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EΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 

 Σ. Τέγου 

 Τσιμισκή 98, 54622, Θεσσαλονίκη 

 2310 966927 

 2310 969426 

 stegou@eyath.gr 

 
 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν ενδιαφερόμενοι επί των τευχών 
δημοπράτησης του έργου (μελέτη – κατασκευή) «Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης 
της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127»  
(ΑΔΑΜ προκήρυξης 20PROC007930314 2020-12-24, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 95059) 

  

 
Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με τον 
διαγωνισμό του θέματος, παρέχονται οι διευκρινίσεις που γνωστοποιούνται με το παρόν 
έγγραφο. 

Σε περίπτωση υποβολής και άλλων ερωτημάτων, θα εκδοθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης. 

Οι παρούσες διευκρινίσεις αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr), κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εγγράφων της 
σύμβασης. 

 

Ερώτηση 1 

Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού τονίζεται επανειλημμένα ότι ισχύει ο ΝΟΚ-Ν.4067/12. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, όπως ισχύουν μετά τον  Ν. 4759/20 οι χώροι κύριας χρήσης  πρέπει 
να έχουν καθαρό ύψος τουλάχιστον 2,50 μ. Στον 8° όροφο όμως  προβλέπονται τέτοιοι χώροι με 
καθαρό ύψος 2,20 μ. Για την τήρηση του νόμιμου καθαρού ύψους η ψευδοροφή των χώρων θα 
πρέπει να αναδιαταχθεί. Παρακαλούμε για τις οδηγίες σας. 

 

Το κτίριο είναι υφιστάμενο συνεπώς τα καθαρά ύψη ορόφου είναι δεδομένα. Το καθαρό ύψος 
του 8ου ορόφου είναι 2,51μ (απόσταση από κάτω παρειά της δοκιδωτής πλάκας έως άνω στάθμη 
δαπέδου). Το καθαρό ύψος 2,20μ. του 8ου ορόφου που αναγράφεται στα σχέδια της 
αρχιτεκτονικής προμελέτης δεν ισχύει. Επίσης, το κτίριο έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τον 
Ν4178/2013. Σε κάθε περίπτωση στην φάση της μελέτης εφαρμογής θα διερευνηθούν οι 
βέλτιστες λύσεις για μεγιστοποίηση του καθαρού ύψους. 

 

 

 

http://www.eyath.gr/
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Ερώτηση 2 

Για να διερευνηθεί η δυνατότητα προέκτασης του δεύτερου ανελκυστήρα καθ' ύψος, όπως 
αναφέρεται στην Τεχνική έκθεση και σε άλλα τεύχη του διαγωνισμού χρειάζονται τα στοιχεία της 
Οικοδομικής άδειας (διάγραμμα κάλυψης κλπ.) και τα στοιχεία τη υπαγωγής στις ρυθμίσεις του 
Ν. 4178/2013. Γενικότερα, χώρος ακόμα και βοηθητικής χρήσης που βρίσκεται στην ανωδομή 
κτιρίου μετράει τον Συντελεστή δόμησης, συνεπώς δεν θα ήταν δυνατό να αφαιρεθούν από τα 
μετρικά μεγέθη της  συνολικής προμετρούμενης δόμησης, πχ χώροι  αποθηκών, που  βρίσκονται 
στην ανωδομή. Παρακαλούμε να χορηγηθούν τα εγκεκριμένα σχέδια του κτιρίου. 

 

Η προσφορά αφορά την υφιστάμενη στα αρχιτεκτονικά σχέδια λύση για 2ο ανελκυστήρα 
τεσσάρων (4) στάσεων. Η επιθυμία, από πλευράς ΕΥΑΘ ΑΕ, για επέκτασή του σε όλους τους 
ορόφους είναι δεδομένη, αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί στην μελέτη εφαρμογής στα πλαίσια 
της νέας Άδειας Δόμησης. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική και οικονομική προσφορά δεν 
περιλαμβάνουν την επέκταση του 2ου ανελκυστήρα. Στο πλαίσιο των διευκρινίσεων θα 
αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού το διάγραμμα κάλυψης από την τακτοποίηση του κτιρίου 
με το Ν.4178/2013. 

 

Ερώτηση 3 

Στο τεύχος Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης παρόλο που αναφέρεται ότι η αρχιτεκτονική μελέτη  έχει 
εγκριθεί από  την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, στο έγγραφό της  η τελευταία αναφέρει ότι θα 
πρέπει να ζητηθεί και η σύμφωνη γνώμη της  Εφορείας Αρχαιοτήτων και οι όποιες παρατηρήσεις 
προκύψουν να συμπεριληφθούν στην Οριστική μελέτη, διαδικασία μη συμβατή χρονικά με τους 
χρόνους που τίθενται από τον ΚτΕ, δεδομένης της χρονικής διάρκειας που συνεπάγεται τέτοιου 
είδους διαδικασία. Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 

Τόσο η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας όσο και η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης έχουν εισηγηθεί στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων 
την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης – αναβάθμισης του κτιρίου. Η συνεδρίαση του 
Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας έχει οριστεί για την Πέμπτη 14.01.2021, 
οπότε και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς η απόφασή του.  

Σημειώνεται ότι με τον όρο οριστική μελέτη, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας εννοεί την μελέτη που θα υποβληθεί στην Πολεοδομία για την 
έκδοση της Άδειας Δόμησης, η οποία για τον διαγωνισμό μας είναι η Μελέτη Εφαρμογής. 

 

Ερώτηση 4 

Στα ζητούμενα στοιχεία της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, περιλαμβάνεται και η υποβολή 
Τοπογραφικού Διαγράμματος, το οποίο ωστόσο δεν προϋπολογίζεται στις προεκτιμώμενες 
αμοιβές μελετών, ενώ στο Πίνακα Εγκεκριμένων Μελετών αναφέρεται η ύπαρξη τοπογραφικού 
του 2013, το οποίο όμως δεν έχει δοθεί στους διαγωνιζόμενους. Αποτελεί υποχρέωση των 
διαγωνιζομένων η σύνταξη και υποβολή νέου τοπογραφικού στην παρούσα φάση για το οποίο 
θα πρέπει να υπολογιστεί και η σχετική αμοιβή ; 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν το υφιστάμενο τοπογραφικό διάγραμμα του 2013 που 
θα αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού. Εφόσον το αποδεχτούν, δεν απαιτείται νέο στην 
προσφορά αλλά το ίδιο τοπογραφικό με σφραγίδα του προσφέροντα. Εφόσον κριθεί απαραίτητη 
η σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος, η αμοιβή θεωρείται ανηγμένη στην αμοιβή του 
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συνόλου των μελετών. Για την έκδοση Οικοδομικής Αδείας θα απαιτηθεί σύνταξη νέου 
τοπογραφικού διαγράμματος (τοπογραφικό αδείας), η αμοιβή του οποίου περιλαμβάνεται και 
αυτή ανηγμένη στις αμοιβές των μελετών. 

 

Ερώτηση 5 

Στα παραδοτέα της δεύτερης Φάσης (μελέτης εφαρμογής) αναφέρεται και η υποβολή 
Ακουστικής μελέτης για την οποία επίσης, δεν γίνεται προεκτίμηση αμοιβής. Παρακαλούμε 
διευκρινίστε. 

Η αμοιβή της ακουστικής μελέτης περιλαμβάνεται ανηγμένη στην αμοιβή της αρχιτεκτονικής 
μελέτης.  
 

Ερώτηση 6 

Στα παραδοτέα της δεύτερης Φάσης (μελέτης εφαρμογής) αναφέρεται και η υποβολή Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εφόσον απαιτηθεί, για την οποία επίσης, δεν γίνεται προεκτίμηση 
αμοιβής. Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 

Δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που δεν αλλάζει χρήση δεν είναι απαραίτητη η 
εκπόνηση ΜΠΕ. Εάν για κάποιο λόγο απαιτηθεί, θα αποτελέσει υπερσυμβατικό αντικείμενο. 

 

Ερώτηση 7 

Στον Κανονισμό μελετών, σελ. 8 αναφέρεται ότι όσον αφορά στην Πυροπροστασία ισχύει το 
Π.Δ.41/18 δηλ. ο νέος κανονισμός, ενώ στην σελ. 29 αναφέρεται το Π.Δ. 71/88 δηλ. ο παλιός 
κανονισμός. Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/10-05-2019 με θέμα «Διευκρινίσεις για την 
εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων π.δ. 41/2018 ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018», στα προ 
της ισχύος του π.δ. 71/88 κτίρια, ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση αλλαγής 
χρήσης του συνόλου της επιφανείας τους, ενώ στην περίπτωση προσθηκών του εδαφίου ε)* που 
παρατίθεται παρακάτω, οι προϋποθέσεις που τίθενται πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και ο νέος 
κανονισμός εφαρμόζεται σε υφιστάμενο και προσθήκη. 

*ε) Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια 
ανεγερθέντα πριν την ισχύ του κεφ. Α΄ του π.δ. 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της 
συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν 
επιφάνεια άνω των 300 τ.μ. 

Ως εκ τούτου το κτίριο εξετάζεται με την αντίστοιχη, βάση της χρήσης του, Πυροσβεστικής 
διάταξης, η οποία στην περίπτωσή μας (χρήση γραφεία) είναι η 17/2016. 

 

Ερώτηση 8 

Στη τεχνική ικανότητα των μελετητών ΗΜ, ορίζονται διαφορετικές παράμετροι, σε σχέση με την 
ικανότητα  των μελετητών της Αρχιτεκτονικής και Στατικής μελέτης που είναι αντίστοιχη και για 
τις δύο  ειδικότητες. Υπάρχει λόγος που διαφοροποιείται η απαιτούμενη τεχνική ικανότητα για 
τις Η Μ μελέτες; Θα μπορούσε να είναι και αυτή ανάλογη με των υπόλοιπων μελετών; 
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Η τεχνική ικανότητα της μελετητικής ομάδας αναφέρεται με σαφήνεια στο άρθρο 24.3 της 
διακήρυξης για κάθε κατηγορία μελετών. Η βούληση του αναθέτοντος φορέα ήταν να 
εξασφαλιστεί η εμπειρία του Η/Μ μελετητή στην εκπόνηση μελέτης κτιρίου κεντρικά 
κλιματιζόμενου. Ως τέτοια κτίρια νοούνται, εκτός από τα κτίρια γραφείων, και τα κτίρια 
ξενοδοχείων ή ξενώνων με κεντρικό κλιματισμό, αλλά όχι τα εμπορικά κέντρα, τα 
βιομηχανοστάσια ή οι αποθήκες που έχουν εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό. 

 

Ερώτηση 9 

Ποια είναι η επιδιωκόμενη στάθμη επιτελεστικότητας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη 
στατική μελέτη αναβάθμισης/ανασχεδιασμού; η Α2 ή η Β1; 

 

Από τον ΚΑΝΕΠΕ και την στατική προμελέτη προβλέπονται δύο (2) ξεχωριστοί έλεγχοι στατικής 
επάρκειας για τον ενισχυμένο φορέα: 

(α) Για το σεισμό σχεδιασμού - στάθμη επιτελεστικότητας Β1,  

(β) Για τον σεισμό λειτουργικότητας - στάθμη επιτελεστικότητας Α2 

Από την στατική προμελέτη έχει προκύψει ότι από τους δύο ανωτέρω ελέγχους, ο κρίσιμος είναι 
ο (α) για τον υφιστάμενο μη ενισχυμένο φορέα.  
 

 

Ερώτηση 10 

Στο τεύχος 843.05.Κανονισμός μελετών αναφέρεται ότι στα αρχιτεκτονικά για τη μελέτη του 
κτιρίου θα πρέπει να ακολουθηθεί ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας Π.Δ. 41./2018- ΦΕΚ 80Α 
Ι 7-5-2018) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, ενώ στα 
ηλεκτρομηχανολογικά - εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας αναφέρεται ότι θα 
ακολουθηθεί η πυροσβεστική διάταξη 17/2016 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων». 
Η τελική επιλογή της ακολουθούμενης νομοθεσίας επαφίεται στον μελετητή της οριστικής 
μελέτης; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην απάντηση της ερώτησης 7.  

 

Ερώτηση 11 

Στην προμελέτη προβλέπεται νέο πυροσβεστικό συγκρότημα κατά ΕΝ 12845 με αντλιοστάσιο  στο 
β υπόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 10.3.1 του ΕΝ 12845, ο χώρος του 
πυροσβεστικού συγκροτήματος θα πρέπει να είναι κλειστός χώρος εντός του κτιρίου με άμεση 
πρόσβαση από έξω. Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 

Το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης είναι άμεσα προσβάσιμο από την 2η είσοδο του κτιρίου επί της 
οδού Κων/νου Μελενίκου μέσω πυροπροστατευμένου κλιμακοστασίου και 
πυροπροστατευμένου διαδρόμου, επομένως καλύπτονται κατ’ αυτό τον τρόπο οι απαιτήσεις του 
ΕΝ 12845. 
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Ερώτηση 12 

Αναφορικά με την φωτοβολτaϊκή εγκατάσταση, στα σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
παρουσιάζονται 21 πλαίσια, ενώ στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αναφέρονται 69 τμχ. Ο 
αριθμός των πλαισίων που θα πρέπει να προβλεφθούν στην οριστική μελέτη επαφίεται στην 
κρίση του μελετητή; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 

Η παρουσίαση των φωτοβολταϊκών είναι ενδεικτική. Ο αριθμός των πλαισίων εξαρτάται από τον 
τύπο και την διάστασή του. Εκτιμάται ότι χωρούν τουλάχιστον 21 πλαίσια διαστάσεων 1,60 * 
1,00 έκαστο, με μία συνολική εγκατεστημένη ισχύ της τάξεως των 5 kW. Η οριστική μελέτη θα 
πρέπει να καταλήξει στον αριθμό και την ισχύ τους, με βάση τις ανάγκες του έργου, τη διαθέσιμη 
επιφάνεια εφαρμογής και τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος εγκατάστασης.  

 

Ερώτηση 13 

Στα τεύχη του διαγωνισμού γίνεται αναφορά σε μελέτη θεμελιακής γείωσης. Δεδομένου ότι 
πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο, θα θέλαμε να διευκρινιστεί το απαιτούμενο περιεχόμενο της 
εν λόγω μελέτης. Αντίστοιχα, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, στην εγκατάσταση 
aντικεραυνικής προστασίας αναφέρεται εγκιβωτισμένη όδευση των αγωγών καθόδου στα τοιχία 
και τα υποστηλώματα, που είναι μη εφαρμόσιμο σε υφιστάμενο κτίριο. Παρακαλούμε  για τις 
οδηγίες σας. 

 

Η μελέτη αφορά τη γείωση του Υποσταθμού και τη σύνδεσή του με τη γείωση του κτιρίου καθώς 
και τη γείωση των εγκαταστάσεων όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Επίσης αφορά την 
αντικεραυνική προστασία του κτηρίου και τη σύνδεσή της με τη γείωσή του. Ο ακριβής τρόπος 
όδευσης των αγωγών καθόδου καθώς και ο αριθμός τους θα προκύψουν κατά την εκπόνηση των 
επόμενων σταδίων των μελετών (οριστική και εφαρμογής). Επιπρόσθετα στο πλαίσιο των 
εργασιών ενίσχυσης της θεμελίωσης με μικροπασσάλους και της κατασκευής νέων 
ενφατνούμενων τοιχωμάτων Ο/Σ θα πρέπει να μελετηθεί η όδευση των αγωγών γείωσης. 

 

Ερώτηση 14 

Στην Η/Μ προμελέτη αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα και δεσμευτικά στοιχεία των 
εγκαταστάσεων (μεγέθη, αριθμός συσκευών, τύποι κτλ). Πόσο δεσμευτική είναι η τήρησή τους 
στην εκπόνηση της Οριστικής μελέτης; Παρακαλούμε διευκρινίστε. 

 

Η Η/Μ προμελέτη έχει τόσο συγκεκριμένα συστήματα όσο και επιθυμητούς στόχους απόδοσης. 
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προμελέτη για τύπο και αριθμό συσκευών, για τύπο 
καλωδίων κλπ. ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Με ανάλογη αιτιολόγηση και 
υπολογιστική υποστήριξη μπορεί να προταθούν παρόμοια στοιχεία εγκαταστάσεων και 
εναλλακτικές λύσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σαφής τεχνική περιγραφή 
που να αναφέρει τις τροποποιήσεις που εφαρμόστηκαν.  

 

Ερώτηση 15 

Δεδομένου του χαρακτήρα του έργου, και του επιπέδου των μελετών που ορίζεται ως παραδοτέο 
αντικείμενο, κατά την φάση της Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς, αλλά και μέσα από την 
σημαντική εμπειρία της ομάδας μας σε παρόμοιας πολυπλοκότητας έργα, τόσο σε μελετητικό, 
όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο, κρίνουμε ότι το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της 
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διαδικασίας του διαγωνισμού, ήτοι 1,5 μήνας από την προκήρυξή του, δεν είναι ικανοποιητικό 
για την αποδοτική και προς όφελος του έργου προσέγγιση. 

Όταν μάλιστα, εντός του άνωθεν διαστήματος περιλαμβάνονται και οι εορτές των 
Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων, και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε εν μέσω του 
διαστήματος της πανδημίας Covid-19, στοιχείο που αποτελεί παράγοντα καθυστέρησης για την 
αναγκαία από πλευράς μας διερεύνηση θεμάτων, που αφορούν κρίσιμα θέματα για το έργου, 
όπως οι δυνατότητες προσθήκης δεύτερου ανελκυστήρα, ή αναζήτηση των παλαιών 
εγκεκριμένων σχεδίων, κλπ., σε υπηρεσίες που υπολειτουργούν την παρούσα περίοδο ή δέχονται 
μόνο με ραντεβού σε βάθος χρόνου. 

Επιπρόσθετα και λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες 
εργασίες καθαιρέσεων, επεμβάσεων και ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού, θα θέλαμε να 
επιτραπεί η επίσκεψη εκπροσώπων της εταιρείας μας  στις εγκαταστάσεις του έργου, ώστε να 
γίνει αξιολόγηση των επιτόπου συνθήκων οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην προετοιμασία και 
σύνταξη της προσφοράς μας.   

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την, κατά 45 μέρες παράταση της ημερομηνίας 
υποβολής των Προσφορών, που σε κάθε περίπτωση δίνει το εύλογο χρονικό διάστημα της 
ορθότερης προσέγγισης του έργου και δεν υπερβαίνει τον συνολικό χρόνο που δίνεται συνήθως 
σε παρόμοιας λογικής διαγωνισμούς (μελετοκατασκευή). 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ επιφυλάσσεται να απαντήσει επί του παρόντος αφότου έχει εξετάσει το σύνολο των 
αιτημάτων των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση κρίνει ως επαρκές το χρονικό διάστημα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας του διαγωνισμού, δεδομένου ότι παρέχονται τα σχέδια σε 
επεξεργάσιμη μορφή.  

Όσον αφορά το αίτημα αυτοψίας στους χώρους του κτιρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ, η επίσκεψη 
είναι δυνατή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (2310.966927, 2310.966931, 2310.966938).   

 

Ερώτηση 16 

Με το παρόν ζητούμε να δοθεί παράταση τόσο για την υποβολή του τεύχους των παρατηρήσεων 
όσο και για τον διαγωνισμό, καθώς οι μελετητές μας εκτίμησαν πώς ο διαθέσιμος χρόνος είναι 
ελάχιστος για τον έλεγχο της προμελέτης και των τευχών. Προσμένουμε σε μία εύλογη παράταση. 

 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην απάντηση της ερώτησης 15. 

 

 Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Έργων & Ανάπτυξης 

 
 
 

Μεντές Αλέξανδρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Εσωτερική Διανομή 
1.- Χρον. Αρχείο 
2.- Γεν. Δ/νση 
3.- ΔΣΣΕΑ 
4.- ΔΣΣΕΑ- ΤΜΠΔ 
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