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Κατακύρωση του έργου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των επί των οδών Χαριλάου
Τρικούπη 182 και Λ. Αλεξάνδρας 205, στην Αθήνα, κτηρίων της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για χρονικό διάστηµα
έξι (6) µηνών, προϋπολογισµένης δαπάνης #59.600 €#, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
23%, στη µειοδότρια εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μ.Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου», 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 ∆ιαύγεια” 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) ∆ικαστική 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 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
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1.14
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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».
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».
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».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων»
του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/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».
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.

Τις αποφάσεις µε αριθµούς:

2.1

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
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».
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 7780/723/22-5-2015 της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού,
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ.51346/4056/21-08-2015 όµοια.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9./38/οικ/16652/14-05-2015 και ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9./41/οικ/16433/27-05-2015 του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 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.
Οικ. 33497/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής….».
∆Π∆Α/34458/1771/10-06-2015 της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών
Αναφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «∆έσµευση
Προϋπολογισµού #134.976,51 €# σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ57100008 «∆ΑΠΑΝΕΣ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054)
(Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 &1984ΣΕΟ6800001)» για πληρωµή λειτουργικών δαπανών.
∆ΠΥ∆Υ/Οικ.43806/3573/14-07-2015 (Α∆Α: ΩΒ17465ΦΘΘ-ΗΡΠ) απόφαση έγκρισης
διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου επιλογής
αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη 182 και Λ.
Αλεξάνδρας 205, στην Αθήνα, κτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, προϋπολογισµένης
δαπάνης #59.600 €#, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.

2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Την υπ’ αριθµ. 30440/8.5.2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας – Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά µε τις Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε
Εταιρίες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας και την υπ’ αριθµ. 31262/16.11.2006
συµπλήρωση αυτής.
Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: ΨΗΕ6465ΦΘΘ-ΝΛΘ
2. Τα από 27-07-2015 (1ο), 28-08-2015 (2ο) και 02-09-2015 (3ο) πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού, για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών.
3. Την υπ’ αριθµ. 53120/4190/9-09-2015 απόφαση έγκρισης αποτελέσµατος αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού.
4. Το από 22-09-2015 (4ο) πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας «SWEDISH SYSTEMS SECURITY
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», από το οποίο προκύπτει ότι η µηνιαία τιµή της προσφοράς
ανέρχεται στο ποσό των #6.708,53 €# πλέον Φ.ΠΑ. 23%.
5. Την από 22-09-2015 επιστολή της παραπάνω εταιρείας, η οποία µετά από διαπραγµάτευση µε
την Υπηρεσία µας συµφωνεί µε τη µείωση της παραπάνω τιµής κατά #110,00 €# και κατά
συνέπεια η τελική µηνιαία τιµή διαµορφώνεται στο ποσό των #6.598,53 €# πλέον Φ.Π.Α. 23%.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόµενοι, την από 22-09-2015 (4ο Πρακτικό) γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας
του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών
φύλαξης των επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη 182 και Λ. Αλεξάνδρας 205, στην Αθήνα, κτηρίων
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, προϋπολογισµένης δαπάνης #59.600 €#, συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%, κατακυρώνουµε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους όρους της
απόφασης ∆ΠΥ∆Υ/Οικ.43806/3573/14-07-2015 (Α∆Α: ΩΒ17465ΦΘΘ-ΗΡΠ) και ύστερα από
διαπραγµάτευση για µείωση της µηνιαίας τιµής της προσφοράς, στη µειοδότρια εταιρεία SWEDISH
SYSTEMS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιµισκή 62, Τ.Κ.
54622, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099796300, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 274747, 210
2757907, fax: 2310 277308, ως κατωτέρω:
1.1 Είδος παρεχοµένων υπηρεσιών – ποσότητα – τιµή
α) Η φύλαξη του κτηρίου επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 182 θα γίνεται σε 24ωρη καθηµερινή βάση,
επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών, µε ένα (1) φύλακα ανά
πρωινή, απογευµατινή και βραδινή βάρδια. Επιπλέον, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή,
εξαιρουµένων των αργιών, θα υπάρχει ένας (1) ακόµη φύλακας από α) ώρα 07:00 έως 15:00
και από β) ώρα 15:01’ έως 22:00’.
β) Η φύλαξη του κτηρίου της Λ. Αλεξάνδρας 205 θα γίνεται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή µε ένα
(1) φύλακα και από ώρα 07.00’ έως 16.00’.
Η αξία της φύλαξης των ανωτέρω κτηρίων ανέρχεται στη τιµή των έξι χιλιάδων πεντακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών #6.598,53 €# ανά µήνα, πλέον Φ.Π.Α. (23%)
1.517,66 €, ήτοι στην τελική τιµή των οκτώ χιλιάδων εκατό δεκαέξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτών
#8.116,19 €# ανά µήνα και για το σύνολο των έξι µηνών (6) µηνών στην τιµή των τριάντα εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (39.591,18 €) χωρίς Φ.Π.Α.
και στην τελική τιµή των σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε
λεπτών #48.697,15 €#, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.
1.2 Τεχνικές προδιαγραφές
Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 182 και Λ.Αλεξάνδρας
205 της Γ.Γ.Υ. από τον παραπάνω µειοδότη, που εφεξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», θα γίνεται
σύµφωνα µε την αντίστοιχη τεχνική προσφορά του σε συνδυασµό µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/Οικ.43806/ 3573/14-07-2015 (Α∆Α: ΩΒ17465ΦΘΘ-ΗΡΠ) απόφασης του
διαγωνισµού.
1.3 Πληρωµή - Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της δαπάνης, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων
ενενήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών #48.697,15 €#, βαρύνει τις πιστώσεις ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ57100008 «∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054) (Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 &1984ΣΕΟ6800001)».
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Σε κάθε πληρωµή θα γίνεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
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, επί της συνολικής συµβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α.
Κατά την εξόφληση του τιµολογίου θα παρακρατηθεί από τον ανάδοχο ο νόµιµος φόρος
εισοδήµατος 8%, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
Ο ανάδοχος για την εξόφλησή του πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία (∆ιεύθυνση Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Νόµιµο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
β) Εξοφλητική απόδειξη τιµολογίου
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ
Η πληρωµή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε ευρώ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σε µηνιαία βάση,
αρχής γενοµένης από τον επόµενο µήνα από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, ύστερα από
την υποβολή του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής
των υπηρεσιών φύλαξης από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, που θα βεβαιώνει την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
1.4. Λοιποί όροι
Σύµφωνα µε την προσφορά του µειοδότη σε συνδυασµό µε τους όρους της υπ’ αριθµ.
∆ΠΥ∆Υ/Οικ.43806/3573/14-07-2015 (Α∆Α: ΩΒ17465ΦΘΘ-ΗΡΠ) απόφασης του διαγωνισµού.
Οι Επιτροπές οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και παρακολούθησης οφείλουν να
παρακολουθούν και ελέγχουν αν η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης γίνεται σύµφωνα µε τους
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον
ανάδοχο. Η παραλαβή των υπηρεσιών φύλαξης θα γίνεται µηνιαία και εντός δύο (2) εργάσιµων
ηµερών µετά το πέρας κάθε µήνα από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής, η οποία υποχρεούται
άµεσα να υποβάλει στην Υπηρεσία, σε πέντε (5) αντίτυπα, το πρωτόκολλο παρακολούθησης και
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5)
εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του.
Ανακοίνωση:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών
3. Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Αποδέκτης για Ενέργεια:
Ανάδοχος Εταιρεία:
SWEDISH SYSTEMS SECURITY Μ.Ε.Π.Ε.
Τσιµισκή 62 Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 274747, 210 2757907 fax: 2310 277308

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρείες:
α) CHAMPION SECURITY Α.Ε.
Βορέου 7 Αβραµιώτου - 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-5451114, fax: 210-5624401
β) FAST LION Α.Ε.
Αγ. Ελεούσας - 123 51 Αγ. Βαρβάρα
Τηλ.: 210 56 24024, fax: 210 5624490
γ) ∆ΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP
17ης Νοέµβρη 81 - 543 52 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 909652, fax: 2310 909349
δ) Ovit Ι.Κ.Ε.
Ηλία Ηλιού 75 – 11744 Ν. Κόσµος - Αθήνα
Τηλ.: 210 9835124, fax: 211 8008299

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ
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ΑΔΑ: ΨΗΕ6465ΦΘΘ-ΝΛΘ

2. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
Μέλη Επιτροπών Παραλαβής αποφάσεων
οικ. 7780/723/2015 & οικ. 51346/4056/2015
Α) Για το κτήριο της οδού Χ. Τρικούπη 182
Τακτικά µέλη:
α) Γιαταγάνα Ασηµούλα
β) Λαµπροπούλου Μαρία
γ) Κολοκούρη Κων/νο
Αναπληρωµατικά µέλη:
α) Τζινιέρη Αγγελική
β) Τριανταφύλλου Ασηµάκη
γ) Φωτεινό Ιωάννη
Β) Για το κτήριο της οδού Λ. Αλεξάνδρας 205
Τακτικά µέλη:
α) Κόλια Αντώνιο
β) Παπαπέτρου Ερµιόνη –Χριστίνα
γ) ∆εφίγγο Παντελή
Αναπληρωµατικά µέλη:
α) Μεταλλίδου Χριστίνα
β) Κρινάκο Παναγιώτη
γ) Τζανετάκη Μιχαήλ
Εσωτερική διανοµή
1. Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (5)
2. Χρονολογικό Αρχείο
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