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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση στη μειοδότρια επιχείρηση «ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΙΩΑΝΝΗΣ» της εκτέλεσης της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη μεταστέγαση του αρχείου της
Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(Διακήρυξη 22/2018).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3 του ν. 3130/03 (ΦΕΚ 76/Α΄/28-03-2003) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις».
1.4 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
1.5 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».
1.6 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.7 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.8 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α’/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
1.9 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/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).
1.10 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»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.11 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.
1.1
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1.12 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)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.13 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.14 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
1.15 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.16 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 Οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ 153/ΥΟΔΔ/29-03-2017) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
2.3 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.4 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β΄/01-06-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό
Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
2.5 ΔΟΔ/77522/19512/12-10-2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ003836946) περί ανάληψης υποχρέωσης και
έγκρισης δαπάνης, ποσού δύο χιλιάδων ευρώ # 2.000,00 €#, της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπ.Υ.Με., για το οικονομικό έτος 2018 (α/α 88704).
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. οικ. υπ’ αριθμ. 75257/6227/10-10-2018 πρωτογενές αίτημα (Α.Δ.Α.Μ.:
18REQ003815765) για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της
Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης
Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με προϋπολογισμό
δαπάνης #17.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 74630/6185/31-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003929856) απόφαση διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη
μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της
Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ #17.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24 (Διακήρυξη 22/2018).
3. Το από 15-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του παραπάνω
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω Επιτροπή:
α)

προέβη στην αποσφράγιση, έλεγχο, αξιολόγηση και αποδοχή των υποφακέλων
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι
δύο (2) κάτωθι συμμετέχουσες επιχειρήσεις:

i. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ και
ii. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗΣ
β) προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο των υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των
παραπάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχο προέκυψε ο παρακάτω κατάλογος μειοδοσίας:
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Επωνυμία Προσφέροντα

Για την ΕΥΔΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΤΜΗΜΑ Α)

Για τη Δ/νση ΦΥΣΙΚΩΝ

Για τη Δ/νση ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β.Ε.
(ΤΜΗΜΑ Β)

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)
(ΤΜΗΜΑ Γ)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ σε €

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ σε €

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ σε €

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ σε €

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ σε €

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ σε €

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ

--

--

--

--

1.380,00

1.711,20

2

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗΣ

4.032,26

5.000,00

8.064,52

10.000,00

--

--

4. Από τη σύγκριση των ανωτέρω οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η προσφορά με τη
χαμηλότερη τιμή για το Τμήμα Α, #5.000,00 €#, υποβλήθηκε από την επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.
ΜΠΙΣΤΗΣ», για το Τμήμα Β, #10.000,00 €#, υποβλήθηκε από την επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.
ΜΠΙΣΤΗΣ» και για το Τμήμα Γ, #1.711,20 €#, υποβλήθηκε από την επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.
ΑΛΕΞΙΟΥ» τις οποίες η Επιτροπή αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους.
5. Την υπ’ αριθμ. 74630/6185/31-10-2018 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα
αξιολόγησης των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των εταιρειών που συμμετείχαν στο συνοπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για
την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών
Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, (Διακήρυξη 22/2018) και η
ανακήρυξη της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗΣ» ως προσωρινή Ανάδοχο για τα Τμήματα Α
και Β και της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ» για το Τμήμα Γ.
6. Το με αριθμ. 2/12-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η αποδοχή των φακέλων δικαιολογητικών
κατακύρωσης που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις «ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗΣ» και «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.
ΑΛΕΞΙΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμαστε την από 12-12-2018 ομόφωνη εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων και αναθέτουμε στη μειοδότρια επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ», με Α.Φ.Μ.
042906125, (Σπύρου Τρικούπη 44, Τ.Κ. 10683, Αθήνα, τηλ. 210-8224812, Fax: 210-8219896) την
εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη μεταστέγαση του αρχείου της
Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από το κτήριο
επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 15 – Καλλιθέα, στο κτήριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 37-39 – Μαρούσι,
έναντι συνολικής δαπάνης ποσού # 1.711,20 € # (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών συσκευασίας και σήμανσης (π.χ.
χαρτοκιβώτια και όλα τα λοιπά υλικά συσκευασίας, ταινίες σήμανσης κ.λπ.) και το κόστος των
εργασιών.
2.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τμήμα Γ) της υπ’ αριθμ.
74630/6185/31-10-2018 απόφασης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και στην από 09-11-2018
προσφορά της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ» και θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Σε όσα
σημεία η προσφορά της Αναδόχου εταιρείας υπερέχει των όρων της διακήρυξης, είναι δεσμευτική για
τον Ανάδοχο και προς όφελος του Υπουργείου.

3.

Η επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ», υποχρεούται, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής λήψης της παρούσας, να προσέλθει στην Υπηρεσία μας, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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4.

Η συνολική δαπάνη της παραπάνω σύμβασης βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού,
ΚΑΕ: 0829 (Κάθε είδους λοιπές μεταφορές), ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 39/110.

5.

Ορίζουμε τριμελή επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο
11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
α) Ολυμπία Χατζηπαναγιώτου, ως πρόεδρο
β) Αντώνιο Δόβα, ως μέλος και
γ) Άγγελο Κίκηρα, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Ευανθία Βάρη, ως αναπληρώτρια της προέδρου
β) Δημήτριο Κατσαντώνη, ως μέλος και
γ) Ευδοκία Ζαφειρούλη, ως μέλος.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με φροντίδα
του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα
τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.

6.

Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών
Πρωτοκόλλων, τα οποία, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, θα υποβληθούν σε τρία
(3) αντίτυπα στη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας. Η αναπλήρωση κάποιου
μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με φροντίδα του Προέδρου, χωρίς
άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά μέλη πρέπει να
ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.

7. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών (σε ευρώ) θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αφού ο Ανάδοχος υποβάλει το τιμολόγιο
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
8. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ειδικότερα βαρύνεται με κράτηση:
α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375
του v. 4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) και
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο
350 του v. 4412/2016.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα
άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό
20% (σύμφωνα με το ν. 4169/1961).
Κατά την εξόφληση θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%) επί του καθαρού ποσού.
9. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.
10. Σε περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας, η προθεσμία για την άσκηση της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.
4412/2016.
11. Το από 12-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα
της.
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12. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί:

α) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ και
β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α. «ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΙΩΑΝΝΗΣ»
Σπύρου Τρικούπη 44, 10683, Αθήνα,
e-mail: alexiouj@otenet.gr

Μάγδα Μακρή

Β. Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής:
α) Ολυμπία Χατζηπαναγιώτου
β) Αντώνιο Δόβα
γ) Άγγελο Κίκηρα
δ) Ευανθία Βάρη
ε) Δημήτριο Κατσαντώνη
στ) Ευδοκία Ζαφειρούλη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γενικό Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών
6. Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21)
Βατατζή 37, 114 72 – Αθήνα
7. Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
(διά του Προέδρου κ. Χατζηφωτίου Νικόλαου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1 - Χρον. Αρχείο
2 - Α. Κουτσονίκας
3 - Δ. Μαρτίνης
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