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Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των εταιρειών που
συμμετείχαν
στον
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο:
«Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο
(wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια» (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 7/2014).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και τα
άρθρα 45 και 50 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» 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 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των 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.
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1.4 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».
1.5 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/ 2013.
1.6 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
με το ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).
1.7 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».
1.8 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν.
3886/2010) Δικαστική 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
1.9 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.10 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».
1.11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…» (ΦΕΚ 237
/Α/5-12-2012).
1.12 του Κανονισμού (ΕΚ) 1336/2013 της Επιτροπής περί καθορισμού νέων κατωτάτων ορίων
εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων.
1.13 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των
διαδικασιών ΕΣΠΑ».
1.14 του π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10-6-2014) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.15 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.16 του π. δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων».
1.17 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική
επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις».
1.18 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
1.19 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».
1.20 Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
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2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 ΕΕ Ε92007 5339/26-10-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε. Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
όπως ισχύει.
2.2
14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική
απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.3
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) 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».
329/04-07-2013 (ΦΕΚ 1655/Β/04-07-2013) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
2.4
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.5
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.6
Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
152.093/ΨΣ 4373-Α2/29-07-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή
2.7
Σύγκλιση».
2.8
46283/3525/4-8-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με
την οποία προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο
για το Έργο: «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο
(wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια» (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 7/2014), προϋπολογισθείσας
δαπάνης 18.414.619,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
2.9
55519/4292/30-9-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:
«Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο: «Ανάπτυξη
δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην
Ελληνική Επικράτεια» (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 7/2014).
2.10 50431/3818/9-10-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία
συγκροτήθηκε πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (Ε.Α.Α) και πενταμελής
Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των Διοικητικών Ενστάσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 59251/4586/11-11-2014 όμοια.
3. Τις προσφορές που υπέβαλαν εμπρόθεσμα στον υπόψη διαγωνισμό οι παρακάτω πέντε (5)
επιχειρήσεις:
α. η ένωση εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM – GLOBO TECHNOLOGIES S.A.
β. η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.
γ. η ένωση εταιρειών ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. – TELCOSERV Α.Ε.
δ. η εταιρεία COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
ε. η ένωση εταιρειών ONEX – ZTE HELLAS
4. Τα υπομνήματα που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις:
α. η ένωση εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM – GLOBO TECHNOLOGIES S.A.
β. η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.
γ. η ένωση εταιρειών ONEX – ZTE HELLAS
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5. Το με αριθμ. 6/15-12-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω
Διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται:
την αποδοχή του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
των παρακάτω επιχειρήσεων:
1. της ένωσης εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM – GLOBO TECHNOLOGIES S.A.,
2. της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. και
3. της ένωσης εταιρειών ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. – TELCOSERV Α.Ε.,
διότι το περιεχόμενο του παραπάνω υποφακέλου καλύπτει πλήρως τους απαράβατους όρους και
δεν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης,
την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών.
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών των επιχειρήσεων:
1. της εταιρείας COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., διότι:
«Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου παρουσιάζει ασάφεια σχετικά με την προτεινόμενη
αρχιτεκτονική και τον τρόπο υλοποίησης. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται η σύνθεση του
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ανά Σημείο Συγκέντρωσης, όπως απαιτείται στον Πίνακα
Συμμόρφωσης C.3.5, Σημείο 1.1, ούτε στο Κεφάλαιο 1, παρ. 1.3, όπου γίνεται παραπομπή. Στον
πίνακα υλικών που παρατίθεται, καταγράφεται επιπλέον εξοπλισμός, χωρίς να περιγράφεται ο
τρόπος χρήσης στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική υλοποίησης, ούτε έχει υποβληθεί σχετική
τεκμηρίωση, όπως προβλέπεται στην παρ. Β.3.2.1, σελ. 72/111. Επομένως, από την προσφορά
του υποψηφίου αναδόχου, δεν προκύπτει η σύνθεση του εξοπλισμού και η λειτουργικότητά του,
για την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης.
Άρα, για την τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, κατά την κρίση της Επιτροπής
συντρέχουν οι προϋποθέσεις 6 και 7 της παρ. Β.3.7 Απόρριψη Προσφορών της διακήρυξης».
2. της ένωσης εταιρειών ONEX – ZTE HELLAS, διότι :
«Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική είναι ασαφής, καθώς:
• Δεν ορίζεται το εικονιζόμενο “Access Network”, το οποίο προφανώς δεν ταυτίζεται με
την έννοια του “Access Network” που περιγράφεται στη σελ. 19/111 της διακήρυξης.
• Τα σχήματα των σελίδων 92 και 93 της Τεχνικής Προσφοράς απεικονίζουν τη
σύνδεση των ΣΣ με το ΚΔΔ (NOC) μέσω ενός κοινού δικτύου πρόσβασης, χωρίς την
παρεμβολή των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και χωρίς να απεικονίζεται η
δρομολόγηση των δεδομένων στον πυρήνα του δικτύου πριν το ΚΔΔ. Η προτεινόμενη
αρχιτεκτονική είναι ασαφής, ενώ σε περίπτωση υλοποίησής της τα δεδομένα θα
δρομολογούνταν στο ΚΔΔ κάτι το οποίο παραβαίνει την απαίτηση του Πίνακα
Συμμόρφωσης C.3.4 – σημείο 3.8. Επίσης η αρχιτεκτονική των σχημάτων των
σελίδων 92 και 93 έρχεται σε αντίθεση με το σχήμα 3 της σελίδας 35 και το σχήμα 4
της σελίδας 36 της ίδιας προσφοράς.
• Στα σχήματα των σελίδων 92 και 93 της Τεχνικής Προσφοράς απεικονίζεται firewall,
για το οποίο όμως δεν είναι σαφής η λειτουργικότητα καθώς και η θέση του στην
αρχιτεκτονική υλοποίησης του δικτύου. Επιπλέον, το firewall δεν συμπεριλαμβάνεται
στον προτεινόμενο εξοπλισμό της Τεχνικής Προσφοράς και του πίνακα
συμμόρφωσης, ούτε να παρέχεται η σχετική τεκμηρίωση, όπως προβλέπεται στην
παρ. Β.3.2.1, σελ. 72/111.
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Επιπλέον:
Σύμφωνα με την προτεινόμενη από την ΕΝΩΣΗ λύση, «το Σημείο Συγκέντρωσης
(Concentration Point) αποτελεί ένας είδος εξοπλισμού εξωτερικού χώρου στο οποίο
μπορούν να συγκεντρωθούν μέχρι και τέσσερα (4) Access Points (AP)» και «…σε
περίπτωση που απαιτηθούν περισσότερα από ένα Σημείο Συγκέντρωσης σε
κάποιον οριοθετημένο χώρο, η ΖΤΕ θα χρησιμοποιήσει Μεταγωγείς οι οποίοι θα
αποτελέσουν μέρος της προσφοράς ως συμπληρωματικός εξοπλισμός και θα
περιγραφεί στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια», επομένως δεν τεκμαίρεται η
ικανοποίηση της λειτουργικής απαίτησης 4 της παρ. Α.3.3.1, όπως απαιτείται από τον
πίνακα συμμόρφωσης C.3.1 (σημείο 2.1.6).
• Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός της ΠΑΠ δεν περιλαμβάνει firewall, ούτε τα APs
διαθέτουν αυτή τη λειτουργικότητα, δεν τεκμαίρεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων
της παρ. Α.3.3.2, όπως απαιτείται από τον πίνακα συμμόρφωσης C.3.8 (σημείο 1.1).
• Το προσφερόμενο switch, σύμφωνα με το συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης (ΤΦ14),
δεν υποστηρίζει τεχνικές NAT, όπως προβλέπεται στην παρ. Α.3.2.2 και απαιτείται
από τον πίνακα συμμόρφωσης C.3.1 (σημείο 2.1).
Επομένως, για την τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, κατά την κρίση της Επιτροπής
συντρέχουν οι προϋποθέσεις 6, 7 και 8 της παρ. Β.3.7 Απόρριψη Προσφορών της διακήρυξης».
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την από 15-12-2014 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για
το Έργο: «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi
hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια» (Διακήρυξη 7/2014) και εγκρίνουμε:
την αποδοχή του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
των παρακάτω επιχειρήσεων:
1. της ένωσης εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM – GLOBO TECHNOLOGIES S.A.,
2. της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. και
3. της ένωσης εταιρειών ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. – TELCOSERV Α.Ε.,
και την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών.
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
1. της εταιρείας COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
2. της ένωσης εταιρειών ONEX – ZTE HELLAS
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 6/15-12-2014 Πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και στην παράγραφο 5 του
σκεπτικού μέρους της παρούσης.

Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών, θα
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με
FAX, τρεις (3) τουλάχιστον, ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.
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Το με αριθμ. 6/15-12-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης
ισχύος τμήμα της.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τo με αριθμ. 6/15-12-2014 πρακτικό
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1 - Γραφείο Υπουργού
2 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
4 - Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών
5 - Γενικό Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών
& Ταχυδρομείων
6 – Διευθυντή Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών
& Έργων Τ.Π.Ε.
7 - Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού (δια του Προέδρου κ. Γεωργίου Πάντου)
Β. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Λέκκα 23 – 25,
105 62 Αθήνα
Γ. ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM – GLOBO TECHNOLOGIES S.A.
Αριστοτέλους 78 & Ψαρρών 37Α
152 32, Χαλάνδρι
Τηλ: 2106671000– Fax: 2106671001
Δ. ΟΤΕ Α.Ε.
Κηφισίας 99,
151 24, Μαρούσι
Τηλ:2106115365- Fax: 2106117739
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Ε. ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. – TELCOSERV Α.Ε.
Φαβιέρου 6
144 52, Μεταμόρφωση
Τηλ: 2106541942-Fax: 2106545782
ΣΤ. COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Π. Μπακογιάννη 44
144 52, Μεταμόρφωση
Τηλ: 2106492800-Fax: 2106464069
Ζ. ONEX – ZTE HELLAS
Λ. Μεσογείων 401
153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ: 2104310216/2106083465-Fax: 2104310875
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
2 - Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
3 - Α. Χριστόπουλος
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