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ΑΔΑ: ΩΕΛΟ465ΧΘΞ-ΥΙΧ

Παπάγου, 10 Αυγούστου 2018
Αριθμ. Πρωτ.
Οικ. 1000

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
213 -130.8815
213 -130.8392
g.tasiolambros@yme.gov.gr

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση μηχανημάτων για την υποβοήθηση του
έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και
Μαραθώνα προς αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών
περιοχών, μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.3 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «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).
1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.9 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.11 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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1.12 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης …».
1.13 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.14 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.3 Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.4 Οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.5 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1191) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού»,
κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα
Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους
Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.».
3. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΠΔΑ/οικ.60558/3178/03-08-2018 αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσίων Αναφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προς το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, για την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ 2018, του Ε.Ε. 2000ΣΕ06900026 της ΣΑΕ 069 και προσθήκη
ειδικής διάταξης στην εν λόγω Σ.Α.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 84943/06-08-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
με την οποία εγκρίνεται η ένταξη/τροποποίηση στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ 069 του έργου, και εγκρίνεται η
προσθήκη ειδικής διάταξης ως εξής :«ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε 2000ΣΕ06900026
"ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (Τμ. ε. 98690001) (π.κ. 2069026)" ΤΗΣ ΣΑΕ 069 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 800.000€
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΚΑΙ 24ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018»
5. Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
οικονομικού έτους 2018. Ε.Ε. 2000ΣΕ06900026, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ως άνω απόφαση.
6. Το γεγονός ότι την 23η και 24η Ιουλίου 2018 προκλήθηκαν σημαντικές φυσικές καταστροφές, πέραν της
απώλειας ανθρώπινων ζωών, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, λόγω των πυρκαγιών που σημειώθηκαν και στους
Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα.
7. Το γεγονός ότι για την αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των ως άνω πληγεισών
περιοχών μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 απαιτείται και η μίσθωση μηχανημάτων έργου
που θα βοηθήσει στο έργο της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 996/10-08-2018 Πρωτογενές Αίτημα [ΑΔΑΜ : 18REQ003561307/10-08-2018] με θέμα
την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει να εκμισθώσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
μηχανήματα έργου που θα βοηθήσουν στην κοπή των καμένων δέντρων και μεταφορά τους από τους Δήμους
Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα για την αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των εν
λόγω πληγεισών περιοχών, μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
9. Το γεγονός ότι η εκδήλωση των παραπάνω πυρκαγιών, που προκάλεσαν ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και
πρωτίστως απώλειες ανθρώπινων ζωών, ήταν αδύνατη να προβλεφθεί και αποτελεί αναμφιβόλως λόγο
ανωτέρας βίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32 του ν. 4412/2016, και προσκαλούμε όλες τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν τεχνικοοικονομική προσφορά για την επιλογή Αναδόχου, που θα
αναλάβει να μισθώσει μηχανήματα για την υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων
δέντρων στους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα για την αποκατάσταση και συνέχιση των
βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών, μετά τις πυρκαγιές της 23 ης και 24ης Ιουλίου 2018,
σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

250.000,00 €

Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

24%
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων έργου που θα βοηθήσουν στο
έργο της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων σε έκταση 15.000
στρεμμάτων περίπου, στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και
Μαραθώνα :
•
•
•
•

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

3 καλαθοφόρα ΜΕ ανυψωτικής ικανότητας έως 20m.
1 Καλαθοφόρο ΜΕ ανυψωτικής ικανότητας έως 40m.
1 Γερανό με πλατφόρμα κατάλληλο για την μεταφορά κορμών.
1 Φορτηγό με αρπάγη και καρότσα κατάλληλο για την
μεταφορά κλαδιών.
• 1 Ερπυστριοφόρο με αρπάγη που θα βρίσκεται στο χώρο
εναπόθεσης κλαδιών και κορμών και θα πραγματοποιεί τον
διαχωρισμό κλαδιών και κορμών και θα τροφοδοτεί το
μηχάνημα καταστροφής κλαδιών.
• Φορτωτής λαστιχοφόρος ΜΕ για συγκέντρωση κλαδιών προς
μεταφορά και καταστροφή.
• 1 Συνοδευτικό όχημα για μεταφορά προσωπικού και
εξοπλισμού.
• Γενικές υπηρεσίες μεταφοράς με ελκυστήρες που φέρουν
επικαθήμενες πλατφόρμες ανατροπής, κατάλληλες για
μεταφορά κλαδιών, κορμών και πάσης φύσεως υλικών.
• Για τα παραπάνω οχήματα, ο Ανάδοχος θα διαθέτει σε
δεκάωρη καθημερινή (πλην Κυριακών) απασχόληση (οκτάωρη
εργασία) διπλωματούχους χειριστές μηχανημάτων. Η
μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού, οι εργοδοτικές καθώς
και οι ασφαλιστικές εισφορές τους βαρύνουν τον Ανάδοχο.
• Ο Ανάδοχος προαιρετικά δύναται να προσφέρει τιμές και για
άλλα είδη μηχανημάτων έργου, σε περίπτωση που τυχόν
απαιτηθεί η χρήση τους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του
έργου.
60181000 [ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό]
42418900-8 [μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης]

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
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Ε.Ε. 2000ΣΕ06900026 «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΧΩΡΟ»
α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
(επί της συμβατικής αξίας χωρίς
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
ΦΠΑ)
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα
με το άρθρο 36, παρ. 6 του ν. 4412/2016.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε 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.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
(επί της καθαρής συμβατικής 8 % (οκτώ τοις εκατό), σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
αξίας):
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους
της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr και
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί
μέχρι τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, 13:00΄ σε σφραγισμένο
φάκελο στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Υποδομών και Μεταφορών - Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από δύο (2) επιμέρους
υποφακέλους: α) φάκελος δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς
και β) φάκελος οικονομικής προσφοράς.
Για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74
του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να
επικαλεσθούν τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
Επιπροσθέτως στον φάκελο προσφορών θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φορολογική ενημερότητα
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον μειοδότη
περαιτέρω στοιχεία που αποδεικνύουν την αξιοπιστία, τη
φερεγγυότητα, καθώς και τη χρηματοοικονομική του ικανότητα και
επάρκεια.
Ο οικονομικός φορέας για να πληροί τα κριτήρια επιλογής (άρθρο
75/Ν. 4412/2016), θα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο
εμπειρίας, το οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρότερης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
σύμβασης εκτέλεσης έργου αντίστοιχου ή συναφούς αντικειμένου, ή
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
οποιοδήποτε άλλο νόμιμο παραστατικό (βεβαίωση καλής εκτέλεσης
κ.λπ.). Επίσης θα πρέπει να καταθέσει, σε φωτοαντίγραφο, τις άδειες
κυκλοφορίας των προσφερομένων οχημάτων.
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Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας οι συμμετέχοντες υποχρεούνται
να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. Η
εγγύηση δύναται να προσκομισθεί μέχρι και την υπογραφή της
σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, μετά την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική
παραλαβή
των
παρεχομένων
υπηρεσιών
ανά
δεκαπενθήμερο.

2- Ορίζουμε τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) Κοσμά Λουλουδάκη, ως Πρόεδρο,
β) Γεώργιο Γεωργόπουλο, ως μέλος και
γ) Φωτεινή Ορφανού, ως μέλος,
με αναπληρωματικά μέλη τους Αργύριο Βερόγκο, Κατερίνα Σαρρή και Ζωή Κατσαμάνη.
Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι η αποσφράγιση και μονογραφή των προσφορών, ό έλεγχος των
δικαιολογητικών, η διαπραγμάτευση με τον μειοδότη για την επίτευξη συμφερότερου τιμήματος καθώς και η
υποβολή πρότασης με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Μέλη Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (6)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
5. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρονολογικό Αρχείο
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