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ΘΕΜΑ: Ανάθεση της φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά
στον Ασπρόπυργο Αττικής, από 23-03-2018 ως και 23-04-2018, στην εταιρεία «MY SERVICES
SECURITY AND FACILITY S.A.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους ποσού #10.230,00€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 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».
1.2 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.3 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».
1.4 Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «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΄ 85/0704-2014).
1.5 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».
1.6 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.
1.7 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)».
1.8 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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1.9

του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/A/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
1.10 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
1.11 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Τις αποφάσεις με αριθμούς:
Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
Οικ. 509/11/03-01-2017 (ΦΕΚ 61/Β΄/19-01-2017) του Υπουργού Οικονομικών, της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α'
220)».
Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β΄/01-06-2017) του Υπουργού και του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υποδομών και
Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο
Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
Την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΔΑ/2891/159/2-2-2018 δέσμευση προϋπολογισμού ποσού #
150.000,00€ # από το Ε.Ε. 2000ΣΕ06900004 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 7-9-99 ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
(Τμ.Ε.9969000) της ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ, για την κάλυψη παροχής υπηρεσιών φύλαξης των
αποθηκών Ασπροπύργου της Γ.Γ.Υ., για το οικονομικό έτος 2018.
Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

3.

Την υπ’ αριθμ. 30440/08-05-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με
εταιρείες Security και Συνεργεία Καθαριότητας όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ. πρωτ.
31262/16-11-2006, 31372/09-08-2010 και 30108/24-01-2011 Εγκυκλίους.

4.

Το γεγονός ότι, στις 20-03-2018, έληξε η σύμβαση (18SYMV002740610) του Υπουργείου μας
με την εταιρεία «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με το δ.τ. «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY S.A.», για την φύλαξη των
Αποθηκών Ασπροπύργου της Γ.Γ.Υ.

5.

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα 23-03-2018, δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός, εν εξελίξει
συνοπτικός διαγωνισμός (18PROC002535395) αλλά ούτε και ο ανοιχτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός (α/α ΕΣΗΔΗΣ 52950) (ΑΔΑΜ: 18PROC002585790) για την φύλαξη των αποθηκών
Ασπροπύργου.
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6.

Το με αρ. πρωτ. Δ26/506/Γ9/20-03-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με το οποίο ζητά την κατεπείγουσα επίλυση
του θέματος, καθ΄ όσον μετά τη λήξη του ωραρίου των υπαλλήλων της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης, δεν τηρείται ούτε η στοιχειώδης φύλαξη που ασκείται εντός του ωραρίου από
την Υπηρεσία τους.

7.

Το με αρ. πρωτ. 22395/1912/20-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής
Μέριμνας προς την Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Δ/νση Διοίκησης, σε συνέχεια
του άνωθεν αναφερόμενου εγγράφου της ΔΑΕΦΚ, ζητώντας την διάθεση υπαλλήλων με
ειδικότητα φύλαξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Διοίκησης για την συνεχή και
αδιάλειπτη φύλαξη των αποθηκών Ασπροπύργου της Γ.Γ.Υ., μέχρι την ολοκλήρωση του εν
θέματι συνοπτικού διαγωνισμού φύλαξης που είναι σε εξέλιξη.

8.

Το με αρ. πρωτ. 22558/1319/21-03-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών
φύλαξης των αναφερομένων εγκαταστάσεων, λόγω έλλειψης προσωπικού ειδικότητας
Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων.

9.

Την με αρ. πρωτ. οικ. 22927/1395/21-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:
ΩΖΧΕ465ΧΘΞ-ΣΛΠ) για την φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον
Ασπρόπυργο Αττικής», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.
4412/2016).

10.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22912/1934/21-03-2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ002847187),
για τη φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γ.Γ.Υ, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψος
ποσού #10.292,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), για χρονικό διάστημα από 23-032018 και ώρα 15:00 ως 23-04-2018 και ώρα 15:00.

11.

Την από 22-03-2018 μοναδική προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία: «MY SERVICES SECURITY
AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «MY
SERVICES SECURITY AND FACILITY S.A.», ύψους ποσού 8.250,00€ (χωρίς Φ.Π.Α 24%).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

Αποδεχόμαστε την από 22-03-2018 προσφορά της εταιρείας «MY SERVICES SECURITY AND
FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «MY SERVICES
SECURITY AND FACILITY SA» (Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, Τ.Κ. 176 72, Καλλιθέα Αττικής,
Α.Φ.Μ.: 997516863, τηλ: 210 9577218, Fax: 210 9577515) και αναθέτουμε στην εν λόγω
εταιρεία τη φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά
στον Ασπρόπυργο Αττικής».

2.

Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζεται από 23-03-2018 και ώρα 15:00 ως
23-04-2018 και ώρα 15:00.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής των ως άνω
αναφερόμενων υπηρεσιών φύλαξης, επιλεγεί Ανάδοχος από τον εν εξελίξει συνοπτικό
διαγωνισμό (ΑΔΑΜ: 18PROC002535395) για τη φύλαξη των αποθηκών Ασπροπύργου, η
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Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση αυτοδικαίως και αζημίως,
ακόμα και πριν την εξάντληση του συμφωνηθέντος ποσού αμοιβής.
Στην περίπτωση αυτή μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας αρχής προς τον Ανάδοχο είναι
η εξόφληση των παρασχεθείσων υπηρεσιών μέχρι και την ημερομηνία λύσης της σύμβασης.
3.

Αντικείμενο του έργου είναι η φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γ.Γ.Υ. του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον
Ασπρόπυργο Αττικής, οι οποίες εκτείνονται σε οικόπεδο επιφανείας 178,749 στρεμμάτων,
όπου εντός αυτού υπάρχουν:
• Δύο αποθήκες εμβαδού 688,17 τ.μ. και 319,40 τ.μ. όπου φυλάσσονται διάφορα υλικά
της Γ.Γ.Δ.Ε.
• Μια αποθήκη εμβαδού 490,08 τ.μ. όπου φυλάσσονται διάφορα υλικά της ΔΕΣΕ.
• Μια αποθήκη αποτελούμενη από δύο τμήματα εμβαδού 1068,93 τ.μ. έκαστο όπου
φυλάσσονται 40 τροχόσπιτα, 1 κλάρκ και διάφορα υλικά της Υ.Α.Σ.
• Λυόμενοι οικίσκοι τύπου container καθώς και τροχόσπιτα.
Η φύλαξη των εγκαταστάσεων θα γίνεται σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων των αργιών, με ένα (1) εποχούμενο φύλακα στην πρωινή βάρδια, ένα
(1) φύλακα μαζί με έναν (1) εποχούμενο φύλακα στην απογευματινή & βραδινή βάρδια και
έναν (1) επιπλέον φύλακα σε 8ωρη βάση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες στην πρωινή
βάρδια. Η θέση απασχόλησης των στατικών φυλάκων θα είναι στην είσοδο του κτηρίου στη
θέση υποδοχής.

4.

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών φύλαξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα:
α) στο υπ’ αριθμ.
18REQ002847187) και

πρωτ. 22912/1934/21-03-2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:

β) στην με αρ. πρωτ. οικ. 22927/1395/21-03-2018 προαναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΖΧΕ465ΧΘΞ-ΣΛΠ), που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας ανάθεσης.
5.

Η δαπάνη εκτέλεσης βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Ε.Ε. 2000ΣΕ06900004 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
Κ.Λ.Π. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 7-9-99 ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (Τμ.Ε.9969000) της ΣΑΕ 069 του
ΠΔΕ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους ποσού #10.230,00€# (Καθαρή Αξία: #8.250,00€# και
Φ.Π.Α. 24%: #1.980,00€#).

6.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα καταβληθεί, σε ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ύστερα από
την υποβολή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
υπηρεσιών από την Επιτροπή παραλαβής, που θα βεβαιώσει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Στην πληρωμή, θα διενεργηθούν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του ν. 4412/2016.
β) 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016 και
γ) η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.
4172/2013. Οι κρατήσεις (α) και (β) υπόκεινται σε περαιτέρω 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).
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7.

Για την εξόφληση του Αναδόχου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου
του συμβατικού αντικείμενου (σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/2016).
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
ε) Ονομαστική Κατάσταση προσωπικού όσων εργαζομένων απασχολήθηκαν στην φύλαξη για
το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
στ) Κατάσταση μισθοδοσίας τραπέζης, για τα ως άνω αναφερόμενα άτομα, με τις νόμιμα
καταβληθείσες αποδοχές αυτών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική ΣΣΕ.

8.

Ορίζουμε τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.Ε.) φύλαξης,
αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
Ως τακτικά μέλη:
α) Μητρόπουλο Δημήτριο, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρο,
β) Κεβέρη Μιχαήλ, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος και
γ) Μπερτσιά Μιλτιάδη, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ως μέλος.
Ως αναπληρωματικά μέλη:
α) Παναγιωτούλια Βασιλική, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως Αναπληρώτρια Πρόεδρο,
β) Αλαμάγκου Μαρία κλάδου Δ.Ε. Γραμματέων, ως μέλος και
γ) Χριστοπούλου Φωτεινή, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, ως μέλος.

9.

Η εταιρεία «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY S.A.», υποχρεούται να προσέλθει άμεσα
στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

10.

Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής
της απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.

11.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1) MY SERVICES SECURITY AND FACILITY S.A.
Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, Τ.Κ. 176 72, Καλλιθέα
e-mail: tenders@myservices.gr
2) Μέλη της επιτροπής παραλαβής
(δια του Προέδρου κ. Μητρόπουλου Δημήτριου)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ.Υ.Με.
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών (Κόνιαρη 43, 114 71, Αθήνα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρον. Αρχείο
2- A. Κουτσονίκας
3- Γ. Λουβερδής
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