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Κατακύρωση του έργου: «Υπηρεσία παραγωγής καρτών ψηφιακού ταχογράφου»
(Διακήρυξη 01/2016), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης στην εταιρεία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «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.
1.3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις».
1.4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
συναλλαγές» .
1.5 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
1.6 του π.δ. 60/ 2007 (ΦΕΚ 64/Α) «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», σε συνδυασμό με το ν. 1455/2013.
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1.7 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει
συμπληρωματικά στο π.δ. 60/2007 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο ν. 4155/2013.
1.8 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
1.9 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».
1.10 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του
ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις».
1.11 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).
1.12 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.13 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.14 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
1.15 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».
1.16 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και
άλλες διατάξεις».
1.17 της υποπαραγράφου Γ1: «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
1.18 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
( ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.19 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.
1.20 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
1.21 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
1.22 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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 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».
2.3 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β) 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».
2.4 Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων».
2.5 Οικ. 26398/28-4-2015 (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».
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2.6 Οικ. 26398/28-4-2015 (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».
2.7 Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ Β΄ 1540) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού”,
κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό
Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου
καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
Και λαμβάνοντας εδικότερα υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. οικ. 3347/06-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., που αναφέρεται στην ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού
για την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσία παραγωγής καρτών ψηφιακού ταχογράφου», χρονικής
διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτώ χιλιάδων
εκατόν τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτών #1.008.130,08€ # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/70058/9-12-2015 (ΑΔΑ: 78ΘΕΗ-ΤΡΜ) απόφαση έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια του εν
λόγω ανοιχτού διαγωνισμού.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 3939/323/21-01-2016 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του ως άνω έργου,
που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με αριθμό: 16REQ003665170.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ/3433/413/Φ.ΑΝ./26-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
έγκρισης δαπάνης, ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ # 170.000,00€ #, για την εκτέλεση
του ως άνω έργου.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 7432/602/03-02-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου, που θα
αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσία παραγωγής καρτών ψηφιακού ταχογράφου»
(Διακήρυξη 01/2016).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25915/2034/18-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΔΠ4653ΟΞ-612) απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία έγινε αποδεκτή α) η τεχνική
προσφορά της εταιρείας «UNISYSTEMS Α.Ε.» και β) απορρίφθηκε η τεχνική προσφορά της
εταιρείας «NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
7. Την από 28-04-2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που υπεβλήθη κατά της υπ’ αριθμ.
25915/2034/18-04-2016 απόφασης.
8. Το από 12-05-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης και Κρίσης Ενστάσεων και Προδικαστικών
Προσφυγών του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η ως άνω Επιτροπή, εισηγήθηκε
ομόφωνα την απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής, καθώς και ότι οι σχετικές ενέργειες της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ήταν ορθές και απολύτως σύννομες.
9. Την υπ’ αριθμ. 32577/2549/13-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΜΠ4653ΟΞ-ΨΓ9) απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία απορρίφθηκε η από 28-04-2016
προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.».
10. Τη με αριθμ. κατάθεσης ΑΜ130/23-05-2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (άρθρου 5 ν.
3886/2010) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας «NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 25915/2034/18-04-2016 απόφασης του Υπ.Υ.Με.Δι.
11. Τη με αριθμ. καταχ. ΔΠ414/01-06-2016 παραίτηση της εταιρείας «NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» από την παραπάνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
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12. Την τιμή που πρόσφερε η εταιρεία «UNISYSTEMS Α.Ε.» στον εν λόγω διαγωνισμό, για την
προμήθεια καρτών ψηφιακού ταχογράφου, ήτοι ποσό 18,50 € / ανά κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
13. Το υπ’ αριθμ. 3/27-04-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω
Διαγωνισμού, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία με την επωνυμία
«UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι τιμήματος
18,50 € / ανά κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 36310/2910/31-05-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο ζητήθηκε από την εταιρεία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να υποβάλει νέα βελτιωμένη προσφορά.
15. Το γεγονός ότι το προσφερόμενο τίμημα 18,50 € / ανά κάρτα Ψ.Τ. της εταιρείας «UNISYSTEMS
Α.Ε.» είναι εντός της προϋπολογισθείσας πίστωσης του διαγωνισμού και χαμηλότερο από το
τίμημα που κατέβαλε μέχρι σήμερα το Υπουργείο μας στην εν λόγω εταιρεία για την ίδια
υπηρεσία, ήτοι:
Ανοιχτός Διαγωνισμός Τιμή ανά κάρτα Ψ.Τ.
(έτος διενέργειας)
(χωρίς Φ.Π.Α.)
2008
32,68 €
2013
21,15 €
2016
18,50 €
16. Την από 3-6-2016 επιστολή της εταιρείας «UNISYSTEMS Α.Ε.», με την οποία μειώνει, κατόπιν του
σχετικού αιτήματος του Υπ.Υ.Με.Δι., το προσφερόμενο τίμημα στα 16,49 € / ανά κάρτα Ψ.Τ., μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
17. Το γεγονός ό,τι από 01-06-2016 αυξήθηκε ο συντελεστής Φ.Π.Α. σε ποσοστό 1%, ήτοι από 23% σε
24%.
18. Την υπ’ αριθμ. 36310/2910/07-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΘΙΩ46530Ξ-ΛΧΟ) απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 3/27-52016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του άνω διαγωνισμού και
ανακηρύχθηκε η εταιρεία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινή Ανάδοχος του έργου.
19. Το υπ’ αριθμ. 04/15-06-2016 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του άνω
διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο το περιεχόμενο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», το οποίο υπέβαλλε εμπρόθεσμα η εταιρεία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. 01/2016 Διακήρυξη.
20. Την από 15-06-2015 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του παραπάνω έργου.
21. Το από 17-06-2015 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Κατακυρώνουμε την εκτέλεση του έργου: ««Υπηρεσία παραγωγής καρτών ψηφιακού
ταχογράφου» (Διακήρυξη 01/2016), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στην εταιρεία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι συνολικής δαπάνης ποσού δεκαέξι ευρώ και σαράντα
εννέα λεπτών # 16,49€ # ανά κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου (άνευ του νομίμου Φ.Π.Α. 24%).
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2.

3.

4.

5.
6.

Το ακριβές αντικείμενο και η διαδικασία εκτέλεσης του έργου, ο τρόπος παραλαβής και
πληρωμής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την εκτέλεση του έργου, θα καθορισθεί
επακριβώς στη σχετική σύμβαση, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ.
01/2016 Διακήρυξης.
Ορίζουμε τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.Ε.),
αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
α) Σταμάτη Παναγιώτα, κλαδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, ως πρόεδρο,
β) Λιάπη Ευανθία, κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος και
γ) Καστρίτση Παναγιώτη, κλάδου Δ.Ε. ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Λαφογιάννη Κωνσταντίνο, κλαδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως πρόεδρο,
β) Καλδέλη Ειρήνη, κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος και
γ) Παπακωνσταντίνου Βασιλική, κλαδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος.
Το υπ’ αριθμ. 04/08-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού,
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα της.
Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από την
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): www.promitheus.gov.gr και στους δικτυακούς
τόπους της αναθέτουσας αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑ

Signature Not Verified
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
Ασπασία Ζώτου
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το με αριθμ. 04/15-06-2016 πρακτικό
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3- Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4- Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
5- Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6- Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών
7 - Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού (δια του Προέδρου κου Μ. Γούναρη)
8 - Αναφερόμενους στην απόφαση, μέλη της επιτροπής
Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου (6)

Β. UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αλέξανδρου Πάντου 19-23, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα
Τηλ: 211 9997000, Fax: 211 99971000
E-mail: info@unisystems.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Γ. Λουβερδής
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