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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  

άνω των ορίων με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα του διαγωνισμού 

 (Ν. 4412/2016)  

«Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων/Συσκευών Εργαστηρίου και Υπαίθρου»  

(Αριθμός Διακήρυξης: 9/2022) 

 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)  

Ταχ. Διεύθυνση: Σπύρου Λούη, Γ' Είσοδος 1, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672. 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών 

Τηλέφωνο: +30 2131337372, +30 2131337269 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@igme.gr . 
Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:  

Γενική διεύθυνση: http://www.eagme.gr/     
 

I.2) Επικοινωνία:   
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), το 
οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (Άρθρο 25, 
Μέρος Β’ Ν. 4602/2019). 
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Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: “Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων/Συσκευών Εργαστηρίου και Υπαίθρου”. 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 33191100-6  Αποστειρωτές, 38000000-5 Εξοπλισμός 
εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά), 38434560-9 Χημικοί Αναλυτές, 
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης, 38424000-3  Εξοπλισμός 
μέτρησης και ελέγχου, 38433000-9 Φασματοφωτόμετρα, 38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων 
Χ, 38540000-2 Μηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων, 43411000-7 Μηχανήματα 
διαλογής και κοσκινίσματος. 

II.1.3) Είδος σύμβασης: Προμήθεια 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Επιστημονικών 
Οργάνων/Συσκευών Εργαστηρίου και Υπαίθρου και διαιρείται στα ακόλουθα τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 Οριζόντιος Κλίβανος Υγρής Αποστείρωσης 33191100-6 Αποστειρωτές 

2 Ολοκληρωμένη Συσκευή Εκχύλισης που αποτελείται από 
Γυάλιες Φιάλες, Θερμαντικό Μανδύα, Θερμοστάτη, 

Αναδευτήρα 

38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, 
οπτικός και ακριβείας (εκτός από 

γυαλιά) 

3 Χημικός Αναλυτής Υγρών Δειγμάτων με τεχνολογία UV-
VIS 

38434560-9 Χημικοί Αναλυτές 

4 Συσκευή κοκκομετρικής ανάλυσης με Laser 38430000-8 Όργανα και συσκευές 
ανίχνευσης και ανάλυσης 

5 Συσκευή Χώνευσης Δειγμάτων με Μικροκύματα 38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και 
ελέγχου 

6 Σύστημα Φασματοφωτομετρίας Ατομικής Απορρόφησης 
με σύστημα Φλόγας 

38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 

7 Φορητό/ χειρός Φασματοφωτόμετρο Φθορισμού Ακτινών 
Χ (Portable / Handheld X-ray Fluorescence 

spectrometer )  –pXRF 

38947000-7, Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 

8 Σύστημα ψύξης -απόψυξης 38540000-2 Μηχανές και συσκευές 
δοκιμών και μετρήσεων 

9 Συσκευή Επίπλευσης για Διαχωρισμό Διαφορετικών 
Ορυκτών που προέρχονται από την εξόρυξη Χρυσού, 

Χαλκού Μολύβδου, Ψευδαργύρου, Άνθρακα 

43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και 
κοσκινίσματος 

 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:  Εκτιμώμενη αξία της διακήρυξης σε ευρώ  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός  
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€ 220.161,29) μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και διακοσίων εβδομήντα τριών 
χιλιάδων ευρώ (€ 273.000,00) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικότερα: 

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 1: ανέρχεται στο ποσό των 9.677,42 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
12.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 2: ανέρχεται στο ποσό των 7.258,06 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 9.000,00 
€  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 3: ανέρχεται στο ποσό των 8.064,52 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
10.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 4: ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
50.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  
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Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 5: ανέρχεται στο ποσό των 28.629,03 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
35.500,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 6: ανέρχεται στο ποσό των 26.209,68 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
32.500,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 7: ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
60.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 8: ανέρχεται στο ποσό των 35.483,87 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
44.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 9: ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03 € μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και 
20.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

 

II.1.6)  Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ΝΑΙ  

Η προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ανωτέρω προϋπολογισμό ανά τμήμα, όπως αποτυπώνεται 
στον κάτωθι πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (€) 

1 Οριζόντιος Κλίβανος 
Υγρής Αποστείρωσης 

33191100-6  
Αποστειρωτές 

9.677,42 12.000,00 

2 Ολοκληρωμένη 
Συσκευή Εκχύλισης 
που αποτελείται από 

Γυάλιες Φιάλες, 
Θερμαντικό Μανδύα, 

Θερμοστάτη, 
Αναδευτήρα 

38000000-5 
Εξοπλισμός 

εργαστηριακός, 
οπτικός και ακριβείας 
(εκτός από γυαλιά) 

7.258,06  
9.000,00 

 

3 Χημικός Αναλυτής 
Υγρών Δειγμάτων με 
τεχνολογία UV-VIS 

38434560-9 Χημικοί 
Αναλυτές 

8.064,52 10.000,00 

4 Συσκευή 
κοκκομετρικής 

ανάλυσης με Laser 

38430000-8 Όργανα 
και συσκευές 

ανίχνευσης και 
ανάλυσης 

40.322,58 50.000,00 

5 Συσκευή Χώνευσης 
Δειγμάτων με 
Μικροκύματα 

38424000-3 
Εξοπλισμός μέτρησης 

και ελέγχου 

28.629,03 35.500,00 

6 Σύστημα 
Φασματοφωτομετρίας 

Ατομικής 
Απορρόφησης με 
σύστημα Φλόγας 

38433000-9 
Φασματοφωτόμετρα 

26.209,68 32.500,00 

7 Φορητό/ χειρός 
Φασματοφωτόμετρο 

Φθορισμού Ακτινών Χ 
(Portable / Handheld 
X-ray Fluorescence 
spectrometer )  –

pXRF 

38947000-7, 
Μικροαναλυτές 

ακτίνων Χ 

48.387,10 60.000,00 

8 Σύστημα ψύξης -
απόψυξης 

38540000-2 Μηχανές 
και συσκευές δοκιμών 

και μετρήσεων 

35.483,87 44.000,00 

9 Συσκευή Επίπλευσης 
για Διαχωρισμό 
Διαφορετικών 
Ορυκτών που 

προέρχονται από την 
εξόρυξη Χρυσού, 

Χαλκού Μολύβδου, 

43411000-7 
Μηχανήματα διαλογής 

και κοσκινίσματος 

16.129,03 20.000,00 
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Ψευδαργύρου, 
Άνθρακα 

 ΣΥΝΟΛΟ  220.161,29 273.000,00 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ολόκληρη την ποσότητα ενός ή περισσοτέρων τμημάτων ή για το σύνολο 
των τμημάτων. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα, υποβάλλεται ξεχωριστή 
προσφορά (ξεχωριστός φάκελος) για κάθε Τμήμα. 

Μέγιστος αριθμός Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα: όλα τα τμήματα. 

 

II.1.7) Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ. 
1012900), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ σε συνέχεια της πρόσκλησης με α/α 
ΟΠΣ 1724, κωδ. ΣΑ Ε175/1. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ17510000) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της Δ.Α. αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση 
της Πράξης. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο : Νο.5 – " Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων/Συσκευών 
Εργαστηρίου και Υπαίθρου" της Πράξης : «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της 
βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014–2020», άξονας προτεραιότητας 1 
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες», με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π. 
2610/971/A2/06–06–2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – 
Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΑΔΑ : 6ΣΩ5465ΧΙ8–619) και έχει λάβει κωδικό MIS 5003300. 

 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1)  Τίτλος: «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων/Συσκευών Εργαστηρίου και Υπαίθρου». 

II.2.2)  Τόπος εκτέλεσης: Το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων επιστημονικών οργάνων θα παρέχεται 
από τον Ανάδοχο ή τους Ανάδοχους αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Η 
εγκατάσταση τους θα γίνεται με ευθύνη του Ανάδοχου ενώ η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 
παρέχει βασικές υποδομές, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, 
πεπιεσμένο αέρα και απαγωγούς (εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων). Με ευθύνη του Αναδόχου θα γίνει και η κατάλληλη εκπαίδευση στο 
προσωπικό της αναθέτουσας αρχής. 

II.2.3)  Περιγραφή της σύμβασης: Η ΕΑΓΜΕ, με σταθερό γνώμονα την αξιοποίηση των φυσικών 
ενεργειακών πόρων (όπως τα γεωθερμικά πεδία), την πρόληψη και προστασία των πολιτών από 
φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, αλλά και τη βιώσιμη παραγωγική αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας υλοποιεί το έργο «Μελέτες και έρευνες στήριξης 
του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας» με τη συντομογραφία 
ΟΠΥΓΕΚ. Μεταξύ άλλων, στόχος του προγράμματος είναι η σταδιακή επαναξιολόγηση 
εμφανίσεων μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών πρώτων υλών σε επιλεγμένους ΔΜΧ, η 
έρευνα αξιοποίησης παραπροϊόντων/απορριμμάτων εκμεταλλεύσεων και η έρευνα εντοπισμού 
νέων εμφανίσεων μετάλλων στρατηγικής σημασίας. Για την υποστήριξη των παραπάνω 
δράσεων η ΕΑΓΜΕ διαθέτει διαπιστευμένα κατά ISO 17025:2017 θεματικά εργαστήρια τα οποία 
εκτελούν πλήθος πρότυπων δοκιμών. Για την υποστήριξη των εργαστηρίων της, η ΕΑΓΜΕ 
προτίθεται να ανανεώσει ή να εξοπλιστεί με νέο εξοπλισμό που αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσης διακήρυξης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Επιστημονικών 
Οργάνων/Συσκευών Εργαστηρίου και Υπαίθρου» 

II.2.4)  Κριτήρια ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα του διαγωνισμού.  

II.2.5)  Διάρκεια σύμβασης: Διάρκεια σε μήνες: έξι (6) 

II.2.6)  Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ 
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II.2.7)  Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ 

 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1)  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1)  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παρούσα απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.  

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο γενικού κύκλου εργασιών για τις τρεις 
(3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018,2019,2020) τουλάχιστον ίσο με τη συνολική 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας ασκεί οικονομική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε θα πρέπει ο μέσος όρος του 
γενικού κύκλου εργασιών του κατά τις διαχειριστικές χρήσεις που δραστηριοποιείται να είναι κατ’ 
ελάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης.  

III.1.3) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με αυτό πρότυπο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παρούσα απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλους 
τους οικονομικούς φορείς. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.  

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1)  Περιγραφή 

IV.1.1)  Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, , άνω των 
ορίων με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα του διαγωνισμού. (Ν. 4412/2016). 
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 6 από 6 
 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

IV.1.2)  Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 22.09.2022, Τοπική ώρα: 15:00. 

IV.1.3)  Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνικά 

IV.1.4)  Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: Δώδεκα (12)  

IV.1.5)  Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 23.09.2022, Τοπική ώρα: 11:00π.μ. 

 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1)  Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: OXI 

VI.2)  Συμπληρωματικές πληροφορίες: Όπως Τεύχος Διακήρυξης. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Α.Γ.Μ.Ε. 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ, M.SC 
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