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Παπάγου, 01 -03 - 2019
Αριθμ. Πρωτ.
ΕΞΑΙΡ.
οικ. 17321/1239
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο
κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της οδού
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λ.
Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, [Διακήρυξη 26/2018 – ΑΔΑΜ : 18PROC004174916] και προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του ν.
4412/2016».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.5 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.6 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «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.
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1.10 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.11 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.12 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.13 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.14 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.15 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης …».
1.16 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.17 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.

Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ 120/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.3 Οικ. 509/11/03-01-2017 (ΦΕΚ 61/Β) 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)».
2.4 Οικ. 20871/21.03.2017 (ΦΕΚ 153/ΥΟΔΔ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών με την οποία διορίστηκε ο Αθανάσιος Βούρδας του Χρήστου στη θέση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2.5 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β) του Υπουργού και της 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».
Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη :
1.
Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 97763/7905/12-12-2018, Διακήρυξη 26/2018 [ΑΔΑΜ:
18PROC004174916] του συνοπτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για
το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε – Παπάγου) και για το κτίριο του Υπουργείου επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι.
2.
Το από 27-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού της
υπ’ αριθμόν 26/2018 Διακήρυξης, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τη ματαίωση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.
3.
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση [ΦΕΚ Β’ 173] με τίτλο :
«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».
4.
Την με αριθμ. πρωτ. 1050/19-02-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.[ΑΔΑ:99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ] με θέμα :
«Διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου
ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης».
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5.
Το γεγονός ότι η κανονιστική μεταβολή που επήλθε με την αύξηση του κατώτατου μισθού μετά
τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού έχει ανατρέψει ουσιωδώς το οικονομικό θεμέλιο της εν
εξελίξει διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ομαλή εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν
ανατεθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της οδού Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι,
[Διακήρυξη 26/2018 – ΑΔΑΜ : 18PROC004174916], για τον λόγο ότι ότι η κανονιστική μεταβολή που
επήλθε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, μετά τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού έχει
ανατρέψει ουσιωδώς το οικονομικό θεμέλιο της διαδικασίας κατακύρωσης, με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η ομαλή εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν ανατεθεί.
Β. Τη προσφυγή στη διαδιακασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32
του ν. 4412/2016, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φύλαξη των κτιρίων του Υπουργείου και
προσκαλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν τεχνικοοικονομική προσφορά για την
επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών : 1. Κτίριο Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
επί της οδού Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και 2. Κτίριο του Υπουργείου επί της Λ.
Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών [Διεύθυνση Προμηθειών
και Λειτουργικής Μέριμνας].
Καθαρή Αξία

: 45.000,00 €

Αξία Φ.Π.Α.

: 10.800,00 €

Συνολική Αξία

: 55.800,00 €

24%
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής
1. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο των Κεντρικών
Υπηρεσιών του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον
Δήμο Παπάγου, στο οποίο υπάρχουν :
• Υποδοχή
• Ειδικά διαμορφωμένη ζώνη εισόδου.
• Μαγνητική πύλη ελέγχου επισκεπτών.
• Ακτινοσκοπική συσκευή (X-ray) ελέγχου αντικειμένων.
• Υπαίθριος χώρος.
• Θέση φύλαξης υπογείου χώρου στάθμευσης και αποθήκης.
Είδος φύλαξης : Στατική, σε δύο βάρδιες (06:00-14:00 και
14:00 -22:00), για τις εργάσιμες ημέρες μόνο, ως ακολούθως :
Τρείς (3) φύλακες συνολικά. Δύο (2) στη βάρδια : 06:00 14:00, και Ένας (1) στη βάρδια : 14:00 – 22:00, για τις
εργάσιμες ημέρες.
Θέση απασχόλησης των στατικών φυλάκων : Στην κεντρική
είσοδο του κτιρίου επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
στον Δήμο Παπάγου, εντός της ειδικά διαμορφωμένης ζώνης
εισόδου και στην υποδοχή, με τη δυνατότητα η θέση να είναι
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είτε στον υπαίθριο χώρο, είτε στη θέση φύλαξης του υπογείου
χώρου στάθμευσης και αποθήκης.
Ειδικά καθήκοντα φυλάκων : Έλεγχος επισκεπτών κατά την
είσοδό τους στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη χρήση του
υπάρχοντος εξοπλισμού ασφαλείας, ήτοι: α) μίας (1)
μαγνητικής πύλης ελέγχου επισκεπτών και β) μίας (1)
ακτινοσκοπικής συσκευής (X-ray) ελέγχου αντικειμένων, τις
οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν να χειρίζονται.
2. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 3739 στο Μαρούσι, στο οποίο υπάρχουν :
• Θέση υποδοχής στην κεντρική είσοδο.
• Θέση φύλακα στη πλευρά του κτιρίου που «βλέπει» προς
την οδό Δημοκρίτου.
Είδος φύλαξης : Στατική, σε 24ωρη βάση, για όλες τις ημέρες
του έτους
(περιλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές, και όλες οι αργίες) ως
ακολούθως :
Α. Πέντε (5) φύλακες συνολικά. Δύο (2) ανά βάρδια, στις
βάρδιες : 1. 06:00 - 14:00, 2. 14:00 – 22:00 και 3. Ένας (1)
στη βάρδια : 22:00 – 06:00, για τις εργάσιμες ημέρες.
Β. Τρείς (3) φύλακες συνολικά. Ένας (1) ανά βάρδια, σε τρείς
(3) βάρδιες : 1. 06:00π.μ. - 14:00μ.μ , 2. 14:00μ.μ – 22:00μ.μ
και 3. 22:00μ.μ – 06:00π.μ για τις ημέρες Σάββατο και
Κυριακή και όλες τις αργίες.
Θέση απασχόλησης των στατικών φυλάκων : 1. (Εργάσιμες
ημέρες) Στην κεντρική είσοδο του κτηρίου επί της Λεωφόρου
Κηφισίας στη θέση υποδοχής, και στη θέση που υπάρχει για
φύλακα στη πλευρά του κτιρίου που «βλέπει» προς την οδό
Δημοκρίτου.
2. (Σάββατο – Κυριακή – Όλες τις αργίες) Στην είσοδο του
κτηρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στη θέση υποδοχής.
CPV

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης)
Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, με δικαίωμα λύσης της σύμβασης αζημίως για το
Δημόσιο, εφόσον το Υπουργείο προβεί στην κάλυψη της
φύλαξης με σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας, ή με τη
θέσει σε ισχύ του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που θα διενεργήσει το Υπουργείο για το ίδιο
αντικείμενο.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ: 2014ΣΕ57100008 ,
ΣΑΕ 0571.
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
(επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ)
4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
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λογαριασμό της 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
αξίας):

8 % (οκτώ τοις εκατό), σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς
τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr &
ΚΑΝΟΝΕΣ
www.ggde.gr,
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
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 την 6η Μαρτίου 2019, 11:30 π.μ. σε
σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - Αναστάσεως 2 και
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τσιγάντε - Παπάγου. 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 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
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.
Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας οι συμμετέχοντες
υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή καλής
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
εκτέλεσης που θα ανέρχεται σε (ποσοστό 5% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας. Η εγγύηση δύναται να προσκομισθεί μέχρι
και την υπογραφή της σύμβασης.
3 . Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης, θα αποτελείται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν
τον συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 26/2018 διακήρυξης.
4 . Στη διαπραγμάτευση θα κληθούν να καταθέσει προσφορά οι έξι (6) εταιρίες που συμμετείχαν στον
αρχικό διαγωνισμό. Περαιτέρω δύναται να καταθέσουν προσφορά και οποιαδήποτε άλλη
ενδιαφερόμενη εταιρία.
5. Η παρούσα Απόφαση θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στις

ιστοσελίδες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

Ακριβές αντίγραφο
Ελένη Ταπουσάνη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
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ΑΔΑ: 6Λ2Η465ΧΘΞ-Ν4Γ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ.Υ.&Με.
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών

4- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5- Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κα. Α. Πασχοπούλου.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ :
1. KOLOSSOS SECURITY GROUP – Μον. Ι.Κ.Ε. ΙΕΠΥΑ
2.
3.
4.
5.
6.

[τηλ. : 210 8066500, e mail :info@kolossosnet.gr]
GLOBITY SERVICES - ΙΕΠΥΑ
[τηλ. : 210 5739401, fax : 210 5739401, e mail : info@globity.gr]
WORLD SECURITY – ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. &ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΕΠΥΑ
[τηλ. 210 6018770 fax : 210 6001668, e mail : wtkg@otenet.gr]
FGS SECURITY G.S. E.E. [e mail : galeidis@falconsecuritygs.gr]
GP SECURITY - ΙΕΠΥΑ [ΑΠ: 101263/24.12.2018] -[ e mail : gpsecuritypatras@gmail.com].
DELTA FORCE SECURITY SERVICES [ e mail : kvitali6@gmail.com].

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Α. Κουτσονίκας
3- Χαρ. Ξένος
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