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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ:«ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ» 

 
1.   Αληηθείκελν ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ 
 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε. γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλνηηθψλ 
Πξνγξακκάησλ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: 
 

 Πξόγξακκα Άμνλα 3 «Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 
ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο». 

 Πξόγξακκα Άμνλα 4 πξνζέγγηζε Leader. 
 
ηελ παξνχζα θάζε, ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε. δελ επαξθεί γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ. πλεπψο απαηηείηαη ππνζηήξημε 
ηνπ Σκήκαηνο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ 
ηελ παξνχζα αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ. 
 
Η ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε., δειαδή ην αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ, αθνξά 
ζπγθεθξηκέλα: 
 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
θάζε έξγνπ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπ θαη εληνπηζκφο ηπρφλ απνθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ 
θαηά ηελ  πινπνίεζε θαη πξφηαζε κέηξσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο, θαζψο θαη έιεγρνο θαη 
παξαιαβή ησλ έξγσλ. 

 ηελ ηήξεζε εηδηθνχ θαθέινπ γηα θάζε έξγν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηα 
πξσηφηππα παξαζηαηηθά, ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, 

 ηελ επηηφπηα επίζθεςε ζηνλ ρψξν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε θάζε αίηεκα πιεξσκήο 
δαπαλψλ, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, 

 ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ αηηεκάησλ πξνθαηαβνιψλ ησλ δηθαηνχρσλ, 

 ηελ ζχληαμε ησλ Πξαθηηθψλ Δηνηθεηηθνχ Ειέγρνπ Πξνθαηαβνιψλ θαη Δαπαλψλ, ζηα νπνία 
απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ, 

 ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ζηελ ΕΤΔ LEADER ηνπ ΠΑΑ ησλ Δειηίσλ Παξαθνινχζεζεο 
ησλ έξγσλ.  

 ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν 
ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ άμνλα 3 θαη άμνλα 4. 

 Παξαθνινχζεζε δηθαηνχρσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα 3 θαη 4 ησλ 
θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ηνπ ΠΑΑ. 

 ηελ ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ελφςεη ηεο ζχληαμεο ηεο πξφηαζεο γηα 
ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

 ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεο πξφηαζεο ηνπ Σνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο . 
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Η παξνύζα παξνρή ππεξεζίαο ζα ζπκβάιεη ώζηε ην Σκήκα Κνηλνηηθώλ Πξνγξακκάηωλ 
ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. λα ιεηηνπξγήζεη απξόζθνπηα ωο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηωλ 
Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ. 
 
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο κε γλψκνλα ηνλ νηθνλνκηθφηεξν θαη ηερληθά 
αξηηφηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη κε ηήξεζε φισλ ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ν κφλνο ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή 
δηεθδηθήζεηο ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζαλάηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη επίζεο, 
γηα δηεθδηθήζεηο, ιφγσ πεξηνπζηαθήο δεκίαο, πνπ κπνξεί λα εγεξζνχλ εμαηηίαο πξάμεσο ακέιεηαο, 
ζθαικάησλ ή παξαιείςεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
ηε εξγαηηθή δαπάλε δηαρείξηζεο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
εξγαηηθέο δαπάλεο, (εκεξνκίζζηα, κηζζνί, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ θ.ιπ.).  
 
2. Γεληθέο ππνρξεώζεηο δηαγωληδνκέλωλ 
 

 Σερληθή Έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο,  νξζνχ ζρνιηαζκνχ θαη 
επηζήκαλζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 Καηάξηηζε ρεδίνπ απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαρείξηζεο 
πινπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο. Πξνηεηλφκελν νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη έθζεζε κεζνδνινγίαο. Οξγαλφγξακκα κε 
πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο.  

 Σερληθή ζηήξημε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. 
Πιεξφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρήκαηνο. 
 

Ο αλάδνρνο ηεο παξνρήο ηωλ ππεξεζηώλ απηώλ ππνρξενύηαη ζε: 
 

 πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηε ιεηηνπξγηθή 
πνξεία ησλ έξγσλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο έγθαηξεο επέκβαζεο θαη απνηξνπήο θαζπζηεξήζεσλ. 

 Αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
παξνρήο ππεξεζίαο.  

 Εληνπηζκφ θαη επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ. 

 Υξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε.,  κε φια 
ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

 Σήξεζε Ηκεξεζίνπ Ηκεξνινγίνπ Εξγαζηψλ. 

 Τπνβνιή ηξηκεληαίαο έθζεζεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηειηθήο έθζεζεο 
ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 Τπνβνιή εθηάθησλ εθζέζεσλ, φηαλ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ην απαηηεί 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε. γηα θάζε εκθαληδφκελν πξφβιεκα. 

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ κε ζθνπφ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα έξγα. 

 Παξαθνινχζεζε δηθαηνχρσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα 3 θαη 4 ησλ 
θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ηνπ ΠΑΑ. 

 
 
3. Δθηέιεζε ύκβαζεο, Όξγαλα θαη Σξόπνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε. νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ 
έξγσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεχεη ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξχηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 
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Σν ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ, νρεκάησλ, 
κεραλεκάησλ θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλήθνπλ 
ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Ε., πνπ βαξχλεηαη κε ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ, ηα θαχζηκα, ιηπαληηθά, 
service, Κ.Σ.Ε.Ο., θφξνη θαη ηέιε νρεκάησλ. Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ αλήθεη ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Ε., πνπ βαξχλεηαη κε ην θφζηνο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα, νρήκαηα θ.ιπ.) ή γηα νηνλδήπνηε ιφγν 
πξνθχςεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ 
ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. νθείιεη 
ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν αληίζηνηρν κεράλεκα ή φρεκα, πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή.  

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ηνλ Εθπξφζσπφ ηνπ έλαληη ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. Ο Εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ελεξγεί θαη’ 
εληνιή ηνπ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε φια ηα 
ζέκαηα θαη λα δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε 
χκβαζε.  

Σν δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε βεβαίωζεο φηη έιεμαλ ηθαλνπνηεηηθά νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν 
ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσκνδνηεί επί φισλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ 
δεηείηαη ε άπνςή ηνπ απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Ο ρξφλνο γλσκνδφηεζεο ζα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 
ζπνπδαηφηεηα θαη ην επείγνλ θάζε ζέκαηνο. 

Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ν 
Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε έθζεζε ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Ε. κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξνηείλεηαη απηή.  

 
4. Μέζα θαη Πξνζωπηθό  
 

Ο Γηαγωληδόκελνο νθείιεη λα απνδείμεη όηη δηαζέηεη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, όιν ην 
απαηηνύκελν πξνζωπηθό - ειάρηζηνο αξηζκόο δύν (2) αηόκωλ. 

Σν ειάρηζηα απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ αλά εηδηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην νπνίν έρεη 
ππνινγηζζεί ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, είλαη: 

 

1. Έλαο (1) πνιηηηθόο κεραληθόο ΠΔ, ωο ζπληνληζηήο θαη επόπηεο ηωλ παξερνκέλωλ 
ππεξεζηώλ, ππεύζπλνο ηεο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο δηαρείξηζεο ηεο 
πινπνίεζεο ηωλ έξγωλ, κε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ρξόληα εξγαζηαθή εκπεηξία ζε 
επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα, πιήξνπο απαζρόιεζεο.  
 

2. Έλαο (1) πνιηηηθόο κεραληθνί ΠΔ, ωο βνεζόο ηνπ ζπληνληζηή ζηνλ δηνηθεηηθό θαη 
νηθνλνκηθό έιεγρν –ηερληθό έιεγρν θαη παξαθνινύζεζε ηωλ πινπνηνύκελωλ έξγωλ, κε 
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξόλν εξγαζηαθή εκπεηξία ζε επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα, πιήξνπο 
απαζρόιεζεο. 

 

Εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηνλ Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί νλνκαζηηθά 
αλά δξαζηεξηφηεηα, ζπλνδεπφκελν θαη απφ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. 

Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ κε ηηκή κνλάδαο (ηηκή αλζξσπνρξφλνπ) απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ. 
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Ο Εξγνδφηεο ζα ζπκθσλήζεη ή ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ππφςε πίλαθα θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα εθαξκφζεη ηηο ππνδείμεηο ηνπ. Πέξα φκσο απφ ηα αλσηέξσ ν Ο.Α.Κ. Α.Ε. κπνξεί θαηά ηελ 
απφιπηε απηνχ θξίζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δεηήζεη πξφζζεην πξνζσπηθφ, κε αλάινγε 
κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αξρηθψο εγθξηζέληνο πξνζσπηθνχ, νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θαη 
εκπεηξίαο θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εχινγν ρξφλν λα ην δηαζέζεη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζζεην πξνζσπηθφ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ 
αξρηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε αχμεζε ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαιπθζεί κέζσ 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.  

Η γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Αλαδφρνπ (γξακκαηέαο, ρεηξηζηήο Η/Τ) 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαηηέξσο. 

Η νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζηειερψλεηαη απφ επηζηήκνλεο πνπ 
ζα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εηδηθνηήησλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ 
φπσο νηθνλνκνιφγνπο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο.  

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξχλεη νπνηνλδήπνηε 
ππάιιειν, επηζηήκνλα ή κε, ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ 
απαζρνιείηαη. Η αλσηέξσ απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη απξνθαζίζησο κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ 
εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξφζιεςεο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ν 
Αλάδνρνο ζα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζή ηνπ κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο θαη βηνγξαθηθά 
ζεκεηψκαηα. Κάζε λέν πξφζσπν πνπ ζα έξρεηαη γηα λα εξγαζηεί ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, 
ζα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαη δελ 
δηθαηνινγείηαη απαζρφιεζε γηα ελεκέξσζή ηνπ. 

 
 
 

Υαληά, 10/11/2015 
 
     

Ο Δ/ΝΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
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