φυσικού αντικειµένου εργασιών). 

Στο παραπάνω ποσό γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η παραπάνω συνολική αµοιβή 
του Αναδόχου αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από την οµάδα έργου 
του Αναδόχου υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή 
έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Το αντικείµενο των εργασιών αφορά την υλοποίηση ενεργειών Δηµοσιότητας και 
Επικοινωνίας του έργου “Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – 
I.C.E.”, προκειµένου άµεσα να υλοποιηθούν οι δράσεις αυτές. 

Συγκεκριµένα και σε αντιστοιχία µε τον προϋπολογισµό του έργου τα παραδοτέα 
αφορούν: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ανάπτυξη και κατασκευή Διαδικτυακού Τόπου του Έργου 

1. Δηµιουργία Διαδικτυακού Τόπου: σχεδιασµός πρωτότυπης εικαστικά ιστοσελίδας, 
ανάπτυξη, λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών για τη συνεχή ενηµέρωση της 
δικτυακής πύλης µε υλικό στα πλαίσια δράσεων διάχυσης και δηµοσιότητας του 
έργου. Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί για τη φιλοξενία υλικού και πληροφοριών στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου και ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την µετάφραση του περιβάλλοντος, των καρτελών και 

Δράσεις Δηµοσιότητας Τιµή (συµπ. 
Φ.Π.Α.)

Ανάπτυξη και κατασκευή Διαδικτυακού Τόπου του Έργου 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 €
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λοιπών σταθερών στοιχείων που θα εµφανίζονται στις κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, περιθώρια, Headers & Footers κλπ της Ιστοσελίδας. 

Δυνατότητα υποστήριξης περιβάλλοντος πολυµέσων για παρουσίαση περιεχοµένου 
σε ποικίλες µορφές (κείµενο, φωτογραφία, video, audio) µε τη κατάλληλη 
γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του 
υλικού (πχ. Flash animation), υποστήριξης εσωτερικής µηχανής αναζήτησης και 
ενηµερωτικών σηµειωµάτων (newsletter). 

O κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και η εφαρµογή διαχείρισης και 
υποστήριξης του portal πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα (Open Source) και σε 
καµία περίπτωση δεν πρέπει να δεσµεύουν τoν ανάδοχο ή κάποιον τρίτον σε 
επίπεδο αδειών χρήσης µε τον φορέα. Τυχόν άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία 
διαχείρισης του portal, πρέπει να προµηθευτούν από τον ανάδοχο για λογαριασµό 
του φορέα. 

Τα παραπάνω παραδοτέα που εµπεριέχουν σχεδιασµό και δηµιουργία υποχρεωτικά θα 
φέρουν συγκεκριµένα διακριτικά του έργου αλλά και του προγράµµατος 
συγχρηµατοδότησης τηρώντας τους κανόνες δηµοσιότητας, ενώ το δηµιουργικό και τα 
γραφικά στοιχεία του προωθητικού υλικού (ιστοσελίδας) θα επιλέγονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή ανάµεσα από σχεδιαστικές προτάσεις του αναδόχου (π.χ. 3 
σχεδιαστικές εκδοχές). Το δηµιουργικό - σχεδιαστικό µέρος των παραδοτέων θα πρέπει 
να στοχεύει στο να κάνει την ιστοσελίδα ελκυστική για το κοινό µε τη χρήση royalty- free 
εικονογραφήσεων, γραφικών κ.α.  
Τα βασικά γραφικά έχουν ήδη επιλεγεί από το εταιρικό σχήµα και θα δοθούν στον 
Ανάδοχο για την ενσωµάτωσή τους στην δηµιουργική πρόταση για την παραγωγή 
ποιοτικής και πρωτότυπης ιστοσελίδας.  

3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι ανατιθέµενες εργασίες θα πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα µε την υπογραφή της 
σύµβασης και σε χρονοδιάγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
και του Αναδόχου αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης.  

Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση του συνόλου του έργου δε θα πρέπει να ξεπεράσει την 
καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι 30/11/2015. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά, νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις  τα οποία 
ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της εργασίας και πιο συγκεκριµένα: 

α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής  

β) Συνεταιρισµοί,  

γ) Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά  

δ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών 

που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και 
δραστηριοποιούνται νόµιµα στον τοµέα της προµήθειας και παροχής υπηρεσιών, 
σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να: 
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Κατέχουν κατ’ελάχιστον αποδεδειγµένη πενταετή εµπειρία στην υλοποίηση 
ιστοχώρων (website).  

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται όπως καταθέσουν φάκελο προσφοράς ο οποίος θα 
περιέχει: 

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή τρόπου υλοποίησης των ζητούµενων υπηρεσιών 
καθώς και προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησής τους. 

2. Οικονοµική προσφορά επί των ζητούµενων υπηρεσιών µε τιµή προσφοράς 
εκφρασµένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
Φ.Π.Α., για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στη πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η 
τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα 
ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 
οποία συµµετέχουν  

B. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς:  

• δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Διατάγµατος 60/2007, για κάποιο από 
τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε τη άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
(εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραµµένοι στο 
οικείο επιµελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριµένης πρόσκλησης, η Προσφορά 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 
Πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και 
Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή.  

5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα:  

Εάν ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο:  
•  Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, 

κατά περίπτωση  

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:  
•  Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και 

τις µεταβολές του.  
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Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει 
πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών 
κάθε Συµµετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:  

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι 
ρητά) εκτέλεση της Σύµβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις 
ολόκληρο το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα 
ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανοµής της αµοιβής 
των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, µεταξύ των εταίρων της ένωσης και το 
ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.  

•  Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.  
• Ορίζεται ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει 

δεσµευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του 
Διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νοµικό πρόσωπο, 
δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 
υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 
δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λ.π.).  

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εµπειρίας ή 
οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκµηριώνει την τεχνική επάρκεια του 
υ π οψηφ ί ο υ α ν α δ ό χ ο υ σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η δ ρ ά σ εω ν Ε υ ρωπα ϊ κώ ν 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων . 

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
υποψηφίου. 

o Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης. 

o Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί 
στην Ελληνική γλώσσα. 

o Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα 
επικρατεί η ελληνική διατύπωση. 

o Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

o Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούµενη υπηρεσία και είδος. 

o Διευκρινήσεις που ζητούνται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

o Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προµήθειας των υπηρεσιών. 

o Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Οι φάκελοι προσφορών θα πρέπει να προσκοµιστούν σφραγισµένοι και µε την 
αναγραφή: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (web site) ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: “ – I.C.E. - Innovation, Culture and Creativity for a new Economy” 

Επωνυµία: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις δράσεις Δηµοσιότητας και Επικοινωνίας του Έργου                                     
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Δ/νση: 

Τηλ. Επικ.:  

Θα γίνονται δεκτοί µέχρι την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 13:00 µ.µ. στα 

γραφεία της ΠΕΔ ΔΕ, Αλ. Υψηλάντου 114-116, 26225, Πάτρα, 2
ος

 όροφος  

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2610270097 

Δεκτές γίνονται και προσφορές που υποβάλλονται µέσω ταχυδροµείου, υπηρεσίας 
ταχυµεταφορών, ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτηµένους 
αντιπροσώπους µε απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν στην Περιφερειακή 
Ένωση Δήµων Δυτικής Ελλάδας µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους. Ο 
φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται κατά την παραλαβή του στα γραφεία της 
ΠΕΔ ΔΕ. 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) µήνες υπολογιζόµενες από την εποµένη 
της τελευταίας ηµέρας κατάθεσης προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του προαναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΠΕΔ ΔΕ θα αξιολογήσει χωριστά τις τεχνικές και τις 
οικονοµικές προσφορές και θα συντάξει πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων µε βάση 
τον παρακάτω πίνακα 

Η τελική απόφαση κατακύρωσης θα ληφθεί από το Δ.Σ. του φορέα, µετά από εισήγηση 
της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που θα οριστεί. 

Το έργο ανατίθεται µε απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΔΕ. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωµένος µέσα σε 6 εργάσιµες 
µέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Δ.Σ. να προέλθει για να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2610 270097 και στο e-mail: pedde@pedde.gr  
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Άτοµο επικοινωνίας: Θεόδωρος Καµπέρος). 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται δηµοσιευµένη στην 
επίσηµη ιστοσελίδα της ΠΕΔ ΔΕ  www.pedde.gr  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΔΕ 

Προσφορά Δείκτης Βαρύτητας

Τεχνική Προσφορά 70

Οικονοµική Προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 30
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