ΑΔΑ: 7Ε05465ΦΘΘ-200

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.09.04 14:38:16
EEST
Reason:
Location: Athens

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Τ. Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax

:
:
:
:
:

Αριθμ. Πρωτ.:
45719/3706

Χ. Τρικούπη 182
101 78 - Αθήνα
Π. Παπουτζά
213-152.36.51
213-152.36.50

ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Χ. Τρικούπη 182 και Λ.
Αλεξάνδρας 205-Αθήνα, στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, για το χρονικό διάστημα από 24-08-2015 και ώρα
15.00΄ έως 24-09-2015 και ώρα 15.00΄, στην εταιρεία «ΔΡΑΣΙΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΡΑΣΙΣ SECURITY
GROUP».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/ 2013.
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. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν.
3886/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
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του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 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».
1.9 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».
1.10 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».
1.11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.12 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
1.13 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.14 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
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 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83
παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5 Οικ.7780/723/22-05-2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 51346/4056/21-08-2015 όμοια.
2.6 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./38/οικ/16652/14-05-2015 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./41/οικ/16433/27-05-2015
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Εξυπηρέτηση αναγκών
καθαριότητας βάσει του άρθρου 49 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄)» και «Παράταση και
σύναψη νέων ατομικών συμβάσεων καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4325/2015
(ΦΕΚ 47Α΄)» αντίστοιχα.
2.7 Οικ. 33497/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής….».
2.8 ΔΠΔΑ/34458/1771/10-06-2015 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Δέσμευση
Προϋπολογισμού #134.976,51€# σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ57100008 «ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054)
(Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 &1984ΣΕΟ6800001)» για πληρωμή λειτουργικών δαπανών της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού για το έτος 2014-2015.
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1.

Την υπ’ αριθμ. 5256/24-02-2014 σύμβαση που είχε συνάψει η Διεύθυνση Προμηθειών
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
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Δικτύων με την εταιρεία «ΔΡΑΣΙΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP» για τη φύλαξη των κτηρίων επί των
οδών Χ. Τρικούπη 182 και Λ. Αλεξάνδρας 205-Αθήνα και η οποία, ύστερα από την
προβλεπόμενη από τη διακήρυξη παράταση των έξι (6) μηνών, λήγει στις 24-08-2015.
2. Το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόχειρος διαγωνισμός βάσει της υπ’ ΔΠΥΔΥ/οικ.
43806/3573/14-7-2-15 απόφασής μας και ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
3. Το γεγονός ότι επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας επιβάλλουν να συνεχιστεί η προστασία και
φύλαξη των ανωτέρω κτηρίων, από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.
4. Την από 21-08-2015 επιστολή της παραπάνω εταιρείας, με την οποία αποδέχεται την ανάθεση
των υπηρεσιών της παραπάνω φύλαξης με τους ίδιους όρους της σύμβασης 5256/24-02-2015.
5. Το υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/45517/3689/Φ.Προμ./24-08-2015 πρωτογενές αίτημα, το οποίο
αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με αριθμό 15REQ003007473.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Εγκρίνουμε την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Χ. Τρικούπη
182 και Λ. Αλεξάνδρας 205-Αθήνα, στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στην εταιρεία «ΔΡΑΣΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» και με δ.τ. «ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP», με έδρα τη Θεσσαλονίκη
στην οδό 17ης Νοεμβρίου 81 Τ.Κ. 543 52, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 094519290, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
Θεσσαλονίκης ΑΜΑΕ 38719/62/Β/97/0165, Τηλ.: 2310 909687, Fax: 2310 909349 για το
χρονικό διάστημα από 24-08-2015 και ώρα 15.00΄ έως 24-09-2015 και ώρα 15.00΄ στη συνολική
τιμή των οκτώ χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών #8.108,16 €#
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ., για το παραπάνω διάστημα.
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 5256/24-022014 σύμβαση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και
ισοδύναμο τμήμα αυτής.
Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την πρόωρη διακοπή των ως άνω παρεχομένων υπηρεσιών,
ύστερα από προηγούμενη αναγγελία προ δύο (2) ημερών, στην περίπτωση που κατά το χρονικό
αυτό διάστημα, ολοκληρωθεί η υπογραφή σύμβασης με το νέο Ανάδοχο, βάσει του πρόχειρου
διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε στις 24-07-2015. Από την
ημερομηνία της ως άνω
διακοπής των παρεχομένων υπηρεσιών δεν θα οφείλεται καμία αμοιβή στην παρέχουσα
υπηρεσίες εταιρεία.
2- Για τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου αρμόδια είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και
οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, αποτελούμενη από
τους υπαλλήλους:
Α)

Για το κτήριο της οδού Χ. Τρικούπη 182

Ως τακτικά μέλη:
1. Γιαταγάνα Ασημούλα , ως Πρόεδρο,
2. Λαμπροπούλου Μαρία, ως μέλος και
3. Κολοκούρη Κωνσταντίνο, ως μέλος.
β) Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Τζινιέρη Αγγελική , ως αναπληρωματικό Πρόεδρο,
2. Τριανταφύλλου Ασημάκη, ως μέλος και
3. Φωτεινό Ιωάννη, ως μέλος.
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Β) Για το κτήριο της οδού Λ. Αλεξάνδρας 205
Ως τακτικά μέλη:
1. Κόλια Αντώνιο , ως Πρόεδρο,
2. Παπαπέτρου Ερμιόνη - Χριστίνα, ως μέλος και
3. Δεφίγγο Παντελή, ως μέλος.
β) Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Μεταλλίδου Χριστίνα , ως αναπληρωματικό Πρόεδρο,
2. Κρινάκο Παναγιώτη, ως μέλος και
3. Τζανετάκη Μιχαήλ, ως μέλος.
Η συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής του εν λόγω έργου, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από τη Διεύθυνσή μας,
δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-112011, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της ως άνω
απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με
φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 6 της με αριθμ. Π1 - 2489/1995 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία
παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών,
τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά
τους.
Έργο της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου είναι:
α) Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή,
οδηγία και υπόδειξη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ορθή εκτέλεση
του έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του έργου αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο
των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλματα κατά την πλήρη και ορθή εκπλήρωση του
έργου, για το οποίο και έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική ευθύνη.
β) Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, η σύνταξη του
πρακτικού οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η υποβολή του στη Διεύθυνση
Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου.
3. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του έργου
σε ευρώ, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ύστερα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των υπηρεσιών από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης και αφού ο
ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά την εξόφληση
θα παρακρατηθεί από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος 8%, σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν. 4172/2013 καθώς και η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται
σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 3 του ν. 4013/2011.
4.Η συνολική δαπάνη, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ανέρχεται στο ποσό των
#8.108,16€ # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τις πιστώσεις Δημοσίων
Επενδύσεων σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ57100008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054) (Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 &1984ΣΕΟ6800001)»
4
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για πληρωμή λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού για το έτος 2014-2015.
5. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π. δ.
118/2007), κυρώσεις.
6. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της
παρούσας απόφασης.
Αποδέκτες για ενέργεια:
1.Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού
(Γ.Γ.Υ. του π. Υπ.Υ.Με. Δι.):
Επιτροπές παραλαβής
Για το κτήριο της οδού Χ. Τρικούπη 182
α) Ως τακτικά μέλη:
1. Γιαταγάνα Ασημούλα , ως Πρόεδρο,
2. Λαμπροπούλου Μαρία, ως μέλος και
3. Κολοκούρη Κωνσταντίνο, ως μέλος
β) Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Τζινιέρη Αγγελική , ως αναπληρωματικό Πρόεδρο,
2. Τριανταφύλλου Ασημάκη, ως μέλος και
3. Φωτεινό Ιωάννη, ως μέλος.
Για το κτήριο της οδού Λ. Αλεξάνδρας 205
α) Ως τακτικά μέλη:
1. Κόλια Αντώνιο , ως Πρόεδρο,
2. Παπαπέτρου Ερμιόνη - Χριστίνα, ως μέλος και
3. Δεφίγγο Παντελή, ως μέλος.
β) Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Μεταλλίδου Χριστίνα , ως αναπληρωματικό Πρόεδρο,
2. Κρινάκο Παναγιώτη, ως μέλος και
3. Τζανετάκη Μιχαήλ, ως μέλος.
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
3. Ανάδοχο Εταιρεία
«ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP»
17ης Νοεμβρίου 81 Τ.Κ. 543 52,
Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Κοινοποίηση:
π. Υπ.Υ.Με.ΔΙ.
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσωτερική διανομή:
1.Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
2. Χρονολογικό αρχείο
3- Π.Παπουτζά
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

