
      
 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης αναδόχου για την προμήθεια  
              υλικών πληροφοριακού εξοπλισμού. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) περί “Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις  
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

4. Τις διατάξεις του  Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 
4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές.   

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών  Οργάνων στο Διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την από 24-5-2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου  «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την 
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.  

8. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 ( ΦΕΚ 34/Α/2015) περί «Κωδικοποίησης διατάξεων για την 
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α/05-08-16).  

11. Την υπ’ αρ. 57654/22-05-2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) περί «Ρύθμισης ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
( ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994  «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 
43/Α΄/1994). 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων  
4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13). 

14. Το υπ΄ αριθ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «περί Υπολογισμού 
τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.». 

15. Την υπ’αρ.1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β/17-03-2017) ΚΥΑ περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών  λεπτομερειών του 
εφαρμογής της παρ.3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016». 

16. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226/Α/11). 
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17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).  

19. Τις διατάξεις του Π.Δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016). 

20. Τις διατάξεις του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 
160/Α/30-10-2017). 

21. Το Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
160/Α/29.08.2018). 

22.  Την αριθμ. Υ198/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 
3722/Β/17.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ72/21-09-2018 όμοια (ΦΕΚ 
4201/Β/25.09.2018). 

23. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/27228/7771/09.11.2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γεώργιο Δημαρά» ΦΕΚ 4201/Β/25.09.2018) 

24. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29-03-2018 απόφαση περί Εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας,…..»,   (ΦΕΚ 1228/Β/03-04-2018). 

25. Την αριθμ. 172385/1812/23-08-2018 απόφαση της  Γενικής Γραμματέα Περιβάλλοντος 
‘’Συγκρότησης συλλογικού οργάνου για την υλοποίηση των Μέτρων/δράσεων, ανά Άξονα 
Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2018, καθώς και τα αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ: Α) διενέργειας διαγωνισμού Προμήθειας υλικών, αναλώσιμων & μη,  εφοδίων, ειδικού 
δασικού εξοπλισμού-οργάνων και, ειδικών δασικών μηχανημάτων (μικρών ίππων) και 
ανταλλακτικών, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για την Γενική Δ/νση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. στα πλαίσια επίτευξης  των σκοπών της Δασοπονίας και της 
Διαχείρισης, Προστασίας και Ανάπτυξης των Δασών. Β) Παρακολούθησης και Παραλαβής υλικών, 
αναλώσιμων ή μη, εφοδίων, ειδικού δασικού εξοπλισμού και ειδικών δασικών μηχανημάτων 
(μικρών ίππων) και ανταλλακτικών , καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για την Γενική 
Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.’’ (Α.Δ.Α.7Ζ0Ο4653Π8-Β20). 

26. Τις 805/05-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΛΠ46Ψ844-5ΑΣ) και 807/05.03.2018 (ΑΔΑ: ΨΔΖ146Ψ844-Η44) 
αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου.  

27. Την με αριθμ. 6464/11-12-2018 «Τροποποιητική της με αριθμ 4473/24-09-2018 K.Υ.Α. με θέμα 
“Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘’Προστασία και αναβάθμιση 
Δασών 2018’’.(ΑΔΑ:ΩΣ0Ρ46Ψ844-Φ5Λ) «Τροποποιητική της με αριθμ. 2337/31.05.2018 ΥΑ με  

            θέμα “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘’Προστασία και   
αναβάθμιση Δασών 2018’’  και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018”, όπως έχει τροποποιηθεί    

            με την 1143/23.03.2018 ΥΑ και ισχύει, με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμ. 774/02-03-2018 ΥΑ   
            με θέμα Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘’Προστασία και  
           αναβάθμιση Δασών 2018 και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018’’»(ΑΔΑ:Ω3ΛΒ46Ψ844-ΒΕΡ). 
     28. Την με αριθ 127.1.6/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί « Έγκρισης ένταξης στο   
           πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017»  και  χρηματοδότηση της Γενικής Δ/νσης  
           Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών  Αγροπεριβάλλοντος για τις εργασίες προμήθειας υλικών για  
           την διαχείριση, ανάπτυξη και προστασία Δασών από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του  
           Πράσινου Ταμείου έτους 2017» (Α.Δ.Α.: ΩΓ6146Ψ844-6Κ3). 
     29. Την υπ’ αριθ. 176172/2645/23-11-2018 (ΑΔΑ:6ΛΨΨ4653Π8-3Φ9, ΑΔΑΜ:18PROC004058408  
           2018-11-23) Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού.   
     30.Τις προσφορές των εταιρειών: Α) «COSMOS BYSINESS SYSTEMS- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44, 
ΤΚ14452,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, με διακριτικό τίτλο COSMOS COMPUTERS AEBE (με αρ. 
πρωτ:176674/05-12-2018) και Β) «ΧΑΪΚΑΠ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 53, ΤΚ 11745, ΑΘΗΝΑ, με διακριτικό τίτλο HIPAC AEBE 
(με αρ. πρωτ:176675/05-12-2018). 

  31. Το υπ’ αριθμ. 6ο/05-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού (έως και την αξιολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών), το οποίο διαβιβάστηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής, με το 
ΔΥ/14-12-2018 έγγραφό της που έλαβε  αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 2876/14-12-2018 

    32.  Το υπ’ αριθμ. 7o/13-12-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 
του ίδιου ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, το οποίο 
διαβιβάστηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής, με το ΔΥ/14-12-2018 έγγραφό της που έλαβε 
αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 2876/14-12-2018 και βάσει του οποίου προτείνεται ως 
Προσωρινός Ανάδοχος η εταιρεία ΧΑΪΚΑΠ ΑΕΒΕ. 

    33. Το υπ’ αριθμ. 9o/28-12-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών για την κατακύρωση 
αναδόχου για την προμήθεια Υλικών Πληροφοριακού Εξοπλισμού, το οποίο διαβιβάστηκε από την 
πρόεδρο της Επιτροπής, με το ΔΥ/02-01-2019 έγγραφό της που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 
εισερχομένου 2/02-01-2019. 
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                                                                                              ΑΑΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑΣΣ ΙΙ ΖΖ ΟΟ ΥΥ ΜΜ ΕΕ     
  
Α. Την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 9ο/28-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και αφορά την κατακύρωση αναδόχου για 
την προμήθεια Υλικών Πληροφοριακού Εξοπλισμού όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη  Συνοπτικού 
Διαγωνισμού της με αρ. πρωτ. 176172/2645/23-11-2018 (ΑΔΑ:6ΛΨΨ4653Π8-3Φ9, 
ΑΔΑΜ:18PROC004058408 2018-11-23) 
 
Β. Κατακυρώνουμε στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΑΪΚΑΠ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 53, ΤΚ 11745, ΑΘΗΝΑ, με διακριτικό τίτλο HIPAC AEBE, της 
οποίας η προσφορά κρίθηκε η πιο συμφέρουσα βάσει τιμής, και η οποία τη δεσμεύει, με συνολικό κόστος  
σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ (47.616,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, την 
ανάθεση της προμήθειας πληροφοριακού εξοπλισμού.  
 
1. Προϋπολογισμός. 
 
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (38.400,00€), 
χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ (47.616,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2018 του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ  
έτους 2018, ΚΑΕ 2499 . 
 
2. Αντικείμενο Σύμβασης/ Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση στον ανάδοχο της προμήθειας Πληροφοριακού Εξοπλισμού, 
για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 
3. Υπογραφή Σύμβασης 
 
O Ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, μετά από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης από την Αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
4. Χρόνος και Τόπος Παροχής Υπηρεσιών/Διάρκεια Σύμβασης 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 25/02/2019, να φέρει εις πέρας 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης  
(Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Σύμβασης).  
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στο κτίριο  της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέρμα Αλκμάνος, κατόπιν συνεννοήσεως με την επιτροπή 
παρακολούθησης-παραλαβής.  
 
5. Παραλαβή υπηρεσιών -  Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
H παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών προμήθειας, 
συντάσσει πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 
6. Πληρωμή – Κρατήσεις 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών Πληροφοριακού Εξοπλισμού και την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., για τις εταιρείες που 
έχουν έδρα την Ελλάδα : 

 φόρος 4% για τις προμήθειες υλικών επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το Ν. 
4172/2013 άρθρο 64. 

 κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% 
υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

 κράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% και επί αυτού 20% ΟΓΑ. 

 ο  Φ.Π.Α  βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 
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7. Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου. 

8. Επιτροπή παρακολούθησης - Παραλαβής 
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των  
υλικών Πληροφοριακού Εξοπλισμού. 
 
 
   

                           
                                                             Ο Προϊστάμενος 

                                                                                                της Γενικής Διεύθυνσης 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Δρ. Δημήτριος Βακάλης 
 
 
 

Συνημμένα                                                                                                       
 Το υπ’ αριθμ.  6ο/05-12-2018 Πρακτικό  

(με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2876/14-12-2018 διαβιβαστικό) 
 Το υπ’ αριθμ.  7ο/13-12-2018 Πρακτικό  

(με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2876/14-12-2018 διαβιβαστικό) 
 Το υπ’ αριθμ.  9ο/28-12-2018 Πρακτικό  

(με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/02-01-2019 διαβιβαστικό) 
 
 
       
                                                                                                      
Κοινοποίηση                                                                                                

   1. Γρ. Γεν. Γραμματέως Περιβάλλοντος 
   2. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής 
 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1.  Λελούδα Μπακόλα, Τ.Ε. Δασοπόνων, με Α βαθμό στη Δ/νση Προστασίας Δασών. 
2   Μαρία Βλάχου, Τ.Ε. Δασοπόνων, με Α βαθμό, στη Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών. 
3.  Δημήτριος Χαρδαλιάς , Τ.Ε. Δασοπόνων, με Α βαθμό, στη Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών. 
  
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Γεωργία Αγγέλη, Π.Ε. Γεωτεχνικών , με Α βαθμό στη Δ/νση Προστασίας Δασών. 
2. Χριστίνα Θεοδωρίδου, Π.Ε. Γεωτεχνικών, με Γ βαθμό στη Δ/νση Προστασίας Δασών. 
3. Ειρήνη Αλεξίου. Π.Ε. Γεωτεχνικών, με Α βαθμό στη Δ/νση Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής. 
 
3. «COSMOS BYSINESS SYSTEMS- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» 
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