
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,  15/09/2022  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 4390 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Β. Σκεύη, Ν. Κυματής 
Τηλέφωνο: 2313501229, 2313501359 
Ηλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr    
 
 
 
Θέμα: Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

για την επιλογή αναδόχου του Τμήματος 2  της με αρ. 1562/07-04-2022  διακήρυξης  

(ΑΔΑΜ: 22PROC010350689 2022-04-07)  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 

του άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 

της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο 

πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

6. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

ΠΡΟΣ: 

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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7. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

8. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

9. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

10. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

11. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 

άρθρων 85 επ. 

12. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

13. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

14. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές», 

15. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

16. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 

διατάξεις»,  

17. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»  

18. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

19. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

20. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

21. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 





 
 
 

την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

22. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

23. του Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'), όπως 

ισχύει. 

24. την υπ’αρ.2395/6.6.2018 απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής 

δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας 

ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών 

αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

25. την αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 

Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 

Εσωτερικών(ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

26. την με αρ.οικ.723/15.02.2022 απόφαση ορισμού μελών συλλογικών οργάνων 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης. (ΨΥΤΡ46ΜΤΛ6-ΟΕΟ) 

27. την με αρ. πρωτ. 101945/20.09.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και για την 

έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 του  Φορέα 1007-999-0100000, στη ΣΑΕ-439/6  του 

έργου με κωδικό 2021ΣΕ439600005056562.(ΑΔΑ:6Λ7046ΜΤΛΡ-ΗΙΖ) 

28. την με αριθ. πρωτ. 1562/07-04-2022 (22PROC010350689 2022-04-07) διακήρυξη 

ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υλοποίησης του έργου "Εναλλακτική Τουριστική 

Εμπειρία (Alternative Touristic Experience)", με ακρωνύμιο ALTER TRIP το οποίο έχει 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, INTERREG IPA CBC Programme». 

29. την με αρ. 3404/07.07.2022 απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέως με την οποία 

ματαιώνεται η διαγωνιστική διαδικασία σύναψης της σύμβασης για το Τμήμα 2 της ως 

άνω διακήρυξης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/16 καθώς 

η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς και αποφασίζεται η 

προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/16 για το ως άνω Τμήμα 2 

δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στην παράγραφο 2.α. του εν 

λόγω άρθρου, ήτοι προηγήθηκε ανοιχτή διαδικασία και δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά. (ΑΔΑ 62ΙΕ46ΜΤΛ6-ΚΓ5) 

30. το γεγονός ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης υπηρεσιών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 19.354,84€ χωρίς ΦΠΑ, και  





 
 
 

ως εκ τούτου δεν συντρέχει η κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περ.γ`, υποπερ. δδ` του 

ν.4013/2011 για την παροχή προηγούμενης σύμφωνης γνώμης από την Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

31. το γεγονός ότι επείγει η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών για την εμπρόθεσμη και επιτυχή 

ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να συμμετάσχει σε διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των υπηρεσιών του 

Τμήματος 2 «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και δημιουργίας πλατφόρμας 

για την υλοποίηση του παραδοτέου Π.5.2.2 (CPV: 72212610-8)  της με αρ. 1562/07-04-2022  

διακήρυξης  (ΑΔΑΜ: 22PROC010350689 2022-04-07), σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. 

α και 32α παρ. 2 του Ν.4412/2016.   

Η διαδικασία θα διεξαχθεί όπως προσδιορίζεται στην παρούσα και χωρίς να τροποποιούνται 

οι ουσιώδεις όροι της με αρ. 1562/07-04-2022  διακήρυξης  (ΑΔΑΜ: 22PROC010350689 2022-

04-07), εφεξής διακήρυξη. 

1. Το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η «Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σχεδιασμού και δημιουργίας πλατφόρμας για την υλοποίηση του 

παραδοτέου Π.5.2.2» που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας 

και Θράκης ως εταίρος του έργου "Εναλλακτική Τουριστική Εμπειρία (Alternative 

Touristic Experience)", με ακρωνύμιο ALTER TRIP, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης στα σημεία 

όπου γίνεται ειδικότερη αναφορά στο ΤΜΗΜΑ 2.  

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 19.354,84€ μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3. Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερη μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr , του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). . Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

4. Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής, την εγγύηση συμμετοχής, τους λόγους 

αποκλεισμού, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, την στήριξη στην ικανότητα τρίτων και την υπεργολαβία, τους κανόνες 

απόδειξης ποιοτικής επιλογής και τα αποδεικτικά μέσα ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2.2 της διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 
 
 

5. Για τη διαδικασία θα γίνει χρήση της πλατφόρμας (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr : 

με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών    20/09/2022  και ώρα 08:00 π.μ.  

και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  27/09/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς 

και ώρα 10:00 π.μ.  

6. Η Επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

της τεχνικής προσφοράς, της οικονομικής προσφοράς και των αποδεικτικών μέσων σε 

ένα στάδιο. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των 

προσφορών η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο είτε την απόρριψη της προσφοράς είτε την ανάθεση της 

σύμβασης με ποσό κατακύρωσης το ποσό που θα προσφέρει ο ανάδοχος για το Τμήμα 

2. 

7. Στην προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, η οποία τους δεσμεύει για 

διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν: 

α) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 

• Την εγγύηση συμμετοχής (2.4.3.1 της διακήρυξης)  ποσού τριακοσίων 

ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (387,10€), όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της διακήρυξης. 

• Τα έγγραφα της τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της 

διακήρυξης. 

• Τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.9.2  της διακήρυξης. 

 β) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Οικονομική Προσφορά»  

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτεται στην προσφορά και το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα  της Πρόσκλησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2) . 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό  φάκελο, στον 

οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

και αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2.5 της σχετικής διακήρυξης. 

8. Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση μπορεί να ζητηθούν μέχρι 

δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη υποβολής προσφορών και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει 

να απαντήσει εντός 24 ωρών. 

9. Απαντήσεις σε διευκρινίσεις που ζητούνται από την Επιτροπή διενέργειας της 

http://www.promitheus.gov.gr/




 
 
 

διαπραγμάτευσης οφείλουν να δώσουν οι οικονομικοί φορείς εντός 24 ωρών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αρ. 1562/07-04-2022  διακήρυξης  (ΑΔΑΜ: 

22PROC010350689 2022-04-07)  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 170352, θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα, www.mathra.gov.gr και  στο  ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Κωδικός Τίτλος παραδοτέου 

 

Προσφερόμενη 

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικά) 

ΦΠΑ 

(αριθμητικά) 

Προσφερόμενη 

Τιμή με ΦΠΑ 

(αριθμητικά) 

1 Π.5.2.2 

Σχεδιασμός και δημιουργία 

πλατφόρμας για το πλήρες 

πακέτο της οργάνωσης 

διακοπών 

   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) :  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :  

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mathra.gov.gr/




 
 
 
 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

• Γενική Διεύθυνση 

• Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής, Τμήμα 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

• Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ανάρτηση στον ιστότοπο www.mathra.gr 

• Μέλη της Επιτροπής  

 

 

http://www.mathra.gr/
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