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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409983-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Νέα Μουδανιά: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων
2019/S 168-409983
Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Νέας Προποντίδας
Ελλάδα
Μεγάλου Αλεξάνδρου 26
Νέα Μουδανιά
632 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Νέας Προποντίδας
Τηλέφωνο: +30 2373350227
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eleni.simoy@nea-propontida.gr
Φαξ: +30 2373065792
Κωδικός NUTS: EL527
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.nea-propontida.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.nea-propontida.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.nea-propontida.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
Περιβάλλον

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

Τίτλος:
Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές), Δήμου
Νέας Προποντίδας (αρ. μελ: 3/11).

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232400
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση (δίκτυα, βαλβίδες και λοιπός
εξοπλισμός), αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2, καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο
παραλίας Διονυσίου, αναβάθμιση τού υφιστάμενου αντλιοστασίου Διονυσίου, σύστημα αυτοματισμών που
περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων - βαλβίδων
κενού και Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Τέλος, περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 900 000.00 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
45252127

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τ.Κ. Διονυσίου - παραλία (περιοχή Μουριές).

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση (δίκτυα, βαλβίδες και λοιπός
εξοπλισμός), αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2, καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο
παραλίας Διονυσίου, αναβάθμιση τού υφιστάμενου αντλιοστασίου Διονυσίου, σύστημα αυτοματισμών που
περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων - βαλβίδων
κενού και Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Τέλος, περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων.
Το αντικείμενο του έργου αφορά σε:
— πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης με αναρρόφηση (vacuum) από πολυαιθυλένιο,
Φ90 ως Φ250, ενδεικτικού μήκους 6.860 μέτρων, με τουλάχιστον 120 φρεάτια αναρρόφησης διπλού θαλάμου,
με βαλβίδα κενού, που θα διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και λοιπό κατάλληλο εξοπλισμό,
— δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό, από το αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2 στο υφιστάμενο βαρυτικό αντλιοστάσιο
παραλίας Διονυσίου, μήκους 1.160 μέτρων διαμέτρου 140 χλστ.,
— πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό αντλιοστάσιο VS-2, με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και
την αναβάθμιση τού υφισταμένου αντλιοστασίου Διονυσίου, έτσι ώστε να δεχτεί και να προωθήσει προς την
Ε.Ε.Λ. τα λύματα,
— επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, που αφορά σε έργα διαμόρφωσης
και διευθέτησης τού χώρου, σε έργα εξυγίανσης εδάφους, σε εκσκαφές και αντιστηρίξεις με τις απαιτούμενες
αντλήσεις, στην κατασκευή θεμελίων και ανωδομής κτιρίων και δεξαμενών, με τις απαραίτητες στεγανώσεις,
στην κατασκευή σωληνώσεων, φρεατίων κλπ. έργων αυλής, στα έργα υποδομής (επεκτάσεις υφιστάμενων
δικτύων), σε όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των έργων προεπεξεργασίας, δεξαμενής εξισορρόπησης,
βιολογικής βαθμίδας, μονάδας MBR, επεξεργασίας λάσπης, κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών αυτοματισμών,
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— πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά έργα αυτοματισμού για τα αντλιοστάσια, έργα αναρρόφησης και
Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας Λυμάτων.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 900 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
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: όχι

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι) και από ιδίους
πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το έργο συγχρηματοδοτείται για το επιλέξιμο τμήμα ύψους 4 821 780,65 EUR από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ το μη επιλέξιμο τμήμα ύψους 78 219,35 EUR
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας.

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:
1) δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, καθαρισμού και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων,
και που είναι εγκατεστημένα:
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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων·
2) οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης·
3) οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
α) οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., κατ’ ελάχιστον για την 3η τάξη ή για 2x2η τάξη
(αναβαθμισμένη), για έργα κατηγορίας υδραυλικών και κατ’ ελάχιστον για την 3η τάξη, για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχανολογικών και κατ’ ελάχιστον για την 1η τάξη, για έργα κατηγορίας καθαρισμού και επεξεργασίας
υγρών και στερεών αποβλήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και
τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του
Ν.4412/2016
ή
β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., κατ’ ελάχιστον για την 1η τάξη, για έργα κατηγορίας
υδραυλικών και κατ’ ελάχιστον για την 4η τάξη ή για 2x3η τάξη (αναβαθμισμένη), για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχανολογικών και κατ’ ελάχιστον για την 1η τάξη, για έργα κατηγορίας καθαρισμού και επεξεργασίας
υγρών και στερεών αποβλήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και
τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του
Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, καθορίζονται ανάλογα ως ελάχιστες απαιτήσεις, ακριβώς αυτές
που προβλέπονται για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις και ορίζονται επακριβώς στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και τα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του
ν. 4412/2016.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Να έχουν εκτελέσει, κατά την τελευταία δεκαετία, παρόμοιο έργο, δηλαδή:
— 1 δίκτυο αναρρόφησης λυμάτων, με τουλάχιστον 60 βαλβίδες, καθώς και 1 αντλιοστάσιο αναρρόφησης,
— 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, με μέθοδο μεμβρανών (MBR), ισοδύναμου πληθυσμού τουλάχιστον
3.000 κατοίκων.
α) οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., κατ’ ελάχιστον για την 3η τάξη ή για 2x2η τάξη
(αναβαθμισμένη), για έργα κατηγορίας υδραυλικών και κατ’ ελάχιστον για την 3η τάξη, για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχανολογικών και κατ’ ελάχιστον για την 1η τάξη ή για 2xΑ2 τάξη (αναβαθμισμένη), για έργα
κατηγορίας καθαρισμού και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016
ή
β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., κατ’ ελάχιστον για την 1η τάξη, για έργα κατηγορίας
υδραυλικών και κατ’ ελάχιστον για την 4η τάξη ή για 2x3η τάξη (αναβαθμισμένη), για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχανολογικών και κατ’ ελάχιστον για την 1η τάξη ή για 2xΑ2 τάξη (αναβαθμισμένη), για έργα
κατηγορίας καθαρισμού και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, καθορίζονται ανάλογα ως ελάχιστες απαιτήσεις, ακριβώς αυτές
που προβλέπονται για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις και ορίζονται επακριβώς στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με
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το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
ν. 4412/2016.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 98 000,00 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.
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του
Ν.4412/2016.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την 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: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/11/2019
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: 18 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/11/2019
Τοπική ώρα: 10:00
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Τόπος:
Νέα Μουδανιά
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
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο Κεράνης)
Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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.
Περαιτέρω στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4.3) «Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή
δικαστική προστασία», της διακήρυξης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Α.Ε.Π.Π.
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο Κεράνης)
Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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