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Ημερομηνία: 27/12/2018 

Αρ. Γεν. Πρωτ: 5028 

Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 4857 

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 252 παρ. 3 περ. β’ τελευταίο εδάφιο, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31.07.17) και ορίζει ότι 

«Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν ανήκουν στους φορείς του δημοσίου 

τομέα {…}», 

3. τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

4. τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016) 

«Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες 

διατάξεις Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τροποποίηση Ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)», 
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5. τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(ΦΕΚ 206 Α/08.10.1997) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του Ν .2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν, και ιδίως των διατάξεων της παρ. 4 στοιχ. δ) και της παρ. 8 στοιχ. β),  

6. τον «Κανονισμό Προσωπικού» της ΕΑΤΑ Α.Ε., όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1/22ο 

ΔΣ/20.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13 αυτού, 

αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 

7. την με αριθμ. πρωτ. 3047ΕΦΔ 178/02-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ83ΟΡΙΝ-ΛΓΝ) Πρόσκληση του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης EATΑ για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 

«Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ», 

με κωδικό (EATA7),A/A  OΠΣ :2854, 

8. Τo με ID 51321 – 24/09/2018 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ και τα συνημμένα σε αυτό 

έγγραφα προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, για τη χρηματοδότηση της υπόψη 

πράξης στο Π.Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02 

«Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση 

ΤΠΕ», 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΦΔ 306 / 05-11-2018, Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του 

προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» με κωδικό ΟΠΣ 5032728 στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ 

με τη χρήση ΤΠΕ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: 

Ψ1ΘΚΟΡΙΝ-ΟΦ3), 

10. Την Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 

Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων 

που ελήφθη κατά την 134η  Συνεδρίασή του (Δ.Σ. Θέμα 2/09-11-2018), με την οποία 
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εγκρίθηκε το Σχέδιο Υλοποίησης με ίδια μέσα από την ΕΑΤΑ για το έργο «Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του 

προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032728 (AΔΑ: 

ΨΒΖΤΟΡΙΝ-ΤΚ8), 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4485/ΕΥΥΑΠ 4341/15-11-2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Απόφαση υλοποίησης με 

ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του 

προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» της Πράξης «Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του 

προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032728 (ΑΔΑ: 

6ΙΒΦΟΡΙΝ-506), 

12. Την Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 

Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων 

που ελήφθη κατά την 134η  Συνεδρίασή του (Δ.Σ. Θέμα 3/09-11-2018), με την οποία 

εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης (AΔΑ: Ω87ΨΟΡΙΝ-22Ε) 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4541/ ΕΥΥΑΠ 4397/ 20-11-2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της 

πράξης «Ανάπτυξης και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου 

για την προώθηση του προορισμού ˝Αθήνα„ στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» ΤΟΥ Π.Ε.Π. 

“ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5032728). (ΑΔΑ: 619ΕΟΡΙΝ-66Ε) 

14. Την υπ’ αριθ. γεν. πρωτ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 4607/ΕΥΥΑΠ 4459/ 27-11-2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Απόφαση 

Διευθύνοντος Συμβούλου με την οποία συστάθηκαν η Tριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφιοτήτων και η Tριμελής Επιτροπή Ενστάσεων (ΑΔΑ: 619ΕΟΡΙΝ-66Ε). 

15. Τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής με αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., για τις 

προκηρυχθείσες θέσεις: 1) 2070/ΕΥΥΑΠ 186/21-11-2018 φακέλου υποψηφιότητας, 2) 

2084/ΕΥΥΑΠ 1999/22-11-2018 φακέλου υποψηφιότητας, 3) 2105/ΕΥΥΑΠ 201726-11-2018 

φακέλου υποψηφιότητας, 4) 2106/ ΕΥΥΑΠ 2018/ 26-11-2018, 5) 2130/ ΕΥΥΑΠ 2041/ 28-11-
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2018 φακέλου υποψηφιότητας, 5) 2130/ ΕΥΥΑΠ 2041/ 28-11-2018 φακέλου 

υποψηφιότητας, 6) 2148/ ΕΥΥΑΠ 2058/ 29-11-2018 φακέλου υποψηφιότητας και 7) 2180/ 

ΕΥΥΑΠ 2087/ 03-12-2018 φακέλου υποψηφιότητας και 

16. Τα υπ’ αριθ. 1/10.12.2018 και υπ΄ αριθ. 2/12.12.2018 πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, που αφορούν στον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων-

δικαιολογητικών, στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφιοτήτων και στην τελική 

τους κατάταξη βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα βαθμολογούμενα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

17. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την αποδοχή και έγκριση των από 10/12/2018 και 12/12/2018 πρακτικών της αρμόδιας 

Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, που αφορούν στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

προσόντων των υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην τελική τους κατάταξη ως εξής (ανά θέση και ειδικότητα): 

 

Θέση:  Συντονιστής Έργου («Project Coordinator») (κωδικός έργου 101) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 2070/ΕΥΥΑΠ 1986/ 
21-11-2018 

ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 99 

Θέση:  Αναπληρωτής Συντονιστής Έργου («Deputy Project Coordinator») (κωδικός έργου 102) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 2130/ΕΥΥΑΠ 2041/ 
28-11-2018 

ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 98,5 

Θέση:  Ψηφιακός Παραγωγός – Φωτογράφος («Digital Producer») (κωδικός έργου 103) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
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1 2180/ΕΥΥΑΠ 2087/ 
03-12-2018 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 96 

Θέση:  Έμπειρος Συντάκτης («Senior Content Editor»)  (κωδικός έργου 104) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 2106/ ΕΥΥΑΠ 2018/ 
26-11-2018 

ΝΤΑΡΝΤΑΝΗΣ 
ΑΜΑΝΤΑ ΤΖΕΙΝ 

ΚΟΥΕΝΤΙΝ 
ΝΤΑΓΚΛΑΣ 

ΣΜΙΘ 
97,5 

Θέση: Συντάκτης («Content Editor»)  (κωδικός έργου 105) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 2105/ ΕΥΥΑΠ 2017/ 
26-11-2018 

ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 97,5 

Θέση: Διαχειριστής Ψηφιακής Προώθησης προϊόντων («Digital Marketing Manager») (κωδικός 
έργου 106) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 2084/ ΕΥΥΑΠ 1999/ 
22-11-2018 

ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 

Σημείωση: Οι λοιπές υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν κρίθηκε ότι δεν πληρούν τους όρους του 

παραδεκτού, καθώς είτε δεν υποβλήθηκε το σύνολο των εγγράφων – δικαιολογητικών που 

απαιτούνταν είτε αυτά που υποβλήθηκαν δεν πληρούσαν τους όρους της Πρόσκλησης. 

2. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συντονιστή Έργου («Project 

Coordinator») (κωδικός έργου 101) στη μόνη υποψήφια για τη θέση κα Καλόγιωργα Ευτυχία του 

Παρασκευά, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αθ. Διάκου, αρ. 59 (Τ.Κ. 14561), με Α.Δ.Τ. Σ 563706/ 2-

4-1998 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

3. Η συνολική αμοιβή της κας Καλόγιωργα θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των ενενήντα μία 

χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (91.097,76 €), συμπεριλαμβανομένων 

νόμιμων φόρων, εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως λοιπών νόμιμων κρατήσεων. 

4. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Αναπληρωτή Συντονιστή Έργου 

(«Deputy Project Coordinator») (κωδικός έργου 102) στο μόνο υποψήφιο για τη θέση κο. Κάππο 
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Δημήτριο του Αντωνίου,  κάτοικο Αμπελοκήπων Αττικής, οδός Λαρίσης, αρ. 55 (Τ.Κ. 11524), με 

Α.Δ.Τ. ΑΖ 013458/ 8-8-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. 

5. Η συνολική αμοιβή του κου Κάππου θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των εβδομήντα έξι 

χιλιάδων ευρώ τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (76.325.15 €), 

συμπεριλαμβανομένων νόμιμων φόρων, εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων. 

6. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ψηφιακού Παραγωγού – 

Φωτογράφου («Digital Producer») (κωδικός έργου 103) στο μόνο υποψήφιο για τη θέση κο. 

Γραβάνη Θωμά του Φώτιου, κάτοικο Αθήνας, οδός Κοσμά Μπαλάνου, αρ. 16 (Τ.Κ. 11636), με Α.Δ.Τ. 

Χ 406852/ 7-2-2002 που εκδόθηκε από το ΥΠΟΔ-ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ. 

7. Η συνολική αμοιβή του κου Γραβάνη θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των πενήντα έξι 

χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (56.628,34 €), 

συμπεριλαμβανομένων νόμιμων φόρων, εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων. 

8. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Έμπειρου Συντάκτη («Senior 

Content Editor») (κωδικός έργου 104) στη μόνη υποψήφια για τη θέση κα. Dardanis (Νταρντάνης) 

Amanda Jane(Αμάντα Τζέιν) του Quentin Douglas Smith (Κουεντιν Νταγκλας Σμιθ), κάτοικο Βούλας 

Αττικής, οδός Τροίας, αρ. 54 (Τ.Κ. 16673), με αριθμ. διαβατηρίου Ν7804139 που εκδόθηκε από την 

Αυστραλία σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. GR2067984 δελτίου μόνιμης διαμονής ισχύς μέχρι την 

28/12/2024. 

9. Η συνολική αμοιβή της κας Dardanis (Νταρντάνης) θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των 

εξήντα τεσσάρων χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (64.014,64 €), 

συμπεριλαμβανομένων νόμιμων φόρων, εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων. 

10. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συντάκτη («Content Εditor») 

(κωδικός έργου 105) στη μόνη υποψήφια για τη θέση κα. Κωστάκη Μαρία Αλεξάνδρα του 

Αλεξάνδρου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιατρού Παπανικολάου, αρ. 7 (Τ.Κ. 15126), με Α.Δ.Τ. 

ΑΖ 139829/ 24-1-2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 
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11. Η συνολική αμοιβή της κας Κωστάκη θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των πενήντα εννέα 

χιλιάδων ενενήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (59.090,44 €), συμπεριλαμβανομένων 

νόμιμων φόρων, εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως λοιπών νόμιμων κρατήσεων. 

12. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Διαχειριστή Ψηφιακής 

Προώθησης προϊόντων («Digital Marketing Manager») (κωδικός έργου 106) στον υποψήφιο κο. 

Νταλαμπίρα Διαμαντή του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαρίκα, αρ. 22 (Τ.Κ. 11524), με Α.Δ.Τ. 

ΑΕ 163946/ 3-1-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. 

13. Η συνολική αμοιβή του κου. Νταλαμπίρα θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των ογδόντα 

τριών χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (83.711,46 €), 

συμπεριλαμβανομένων νόμιμων φόρων, εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων. 

14. Το αντικείμενο των ως άνω συμβάσεων περιγράφεται στην ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και θα περιγραφεί αναλυτικότερα στις συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και εκάστου των επιτυχόντων. 

15. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης εκ των ανωτέρω ορίζεται από την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων έως και τη λήξη του έργου και θα διέπονται από τους γενικούς και ειδικούς όρους της 

σύμβασης σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία. 

16. Για την οριστική ανάθεση των ως άνω συμβάσεων, οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν, 
επί ποινή έκπτωσης και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας, το σύνολο των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

Αλέξης Γαληνός 
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