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Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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Αριθμ. Πρωτ.
2074/168

Χ. Τρικούπη 182
101 78 - Αθήνα
Θ. Λύχνος
213 15 23 715
210 64 25 889
thlichnos@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου της
τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε θέματα
συντήρησης και λειτουργίας ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών μηχανημάτων, για κάλυψη των
σχετικών αναγκών, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του 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».
1.2 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.3 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
1.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο
ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07-04-2014).
1.5 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
1.7 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
1.8 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.9 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
1.10 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
2.Τις αποφάσεις με αριθμούς:
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2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών
των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικής
Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.4 Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού ή
Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό
Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου
καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
2.5 Οικ. 509/11/03-01-2017 (ΦΕΚ 61/Β΄/19-01-2017) του Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιοργάνωση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α' 220)».
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. 33315/26501/8-9-2016 Πρωτογενές Αίτημα, που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με
αριθμό ΑΔΑΜ: 16REQ005493098 2016-12-01.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.80047/6169/01-12-2016 (ΑΔΑ:69Β84653ΟΞ-80Φ) απόφαση της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού, σε ευρώ, για τη συντήρηση ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών
μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης #74.400,00€#, με Φ.Π.Α. 24%.
3. Τις προσφορές των παρακάτω συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κάνιγγος 26,
Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΚ 10682 Αθήνα

2

ΓΡΙΒΑΣ Ε.Π.Ε.

Λ. Αλεξάνδρας 40,
ΤΚ 11473 Αθήνα

ΤΗΛ.

FAX

2103822516

2105225010

2108215313

2108250098

4. Το από 12-12-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο προτείνεται η
κατακύρωση του εν λόγω έργου στη μειοδότρια εταιρεία «ΓΡΙΒΑΣ ΕΠΕ», με τιμή ανά παραγόμενο
ασπρόμαυρο αντίγραφο 0,0072 €, με κρατήσεις και Φ.Π.Α. 24%, και τιμή ανά παραγόμενο έγχρωμο
αντίγραφο 0,068 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
5. Την από 16-01-2017 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης.
6. Το από 18-01-2017 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Αποδεχόμενοι το από 12-12-2016
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ως άνω
διαγωνισμού, κατακυρώνουμε τη συντήρηση ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών μηχανημάτων,
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.80047/6169/01-12-2016 (ΑΔΑ:69Β84653ΟΞ-80Φ)
απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού, στη μειοδότρια εταιρεία «ΓΡΙΒΑΣ ΕΠΕ», Λ. Αλεξάνδρας 40,
ΤΚ 11473 Αθήνα, Α.Φ.Μ.: 095279538, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών, τηλ.: 210 8215313, fax: 210 8250098, ως
κατωτέρω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(ΕΓΧΡΩΜΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
0,0058 €
0,055 €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
0,0072 €
0,068 €

2.
Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην τεχνική εξυπηρέτηση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών
μηχανημάτων για κάλυψη των σχετικών αναγκών και περιλαμβάνει:
 Την ανά μήνα επιθεώρηση, ρύθμιση, προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών, με σκοπό την καλή λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων που
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού.
 Την παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών και αναλωσίμων (toner κ.λπ.) σε άριστη κατάσταση,
για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων, τα οποία θα είναι γνήσια της εταιρείας κατασκευής
των μηχανημάτων και στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα γυάλινα και πλαστικά μέρη
(καπάκια) των μηχανημάτων καθώς και την παροχή των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών, εκτός
του χαρτιού εκτύπωσης, των συρραπτικών και των διαφανειών.
 Την αντικατάσταση των χαλασμένων και εκτός λειτουργίας μηχανημάτων με αντίστοιχα
μηχανήματα, μέχρι την επιδιόρθωση και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
 Τη σύνδεση των ψηφιακών μηχανημάτων σε θέσεις δικτύωσης, οι οποίες θα υποδειχθούν από
την Αναθέτουσα Αρχή και την προσθήκη κάρτας δικτύωσης, όπου δεν υπάρχει.
3.
Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που θα αποστέλλει, καθώς
και για τα άτομα που θα διαθέτει, τα οποία θα είναι εξειδικευμένοι τεχνικοί, που θα απασχολούνται με τα
μηχανήματα που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αναφοράς στον
Ανάδοχο τυχόν παραπόνων ή δυσκολιών στην επικοινωνία ή στην αντιμετώπιση της αποκατάστασης
μιας βλάβης ή ανωμαλίας από συγκεκριμένο συντηρητή - τεχνικό που έχει επιλεγεί από τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς καθυστέρηση, να τον αντικαταστήσει.
Θα πραγματοποιούνται δωρεάν εργασίες στις μετατροπές ή βελτιώσεις, όταν αυτές ανακοινώνονται
από τον Ανάδοχο ή τις κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και δωρεάν εκπαίδευση των υπαλλήλων της
Υπηρεσίας στο χειρισμό των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και επαναληπτικές
εκπαιδεύσεις.
Η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται εκ των προτέρων για την προσέλευση του τεχνικού της
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για βλάβες στα μηχανήματα, συνεπεία κακής χρήσης εκ μέρους των
υπαλλήλων της Υπηρεσίας ή εφόσον αυτές οφείλονται σε βλάβες από προσθήκες ή τροποποιήσεις
που έγιναν σε μηχάνημα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του αναδόχου.
Ο χρόνος ανταπόκρισης σε κλήση για service σε περίπτωση βλάβης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις ώρες
από την στιγμή της αναγγελίας της βλάβης στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας και σε κάθε περίπτωση
μέχρι το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας (09.00 π.μ).
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε κλήση για service μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, εφόσον αυτή
δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, θα επιβάλλονται στον Aνάδοχο κυρώσεις, πέραν αυτών που
αναφέρονται στο άρθρο 16, χωρίς καμιά ειδοποίηση.
Ειδικότερα:
α) για καθυστέρηση 12 ωρών πρόστιμο 150 ευρώ
β) "
"
24 "
"
300 ευρώ
γ) "
"
36 "
"
450 ευρώ
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Μετά τις παραπάνω προθεσμίες ο Aνάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.
Το service θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου που
θα έχει ορίσει η Υπηρεσία.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας εντός
τριών (3) μηνών από την έναρξη της σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει, τεχνικό δελτίο για κάθε
φωτοτυπικό μηχάνημα στο οποίο θα αναγράφεται:
- Ο ακριβής τόπος που είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα (κτήριο, όροφος κ.λ.π.).
- Το εργοστάσιο κατασκευών, μοντέλο, κωδικός, αριθμός Παραγωγής (S/N).
- Κατάσταση στην οποία βρίσκεται από άποψη καλής λειτουργίας.
- Τεχνική γνώμη σε περίπτωση που έχει σημαντική βλάβη, αν είναι οικονομικά συμφέρουσα η
αποκατάστασή της.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στο συντηρημένο μηχάνημα από
υπαιτιότητα ή αμέλειά του ή στο χώρο εγκατάστασης αυτού και υποχρεούται στην άμεση
αποκατάσταση της ζημιάς με δαπάνες του, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση διαφωνίας ή υπέρμετρης καθυστέρησης, ο Ανάδοχος αποκαθιστά τη ζημιά με δαπάνες
του και συμψηφίζει τη σχετική δαπάνη που διενήργησε αφού προηγούμενα ενημερώσει εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή.
5. Το ανατιθέμενο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/
οικ.80047/6169/01-12-2016 (ΑΔΑ:69Β84653ΟΞ-80Φ) απόφαση της Διεύθυνσης Προμηθειών και
Λειτουργικής Μέριμνας περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού. Η απόφαση διενέργειας
του διαγωνισμού και η προσφορά του Αναδόχου επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.
6. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100008
(Π.Κ.8471054) .
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνεται ανά τρίμηνο μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του έργου (αριθμός ασπρόμαυρων και έγχρωμων παραγομένων φωτοαντιγράφων ανά
τρίμηνο) και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού),
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και β) παρακράτηση του νόμιμου
φόρου εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016.
7. Λοιποί όροι - Παράδοση - Παραλαβή
Σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ.
οικ.80047/6169/01-12-2016 (ΑΔΑ:69Β84653ΟΞ-80Φ) απόφασης.
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου, αποτελούμενη από τους κάτωθι
υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
1) Τσίγκας Γεώργιος, ως Πρόεδρος, Δ/νση Μητρώων
2) Λαμπρόπουλος Ιωάννης, ως μέλος, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής & Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών
3) Αντωνακόπουλος Ιωάννης, ως μέλος, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής &
Συντήρησης Υδραυλικών Υποδομών
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Αρβανίτη Φωτεινή (αναπληρώτρια του προέδρου), Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων &
Γεωπληροφορικής
2) Άννινος Πολύδωρος, Δ/νση Μητρώων και
3) Νάκος Ηλίας, Δ/νση Οδικών Υποδομών, ως μέλος
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Το έργο θα παραλαμβάνεται , ανά τρίμηνο, οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την παραπάνω τριμελή
επιτροπή και η οποία οφείλει να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και να υποβάλει αυτό στη
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας - Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, σε τρία (3)
αντίτυπα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θ. ΠΕΡΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ
Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3) Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών
Αποδέκτες για Ενέργεια:
1. Ανάδοχος εταιρεία:
«ΓΡΙΒΑΣ ΕΠΕ.»
Λ. Αλεξάνδρας 40 Αθήνα, Τ.Κ. 11473
Τηλ.: 2108215313, Fax: 2108250098
2. ΥΠ.Υ.ΜΕ.:
Μέλη επιτροπής παραλαβής:
Τακτικά μέλη:
1) Τσίγκας Γεώργιος, ως Πρόεδρος, Δ/νση Μητρώων,
2) Λαμπρόπουλος Ιωάννης, ως μέλος,
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
& Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών και
3) Αντωνακόπουλος Ιωάννης, ως μέλος, Ειδική Υπηρεσία
Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συντήρησης Υδραυλικών Υποδομών
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Αρβανίτη Φωτεινή (αναπληρώτρια του προέδρου), Δ/νση Απαλλοτριώσεων,
Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής,
2) Άννινος Πολύδωρος, Δ/νση Μητρώων, ως μέλος και
3) Νάκος Ηλίας, Δ/νση Οδικών Υποδομών, ως μέλος.
Εσωτερική διανομή:
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- κ. Θ. Λύχνο
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