
Σελ. 1 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών  

Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ

 

 

Αναπτυξιακή

 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη
www.aneser.gr

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για απευθείας

«Παροχή υπηρεσιών συµβούλου
υλοποίηση του έργου µε τίτλο

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (
Προµηθειών και Υπηρεσιών
τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση
Συνεργασίας του Στόχου
3004881/Υ∆1244 

3. Την Σύµβαση Χρηµατοδότησης
4. Την υπ’ αρ. 22/2018 απόφαση

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία
Ενδιαφέροντος, και προκειµένου να
σύµφωνα µε το  άρθρο 118 του
(Τεχνικός Σύµβουλος), στο πλαίσιο
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
Ν.4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύµβασης
προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για απευθείας ανάθεση του έργου: 

υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη της ΑΝ.Ε ΣΕΡ
του έργου µε τίτλο “Best Water Use ” και ακρωνύµιο

υπόψη: 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
και ισχύει   

Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των
του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) NoB2.6f.05 
απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου (∆.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει ότι 

διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης
προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιµότητας της

του  Ν. 4412/2016, του παραδοτέου 1.2.2_TechnicalConsultant 
πλαίσιο του  έργου: Best water Use / BestU µε κ

µική άποψη προσφορά (βάσει τιµής) σύµφωνα µε

της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
χαµηλότερη τιµή). 

200115/5201 

Σερρών  

funded by the European Regional 
Development Fund (ERDF) and by the national funds of the 
countries participating in the Interreg V-A ‘Greece – Bulgaria 

2020’ Cooperation Programme 

Αυγούστου 2018 
0463 

Αναστασιάδης & Σία Ο.Ε. 
Ειδήµων Σύµβουλοι 
Ανάπτυξης) 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

υποστήριξη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην 
και ακρωνύµιο BestU» 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 

και Ελέγχου των Προγραµµάτων 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 

Σ της εταιρείας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
επιλεξιµότητας της σχετικής δαπάνης, 

παραδοτέου 1.2.2_TechnicalConsultant 
κριτήριο ανάθεσης την 
να µε το άρθρο 118 του 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ 
(5.000,00€) πλέον Φ.Π.Α..  

Το αντικείµενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου, που σχετίζονται µε τις 
ενέργειες που αφορούν στην διαχείριση του προαναφερθέντος προγράµµατος µε το ακρωνύµιο 
BestU για το τµήµα που αφορά τις δράσεις ευθύνης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε.   

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου και της δράσης ειδικότερα είναι µέχρι 30/09/2019 
σύµφωνα µε την σύµβαση χρηµατοδότησης και παρατείνεται αυτοδίκαια εφόσον υπάρξει σχετική 
παράταση και για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα µε αυτήν. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προς ανάθεση υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ 
(µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η Πληρωµή της αµοιβής θα γίνεται τµηµατικά, µε  την πρόοδο του έργου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, ο τίτλος του έργου για τον οποίο 
υποβάλλεται και τα στοιχεία του αποστολέα.    

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο 
αυτοπροσώπως, ταχυδροµικά (µε συστηµένη επιστολή) ή µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών (courier), 
µέχρι τις 14 Αυγούστου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν 
φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών. 

Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 
γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε email στο 
aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρµόδια υπάλληλος κα 
Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. 

  

 

Ιωάννης Μωυσιάδης 



 

Σελ. 3 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   

Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   

 
Cert. No. 200115/5201 

 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  
 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 
www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 

 

 

CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών  

συµβουλών και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. υλοποιεί το έργο «Best Water Use», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
ευρωπαϊκό έργο Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020. Η 
συνεχιζόµενη επιδείνωση του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα, συνέβαλε στη 
διαπίστωση ότι κανένα µέτρο περιβαλλοντικής προστασίας και καµία νοµοθεσία δεν µπορεί να 
συµβάλει στη βελτίωση και προστασία και δεν επαρκεί για την επίτευξη βιωσιµότητας, εάν δεν έχει 
ρυθµιστεί ο πολίτης µε την κατάλληλη υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά, µέσω του οποίου θα 
προχωρήσουν σε ενέργειες για την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Αυτό που 
χρειάζεται και η τεχνική αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι µια νέα κουλτούρα για το νερό, µια 
άλλη επεξεργασία που δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο µέσω διαβουλεύσεων για τις τοπικές 
κοινότητες και όταν όλοι συνειδητοποιήσουν το µέγεθος του προβλήµατος και αναζητήσουν κοινούς 
αποδεκτούς τρόπους για να το λύσουν. Οι νέοι ρόλοι που αναλαµβάνουν οι τοπικοί φορείς σε 
περίοδο κρίσης, σε κοινωνικά ζητήµατα και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής απαιτούν ενεργό συµµετοχή των πολιτών, 
εταιρικές σχέσεις και συνεργίες µε θεσµούς, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, της τοπικής 
κυβέρνησης και άλλων σχετικών τοπικών φορέων. 

Μέσω της υλοποίησής του, το συγκεκριµένο έργο, σκοπεύει να υποστηρίξει οµάδες πληθυσµού 
όπως:  

1. Τα τοπικά σχολεία – παιδικοί σταθµοί που θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα περιλαµβάνουν 
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των µαθητών και των εκπαιδευτικών 

2. Τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη των σχετικών 
ορθολογικών οδηγών διαχείρισης των υδάτων 

3. Τους τοπικούς φορείς που θα επωφεληθούν µέσω της ανταλλαγής εµπειριών στην πολιτική 
και την επικοινωνιακή διαχείριση των αστικών υδάτων και τη µεταφορά της διαθέσιµης 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

4. Τον ευρύτερο πληθυσµό της περιοχής παρέµβασης που πέρα από τη γνώση θα αποκτήσουν 
επίσης δεξιότητες και συµπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να συµµετέχουν σε 
περιβαλλοντικές δράσεις. 

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων και λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θεσµικού και 
διαχειριστικού πλαισίου που διέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα INTERREGV-A ‘GREECE – 
BULGARIA 2014-2020’, τον γλωσσικό περιορισµό που προκύπτει καθώς επίσηµη γλώσσα της είναι 
η Αγγλική ενώ ταυτόχρονα µέλη του εταιρικού σχήµατος προέρχονται από την Βουλγαρία, προκύπτει 
ανάγκη χρήσης εξειδικευµένων υπηρεσιών για την διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του 
εγκεκριµένου έργου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην συνέχεια. Οι ανάγκες τεχνικής υποστήριξης 
του έργου αφορούν στα παρακάτω: 

1. ∆ιαµόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της οµάδας διοίκησης του έργου 
(Ο∆Ε) και του συστήµατος παρακολούθησης του έργου 

2. Καθοδήγηση και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών του φορέα, στη 
συνεργασία µε τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς επίσης και 
κατάρτιση των µελών της σε θέµατα που αφορούν στο θεσµικό που διέπει τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας και ειδικά το INTERREGV-A ‘GREECE – BULGARIA 
2014-2020’ 

3. Καθοδήγηση και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην 
ορθή προβολή & δηµοσιότητα του έργου σύµφωνα µε τον οδηγό δηµοσιότητας του 
INTERREGV-A ‘GREECE – BULGARIA 2014-2020’  

4. Υποστήριξη της Ο∆Ε και επιµέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που 
απαρτίζουν το εταιρικό σχήµα του έργου και ειδικότερα απέναντι στον επικεφαλής εταίρο  



 

Σελ. 5 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   

Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   

 
Cert. No. 200115/5201 

5. Υποστήριξη της Ο∆Ε και επιµέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στην ∆ιαχειριστική 
αρχή και κάθε άλλη αρµόδια αρχή  

6. Συµβουλευτική υποστήριξη για τη διασφάλιση της νοµιµότητας, κανονικότητας και 
επιλεξιµότητας αναφορικά µε την υλοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου του έργου και τη 
βέλτιστη διαχείριση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού  

7. Συµµετοχή  σε συναντήσεις που αφορούν στο έργο εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο και υπό 
την προϋπόθεση της έγκαιρης ενηµέρωσης του συµβούλου 

8. Υποστήριξη της εταιρικότητας ως προς την επικοινωνία, τη ροή της στη βάση του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, την διοργάνωση των συναντήσεων του εταιρικού 
σχήµατος όπως προβλέπεται στο έργο  

9. Σχεδιασµός και τεχνική υποστήριξη της Ο∆Ε στην υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την 
αντιµετώπιση πιθανών χρονικών αποκλίσεων από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 

10. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου & υποστήριξη της Ο∆Ε στις διαδικασίες 
ολοκλήρωσης του έργου 

 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. Ο τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται να διαθέτει εµπειρία σε παρόµοιο αντικείµενο µε αυτό 

της παρούσας, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος έναντι του φορέα, για το σύνολο των 
υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας. 

2. Ο τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και 
άλλου αρµόδιου φορέα ή αρχής, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει ο φορέας.  

3. Ο τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και 
στοιχεία, σχετικά µε το αντικείµενο της σύµβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήµατος. 

4. Ο τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή 
λύσης της σύµβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσµατα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε 
έγγραφο ή αρχείο σχετικού µε το αντικείµενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχτούν µε δαπάνες του φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή, ο 
τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοση τους µε έγγραφη τεκµηρίωση 
και οδηγίες για τη διαχείριση τους. ‘Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο 
οποίος µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται ελεύθερα. 

5. Ο τεχνικός σύµβουλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαµβάνει, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα,  
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα. 

6. Ο τεχνικός σύµβουλος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον φορέα για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή  κατά την άσκηση των δικαιωµάτων 
που του χορηγούνται µε την σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

7. Ο φορέας δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµία, που µπορεί να επέλθει 
στον εξοπλισµό του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

8. Ο τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 
συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε τον φορέα, µε την εξαίρεση της απλής 
αναφοράς στην λίστα συνεργατών 

Περαιτέρω υποχρεώσεις του τεχνικού συµβούλου είναι δυνατό να συµπεριληφθούν στην σύµβαση 
του µε τον φορέα.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της ΕΕ και να δραστηριοποιούνται νόµιµα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο του 
παρόντος και οπωσδήποτε να διαθέτουν: 
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• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην διαχείριση ευρωπαϊκών διακρατικών ή 
διασυνοριακών έργων 

• Να απασχολούν ή να εξασφαλίζουν την συνεργασία ενός (1) τουλάχιστον ατόµου µε 
εµπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων (υπεύθυνος έργου). 
 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και 
καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αµφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να 
προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 

Σε περίπτωση που οι διαφορές δεν επιλυθούν κατά τα παραπάνω, τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνούν ότι οι διαφορές τους θα επιλύονται από τα ∆ικαστήρια Σερρών. 

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. 

  

 

Ιωάννης Μωυσιάδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Σελ. 7 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   

Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   

 
Cert. No. 200115/5201 

 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  
 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 
www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 

 

 

CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών  

συµβουλών και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

1 

Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την 
υποστήριξη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην 
υλοποίηση του έργου µε τίτλο “Best 
Water Use ”  και ακρωνύµιο BestU  

5.000,00 € 

Σύνολο καθαρής αξίας 5.000,00 € 
ΦΠΑ 24% 1.200,00 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης 6.200,00 € 

 

Σέρρες, 7/8/2018 
 
 
 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. 

  

 

Ιωάννης Μωυσιάδης 

 
  



 

Σελ. 8 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   

Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   

 
Cert. No. 200115/5201 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 0463/7-8-2018 ∆ιακήρυξης σας, σας υποβάλλουµε την παρούσα 
οικονοµική προσφορά για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη της 
ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην υλοποίηση του έργου µε τίτλο “Best Water Use” και ακρωνύµιο BestU» που 
συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Interreg V-A Cooperation Programme 
«GREECE-BULGARIA 2014-2020». 

α/α Είδος Εργασίας Ποσότητα 
Προσφερόµενη 

ΤΙΜΗ 
(αριθµητικώς) 

Προσφερόµενη 
ΤΙΜΗ 

(ολογράφως) 

1 

Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για 
την υποστήριξη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε. στην υλοποίηση του έργου µε 
τίτλο “Best Water Use ”  και 

ακρωνύµιο BestU  

1   

 

Τόπος / Ηµεροµηνία: ………………… 

 

Ο Προσφέρων  

 

 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

 

     


