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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ιωάννινα,  11 Σεπτεµβρίου 2009 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α   Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ  

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                         Αριθµ. Πρωτ. :   2421 
∆/ΝΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ 

             ( ∆.Ε.Σ.Ε. ) 

 

Τµήµα  :   Γραφείο Οικ. ∆/σης ∆ιαχ/σης 
Ταχ. ∆/νση :   5Ο   χλµ.  Ε. Ο.  Ιωαννίνων – Κοζάνης                      
Πληροφορίες :   Σωτ. Τζάλλας, ∆ηµ. Κλούµπας       
Τηλέφωνο :   26510-60836-60853 
FAX                 :   26510-63903 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η  
  

ΘΕΜΑ   :  ∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας και εγκατάστασης δύο 
εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στους συνοριακούς σταθµούς 
Μαυροµατίου και Μέρτζιανης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

              
Έχοντας  υπόψη  τις διατάξεις : 
1. Του  Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 97/Α/1955), όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  

Ν.3620/1956  «περί  τροποποιήσεως   και συµπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 
(ΦΕΚ 279/Α/1956) και  το Ν∆ 532/1970 «περί συµπληρώσεως κλπ»  (ΦΕΚ103/Α/1970). 

2. Του Β∆ 712/1970 «περί καθορισµού των διατηρουµένων υπέρ του Υπουργού και των περιφερειακών Αρχών 
διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπ∆Ε αρµοδιοτήτων κλπ» (ΦΕΚ 235/Α/1970), όπως τροποποιήθηκε µε τα Β∆ 
677/1971 και 198/1972 (ΦΕΚ 223/Α/1971) και 41/Α/1972 αντίστοιχα) και  το Π∆39/1983 «µεταβίβαση  
αρµοδιοτήτων  του  Υπουργού  ∆ηµ. Έργων  κλπ» (ΦΕΚ 23/Α/1983).  

3. Του  Ν.1622/1986  «περί  τοπικής  αυτοδιοίκησης  κλπ» (ΦΕΚ 92/Α/1986) και του Π∆ 51/1987 «καθορισµός  
των  περιφερειών  της  χώρας  για  το  σχεδιασµό, προγραµµατισµό  κλπ»  ΦΕΚ 26/Α/1987). 

4. Του  Π∆ 910/1977  «περί  Οργανισµού του Υπ∆Ε»  (ΦΕΚ 305/Α/1977). 
5. Του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια  Έργα και ρυθµίσεις συναφών  θεµάτων» (ΦΕΚ23/Α/1984), του Π∆ 609/1985 

«Κατασκευή ∆ηµοσίων  Έργων»  (ΦΕΚ 223/Α/1985) και του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε). 

6. α. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες  του  ∆ηµόσιου  Τοµέα  και ΝΠ∆∆». 
    β. Του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
    γ. Του άρθρου 83 του Ν. 2362/95. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» 
9. Την  αρ. πρωτ. 3640/09-09-2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

21.500,00 € για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση δύο 
εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στους συνοριακούς σταθµούς Μαυροµατίου και Μέρτζιανης 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού λογαριασµού «Μισθώµατα από ΚΑΕ».  

10. Τις  ανάγκες  των συνοριακών σταθµών Μαυροµατίου και Μέρτζιανης για την προµήθεια και εγκατάσταση 
εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ). 

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε 
 

Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε λήψη κλειστών προσφορών,  για την 
προµήθεια και εγκατάσταση δύο εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στους συνοριακούς 
σταθµούς Μαυροµατίου και Μέρτζιανης Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2009, συνολικού 
προϋπολογισµού 21.500,00 €, µαζί µε το Φ.Π.Α., µε τους παρακάτω όρους: 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο Οικονοµικής ∆ιοίκησης ∆ιαχείρισης της ∆.Ε.Σ.Ε. 

Περιφέρειας Ηπείρου,  στο 5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, την 22-09-2009 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00π.µ. στο Γραφείο Οικονοµικής ∆ιοίκησης ∆ιαχείρισης της Υπηρεσίας από την αρµόδια 
επιτροπή. Η αρµόδια επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισµού θα παραλαµβάνει τα 
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δικαιολογητικά των συµµετεχόντων και τους σφραγισµένους φακέλους των 
οικονοµικών προσφορών από ώρα 10:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ.   
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 1ο 

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν επιχειρήσεις εµπορίας και εγκατάστασης 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού,  µε οποιαδήποτε νοµική µορφή εγγεγραµµένες στο οικείο 
επιµελητήριο.   

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
• Οικονοµική προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µε τιµή (€) µε την έκπτωση χωρίς                          

Φ.Π.Α.  
• Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 

παρ. 9 του Ν. 1418/84, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 2229/94. 
• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (βεβαίωση 

ΙΚΑ). 
• Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, περί εγγραφής του σ’ αυτό. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 5% επί του προϋπολογισµού, ήτοι 
904,00 €. 

• Τεχνική προσφορά σύµφωνα µε το δελτίο τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος διακήρυξης. 
Η έλλειψη των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί ουσιώδη λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 2ο  
Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών 

 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο έγγραφες 

προσφορές µέχρι την προθεσµία που ορίζεται µε την παρούσα απόφαση (ώρα λήξης κατάθεση 
προσφορών η 12:00 µµ της 22 Σεπτεµβρίου 2009) στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την οικονοµική προσφορά µπορούν να 
αποσταλούν στην αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µέχρι και την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την συµµετοχή στο διαγωνισµό θα υποβάλλονται σε 
ένα αντίγραφο µέσα σε καλά κλεισµένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται 
ευκρινώς τα παρακάτω:  

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ήτοι:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
(Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας και εγκατάστασης εφεδρικών 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στους συνοριακούς σταθµούς Μαυροµατίου και 
Μέρτζιανης) 

γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 
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Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται : 
Α) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο θα 
εσωκλείονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο 1Ο Άρθρο της παρούσας καθώς 
και η εγγύηση συµµετοχής. 
Β) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στην οποία θα αναγράφεται 
ολογράφως και αριθµητικά το ποσό της προσφοράς µε τιµή σε ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,  αυτή  θα πρέπει να είναι µονογραφηµένη από τον 
προσφέροντα. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες δηµιουργούν ασάφειες 
και καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση κατά την κρίση της επιτροπής. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγιστούν. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία 
1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και µονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά κατά φύλλο. 
2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται πριν την αξιολόγηση των 
υπόλοιπων δικαιολογητικών της προσφοράς. 
3. Για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν θα αποσφραγιστούν και θα επιστραφούν στους 
συντάκτες τους µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 
4. Μετά την αξιολόγηση των όλων των δικαιολογητικών ακολουθεί η αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές. Οι οικονοµικές προσφορές των 
προσφορών που έγιναν αποδεκτές αξιολογούνται και συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης 
προσφορών. Η ανάδειξη του µειοδότη γίνεται  την ίδια ηµέρα. Η κατακύρωση του διαγωνισµού 
στον µειοδότη γίνεται ύστερα από την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισµού από το 
Προϊστάµενο της Υπηρεσίας. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές µέχρι την λήξη της σύµβασης 
(ηµεροµηνία λήξης σύµβασης στο 5ο άρθρο της παρούσας). Προσφορά που ορίζει χρόνο 
µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 
  
 

Άρθρο 3ο  
Προσφερόµενη τιµή 

 
Η τιµή προσφοράς θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα αναγράφεται απαραίτητα στην 
οικονοµική προσφορά ολογράφως και αριθµητικά.  
Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του 
Φ.Π.Α. Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο µέχρι την λήξη της σύµβασης. 
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Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέρα 
από την τιµή της προσφοράς του.  

 
 

Άρθρο 4ο  
Αξιολόγηση τιµών – κατακύρωση διαγωνισµού 

 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά. 
Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά  τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
οργάνου. 
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές που παρουσιάζουν 
επουσιώδεις αποκλίσεις οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 
Αποκλίσεις από τους όρους που έχουν χαρακτηριστεί από την διακήρυξη ως απαράβατοι όροι 
είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
Σε περίπτωση που αναδειχθούν δύο (2) οι περισσότεροι µειοδότες µε ίδια οικονοµική προσφορά, ο 
τελευταίος µειοδότης αναδεικνύεται µε κλήρωση που διενεργείται από την επιτροπή ενώπιον των 
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από τον Προϊστάµενο της 
∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε πέντε (5) 
ηµέρες από την κατακύρωση του διαγωνισµού να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ποσού ίσο µε το 
5% του προϋπολογισµού (η οποία ανέρχεται στο ποσό των 904,00 €),  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα παραµείνει στην Υπηρεσία µας µέχρι 
την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.  

Σε περίπτωση που ο τελευταίος µειοδότης δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Υπηρεσίας 
για την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο διαγωνισµός µε απόφαση της 
Υπηρεσίας θα κατακυρωθεί στον αµέσως επόµενο µειοδότη. 

 
 

Άρθρο 5ο 
Παράδοση παραλαβή  

 
Ο µειοδότης του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισµού (Η/Ζ), από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 2009. Η προµήθεια 
και εγκατάσταση θα γίνει στην έδρα των Συνοριακών Σταθµών Μαυροµατίου και Μέρτζιανης της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια εγκατάστασης, θα εκτελεί 
ελέγχους και σε κάθε περίπτωση που η ποιότητα του εξοπλισµού δεν είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές του διαγωνισµού, αυτός θα επιστρέφεται  στον προµηθευτή. 

Σε κάθε περίπτωση που δεν παραδοθεί εµπρόθεσµα ο εξοπλισµός σύµφωνα µε του όρους της 
σύµβασης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 32 του Π.∆. 394/96 (ΚΠ∆) κυρώσεις για 
εκπρόθεσµη παράδοση. 

Η παραλαβή θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 
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Άρθρο 6ο  
Χρόνος πληρωµής 

 
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού λογαριασµού 

«Μισθώµατα από ΚΑΕ» του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Ηπείρου, που έχει εγκριθεί 
για τον σκοπό αυτό. 

 
 

Άρθρο 7ο  
Εγγυήσεις 

 
Οι εγγυήσεις που προβλέπονται για το διαγωνισµό αυτό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 904,00 €). Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει για ένα (1) µήνα µετά 
την λήξη της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Η εγγύηση συµµετοχής των τριών πρώτων κατά σειρά µειοδοσίας υποψηφίων επιστρέφεται 
µετά την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων διαγωνιζοµένων 
αποδίδονται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. 
(η οποία ανέρχεται στο ποσό των 904,00 €). Ο χρόνος της εγγύησης αυτής θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος κατά ένα µήνα από το χρόνο λήξης της σύµβασης που προβλέπεται από τον 
διαγωνισµό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, επιστρέφεται µετά την οριστική 
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή – εγκατάσταση – λειτουργία του εξοπλισµού (Η/Ζ) στο χώρο 
των Συνοριακών Σταθµών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλοµένους. 

Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 
349/96.  

 
 

Άρθρο 8ο 
∆ηµοσίευση 

 
Τα  έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του 

διαγωνισµού από το γραφείο Οικονοµικής ∆ιοίκησης ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 
Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 5ο χλµ. της Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης. 
Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα στην πόλη των 
Ιωαννίνων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της Υπηρεσίας. 
 
 

Συνηµµένα : 
∆ελτίο τεχνικών προδιαγραφών 
                                                                                                    
                                                           
                                                     
                                                                            
                                                                     
                                                                                                                                                                                              
                                                                                               
 
 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 
 
 

∆ηµήτριος Αναγνώστου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Εσωτερική διανοµή 
α) Χρονολ. αρχείο ∆/νσης 
β) Φακ. συνοριακών σταθµών  
γ) Φακ. διαγωνισµού 
δ) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
ε) Γραφείο Οικ. ∆ιοίκησης  ∆ιαχ/σης 
 


