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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10174
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΗΦΑΙΣΤΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.ifaistidi@tpd.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132116423/+30 2132116425
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.tpd.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.tpd.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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για υπηρεσίες καθαριότητας με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90911200 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών 
καθαρισμού των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. και Δανείων (Ακαδημίας 40), του Καταστήματος 
Πειραιά (Δραγάτση 12, Πλατεία Κοραή), του Αρχείου (Πατησίων 34 Αθήνα), του Καταστήματος Θεσσαλονίκης 
(Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35) και του Καταστήματος Πάτρας (Αγίου Ανδρέα 6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00 €) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα 
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δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 «Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων» του τακτικού 
προϋπολογισμού του Τ.Π.& Δανείων (CPV 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων»), με δικαίωμα 
συμμετοχής κατ’ αποκλειστικότητα, των οικονομικών φορέων του άρθρου 20 του Ν.4412/2016

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 217 741.94 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Τ.Π.&Δ. (Ακαδημίας 40), του Καταστήματος Πειραιά (Δραγάτση 12, Πλατεία Κοραή), του Αρχείου (Πατησίων 34 
στην Αθήνα), του Καταστήματος Θεσσαλονίκης (Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35) και του Καταστήματος Πάτρας 
(Αγίου Ανδρέα 6).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανάλογο κατά τον προγραμματισμό του προσωπικό, που δεν μπορεί να 
είναι συνολικά λιγότερο από δεκαεννέα (19) καθαρίστριες/καθαριστές και έναν/μία (1) επόπτη υπάλληλο για την 
επίβλεψη του έργου επικοινωνία με το Τ. Π. και Δανείων, οι οποίοι θα εργάζονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι 
και Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, ως ακολούθως :
α) οκτώ (8) καθαρίστριες/καθαριστές που θα εργάζονται σε τετράωρη βάση από 16:00 έως τις 20.00, στο κτίριο 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δανείων Ακαδημίας 40
β) μιας (1) καθαρίστριας/καθαριστή που θα εργάζεται σε τρίωρη βάση 08.00 – 11.00, κατά τις εργάσιμες ημέρες, 
στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δανείων Ακαδημίας 40
γ) μιας (1) καθαρίστριας/καθαριστή που θα εργάζεται σε τετράωρη βάση 11.00 – 15.00, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δανείων Ακαδημίας 40,
δ) μιας (1) καθαρίστριας/καθαριστή που θα εργάζεται σε τετράωρη βάση 16.00 – 20.00, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δανείων Ακαδημίας 40 (καθημερινά γενική καθαριότητα)
ε) μιας (1) καθαρίστριας/καθαριστή που θα εργάζεται σε δεκαπενθήμερη βάση δύο ώρες από 9:00-11.00 για τον 
καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων του κτιρίου της Κ.Υ.
στ) (2) καθαρίστριες/καθαριστές που θα εργάζονται σε τετράωρη βάση ανά εβδομάδα 10.00-14.00, ενώ οι 
περιοδικές εργασίες θα εκτελούνται 1 Παρασκευή το μήνα σε τετράωρη βάση (γενική καθαριότητα) στους 
χώρους του Αρχείου Τ.Π. & Δανείων, Πατησίων 34 και Κάνιγκος 29 στην Αθήνα
ζ) μιας (1) καθαρίστριας/καθαριστή που θα εργάζεται σε τετράωρη βάση 15:30-19:30, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες, στο κτίριο του Καταστήματος Πειραιά, ενώ οι περιοδικές εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ημέρες που 
θα υποδειχθεί από τη Δ/νση του Καταστήματος, συνολικά οκτώ (8) ώρες μηνιαίως, ήτοι, τέσσερις (4) ώρες ανά 
δεκαπενθήμερο,
η) δύο (2) καθαριστριών/καθαριστών που θα εργάζονται συνολικά εννέα ώρες καθημερινά από 15.30 – 
20.00 (4.30 ώρες έκαστη/ος), κατά τις εργάσιμες ημέρες, στο κτίριο του Καταστήματος Θεσσαλονίκης, ενώ οι 
περιοδικές εργασίες θα εκτελούνται, κατά τις ημέρες που θα υποδειχθεί από τη Δ/νση του Καταστήματος, σε 
δεκαεξάωρη (16) διμηνιαία βάση (οκτώ ώρες το μήνα) και
θ) δύο (2) καθαρίστριες/καθαριστές που θα εργάζεται σε δίωρη βάση 16.00 – 18.00, κατά τις εργάσιμες ημέρες, 
στο κτίριο του Καταστήματος Πάτρας, ενώ οι περιοδικές εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ημέρες που θα 
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υποδειχθεί από τη Δ/νση του Καταστήματος, σε οκτάωρη (8) τριμηνιαία βάσηΟι προς καθαρισμό χώροι είναι οι 
εξής:
ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡ. 40
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 7.623,00, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων, 
όλων των ορόφων, των φωταγωγών και των ανελκυστήρων του κτηρίου, καθώς και των ακάλυπτων χώρων 
αυτού.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: 283,00 τ.μ.
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 34 /ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: 
6.412,00, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων και του ανελκυστήρα.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 35/ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ: 1.516,46, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων, όλων των ορόφων, των φωταγωγών 
και των ανελκυστήρων του κτηρίου, καθώς και των ακάλυπτων χώρων αυτού.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 6/ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ: 455,94.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 217 741.94 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν: α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής & Αλληλέγγυας 
Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας β) έγκριση σκοπιμότητας από τον εποπτεύοντα φορέα
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
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είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
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 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως 
κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) οι παρακάτω 
κατηγορίες οικονομικών φορέων: (α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 
(Α΄ 236), (β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), 
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και(δ) 
κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και 
κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των 
εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. Οικονομικός φορέας 
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
και των προσωρινών συμπράξεων, τα μέλη των οποίων να ανήκουν στην προηγούμενη, ως άνω, περίπτωση 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) ή ενώσεις ΚΟΙΣΠΕ, 
δύνανται βάσει του άρθρου 58 & 131 ν. 4412/2016 να αναθέτουν σε τρίτους μέρος της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας αρκεί ο υπεργολάβος να είναι και αυτός Κοι.Σ.Π.Ε.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:
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Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για λόγους διασφάλισης της 
υγείας των υπαλλήλων αλλά και των συναλλασσόμενων του Τ.Π. και Δανείων -και ειδικότερα της προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19- της αδιάλειπτης παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων της Κ.Υ. και των Καταστημάτων του) και μετά την 
αριθμ. 3742/3o/01-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΟΩ469ΗΗ7-ΟΦΟ) απόφασης Δ.Σ του Τ. Π. & Δανείων, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης, κατά τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

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.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/11/2021
Τοπική ώρα: 16:00

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: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, ΑΘΗΝΑ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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Επίσημη επωνυμία: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10174
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.ifaistidi@tpd.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132116423/+30 2132116425

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/11/2021

mailto:k.ifaistidi@tpd.gr
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