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Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
A. Ζώτου
213 - 130.85.99
213 - 130.83.92
a.zotou@yme.gov.gr

Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή
εξειδικευμένου αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση προς το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», στο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
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 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 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».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/2013.
1.5 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».
1.6 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
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
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».
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».
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 συμπληρώθηκε με το αρ. 10 του ν. 4337/2015.
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Β/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) 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».
2.4 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».
2.5 Οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
2.6 Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β
του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
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3- Το άρθρο 75 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 60 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014).
4- Το υπ’ αριθμ. οικ. 21863/528/Φ154/24-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ραδιοφάσματος και
Δορυφορικών Επικοινωνιών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5- Την υπ’ αριθμ. Οικ.22013/1713/28-03-2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης μέχρι ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ #73.800,00 €# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου:
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση προς το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
6- Το υπ’ αριθμ. Οικ.21759/1693/28-03-2016 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, με τον υπ’ αριθμ. Α.Δ.Α.Μ 16REQ004084433).
7- Την υπ’ αριθμ. οικ. 22028/1716/28-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχ. Υλικού, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή
εξειδικευμένου αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8- Την υπ’αριθμ. 26252/2057/14-04-2016 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης της
μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε στον εν λόγω πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση του
ανωτέρου έργου και έγινε αποδεκτός ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
9- Το από 19-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του εν λόγω
πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο:
α) ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. καλύπτει τους όρους της διακήρυξης
και
β) προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού στο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», έναντι ποσού εβδομήντα δύο
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ # 72.570,00 € # (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Αποδεχόμαστε την από 19-04-2016 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού και κατακυρώνουμε την εκτέλεση του
έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση προς το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» στον
μειοδότη «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.)», έναντι συνολικής δαπάνης ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων
εβδομήντα ευρώ # 72.570,00 € # (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
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2- Το Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. υποχρεούται να προσέλθει άμεσα στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά της έγγραφα, από τα οποία να
προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του.
3- Το Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. θα εκτελέσει το ανατιθέμενο έργο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της με αριθμ. οικ. 22028/1713/28-03-2016 απόφασής μας, όπως ορίζονται αναλυτικά στο
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σε όσα σημεία, η από 05-04-2016 τεχνική προσφορά του
Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. υπερέχει των όρων της Διακήρυξης, είναι δεσμευτική για αυτήν και προς όφελος της
Αναθέτουσας αρχής. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, η από 05-04-2016 προσφορά του
Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. και το υπ’ αριθμ. 19-04-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν
αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.
4- Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης
και λήγει σε οκτώ (8) μήνες.
5- Ορίζουμε τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής του εν λόγω έργου, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) Τσάνης Ηλίας, ως Πρόεδρος,
β) Χατζηλοϊζος Σπυρίδων, ως μέλος και
γ) Παλιάτσος Αθανάσιος, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους: Καγιά Αργυρώ (αναπληρώτρια του Προέδρου), Κοντολάτο
Γεώργιο και Καραγιάννη Όλγα.
Η συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής του εν λόγω έργου, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από την Υπηρεσία μας,
δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-112011, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της ως άνω
απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με
φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 6 της με αριθμ. Π1 - 2489 / 1995 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία
παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών,
τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά
τους.
6- Έργο της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου είναι:
α) Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία
και υπόδειξη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ορθή εκτέλεση του
έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του έργου αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο
των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλματα κατά την πλήρη και ορθή εκπλήρωση του
έργου, για το οποίο και έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική ευθύνη. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των εργασιών του, σύμφωνα με τους
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κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε
ελαττώματος ή παράλειψης των παραδοτέων εργασιών.
Η Επιτροπή καθώς και η Αναθέτουσα αρχή έχουν το δικαίωμα, στο πλαίσιο της
παρακολούθησης του έργου, να ζητούν ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του με σχετικά
στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια του έργου, όποτε
κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις
και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.
β) Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του Αναδόχου, η σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων, η σύνταξη του πρακτικού οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και η υποβολή τους στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
του Υπουργείου.
7- Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα γίνει ως εξής:
 30% με το πέρας του 1ου μήνα και την παράδοση του 1ου Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων
 30% με το πέρας του 4ου μήνα και την παράδοση Έκθεσης Σχεδίου Βελτιστοποίησης
βάση προτεραιοτήτων
 40% με το πέρας του 8ου μήνα και την παράδοση του Τελικού Σχέδιου χάρτη και της
Τελικής Έκθεσης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος για οποιοδήποτε λόγο,
μετατίθεται αντίστοιχα και η ημερομηνία πληρωμής του Αναδόχου.
Σε κάθε πληρωμή, θα διενεργείται α) η προβλεπόμενη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του καθαρού
συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και β) η παρακράτηση
φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
8- Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 18
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014).
9- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του π. δ.
118/2007.
10- Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π.δ.
118/2007), κυρώσεις.
11- Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Το από 19-04-2016 πρακτικό
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Α) Υπ.Υ.Με.Δι.
1. Μέλη της επιτροπής παρακολούθησης
και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
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παραλαβής του έργου:
α) κ. Τσάνης Ηλίας
β) κ. Χατζηλοϊζος Σπυρίδων
γ) κ. Παλιάτσος Αθανάσιος
δ) κα. Καγιά Αργυρώ
ε) κ. Κοντολάτος Γεώργιος
στ) κα. Καραγιάννη Όλγα
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Β) Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου
Fax: 210-7721309
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠ.Υ.ΜΕ.&ΔΙ.
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπ.Με.Δι.
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
δ) Γεν. Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ε) Αν. Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
στ) Δ/νση Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό αρχείο
2- Α. Ζώτου
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