INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Ε-mail
ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.19 12:50:15
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω2ΜΣ4653ΟΞ-ΛΛΝ

Παπάγου, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.
52493/4260

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Γ. Λουβερδής
213 - 130.8349
213 - 130.8392
giorgos.louverdis@yme.gov.gr

Έγκριση αποτελέσματος του 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 στο
Υπ.Υ.Με.Δι. σε ότι αφορά στην Πολιτική Ασφάλειας του έργου: "Ανάπτυξη Ψηφιακού
Μητρώου για τις Δικτυακές Υποδομές της Χώρας"» (ΑΔΑ: 70Ψ44653ΟΞ-Χ1Ρ) και κατακύρωση
του εν λόγω έργου στην εταιρεία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε - AQS
Advanced Quality Services Ltd».
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 και ισχύει σήμερα.
1.2 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».
1.3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.4 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».
1.5 Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07-04-2014).
1.6 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».
1.7 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 ισχύει.
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1.8 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων»
1.9 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
1.10 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
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».
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».
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».
Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «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 ειδικότερα υπόψη:

1.

2.
3.

4.

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).
Το υπ’ αριθμ. οικ. 19276/203/15-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών
Υποδομών και Έργων Τ.Π.Ε. του Υπ.Υ.Με.Δι.
Την υπ’ αριθμ. οικ. 21218/1653/12-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΑΘ4653ΟΞ-6ΕΑ) απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης μέχρι ποσού είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ # 24.600,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), για την
πρόσληψη Αναδόχου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας Δικτυακών Υποδομών
και Δράσεων Τ.Π.Ε. (ΔΕΔΥΕ) σε ότι αφορά στην Πολιτική Ασφάλειας του έργου: «Ανάπτυξη
Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές Υποδομές της χώρας».
Το υπ’ αριθμ. Οικ. 36069/2882/27-05-2016 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ,
με τον υπ’ αριθμ. Α.Δ.Α.Μ 16REQ004472145) για την επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου, που θα
αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπ.Υ.Με.Δι. σε ότι
αφορά την Πολιτική Ασφάλειας του έργου: "Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές
Υποδομές της χώρας"».
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπ.Υ.Με.Δι., λόγω της
πολυπλοκότητας, εξειδίκευσης και ιδιομορφίας του ως άνω έργου.
Την από 27-05-2016 ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού.
Το από 31-05-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 36796/2942/31-05-2016 (ΑΔΑ: Ψ9ΜΚ4653ΟΞ-ΙΜΥ) απόφαση έγκρισης
διενέργειας 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 στο Υπ.Υ.Με.Δι. σε ότι αφορά στην
Πολιτική Ασφάλειας του έργου: "Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές Υποδομές της
χώρας"», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016.
Το γεγονός ότι για τον ανωτέρω διαγωνισμό, ουδεμία προσφορά κατατέθηκε ως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39457/3202/15-06-2016 (ΑΔΑ: 70Ψ44653ΟΞ-Χ1Ρ) απόφαση κήρυξης
άγονου του ως άνω διαγωνισμού και επανάληψή του με τους ίδιους όρους και τεχνικές
προδιαγραφές σε νέες ημερομηνίες.
Τις προσφορές που κατέθεσαν οι τρεις παρακάτω συμμετέχουσες εταιρείες:
α) ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε - AQS Advanced Quality Services Ltd,
β) ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – MEDIA SUITE και
γ) ΕΠΙΣΕΥ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ε.Μ.Π.
Την υπ’ αριθμ. 46652/3842/20-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΗΡΩ4653ΟΞ-1ΧΓ) απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η από 0807-2016 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού για την α)
απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΕΠΙΣΕΥ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π.» και β) την αποδοχή των
προσφορών των εταιρείων «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε - AQS Advanced
Quality Services Ltd» και «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – MEDIA SUITE» με Βαθμό Τεχνικής Αξιολόγησης
Προσφοράς εκατό (100) βαθμούς για εκάστο προσφέροντα.
Την από 28-07-2016 Ανακοίνωση αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των εταιρειών
«ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε - AQS Advanced Quality Services Ltd» και
«ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – MEDIA SUITE» που υπεβλήθησαν στον ως άνω διαγωνισμό.
Το από 03-08-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα
με τα οποίο η εν λόγω Επιτροπή, αφού προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
που υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι δύο (2) συμμετέχουσες εταιρείες και ολοκλήρωσε τον έλεγχο
αυτών, προτείνει ομόφωνα την επιλογή της εταιρείας «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε» και διακριτικό τίτλο «Advanced Quality Services Ltd», ως ανάδοχο του ως
άνω έργου, αφού συγκέντρωσε το μεγαλύτερο τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς, ως έχουσα
το χαμηλότερο οικονομικό τίμημα, ήτοι ποσού δεκατέσσερις χιλιάδες είκοσι ευρώ #14.020,00€#
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%.
Την από 30-08-2016 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του παραπάνω έργου.
Το από 01-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

Αποδεχόμαστε την από 03-08-2016 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας των
Αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
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από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου, που θα αναλάβει
την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπ.Υ.Με.Δι. σε ότι αφορά στην
Πολιτική Ασφάλειας του έργου: "Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές Υποδομές της
Χώρας"» προϋπολογισθείσης δαπάνης δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ
και ογδόντα λεπτών #17.384,80€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και κατακυρώνουμε το
αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.
39457/3202/15-06-2016 (ΑΔΑ: 70Ψ44653ΟΞ-Χ1Ρ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων στη μειοδότρια εταιρεία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Ε.Π.Ε» και διακριτικό τίτλο «AQS Advanced Quality Services Ltd», οδός Τυρνάβου και
Σαρανταπόρου 1Α, Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής, Α.Φ.Μ.: 095570589, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, τηλ.:
210 -6216997-8, fax: 210 6216990, e-mail: aqs@aqs.gr.
2.

Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και
λήγει σε τέσσερις (4) μήνες.

3.

Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε ότι
αφορά την Πολιτική Ασφαλείας του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές
Υποδομές της χώρας», το οποίο έχει ως αντικείμενο τη συλλογή όλων των πληροφοριών και
στοιχείων που αφορούν στις υφιστάμενες (ή επικείμενες) δικτυακές υποδομές της χώρας και τη
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων μέσω μιας ψηφιακής, διαδικτυακής, διαδραστικής εφαρμογής,
καθώς και η παρακολούθηση αυτών (από τη ΓΓΤΤ και λοιπούς αρμόδιους Δημόσιους Φορείς) μέσα
από ένα διαδικτυακό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Web GIS).

4.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων
ευρώ και ογδόντα λεπτών #17.384,80€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 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/17-122014).

5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου
από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
Κατά την πληρωμή θα γίνει κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, επί της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α.
Επίσης, κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον προμηθευτή ο νόμιμος φόρος εισοδήματος
8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
Ο Ανάδοχος για την εξόφλησή του πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία (Δ/νση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Νόμιμο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση ενημερότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (του απασχολούμενου προσωπικού).
6. Ορίζουμε τριμελή επιτροπή παρακολούθησης, επίβλεψης, εκτέλεσης και παραλαβής του έργου,
αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
α) Παναγιώτη Τσελίκα, ως Πρόεδρο,
β) Χαράλαμπο Κίτσο, ως μέλος και
γ) Ευστράτιο Κανέλλη, ως μέλος.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας κάποιου εκ των ανωτέρω αναφερομένων μελών της
επιτροπής, ορίζουμε αναπληρώτρια την υπάλληλο Μαρία Τριανταφυλλάκη.
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7.

Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

8.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προσέλθει άμεσα στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας τα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του.

9.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.diavgeia.gr και στις ιστοσελίδες
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

10. Το από 03-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας των Αποτελεσμάτων του εν λόγω
διαγωνισμού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης
ισχύος τμήμα της.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το από 03-08-2016 πρακτικό

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων
4- Γενικό Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
5- Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6- Δ/νση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων Τ.Π.Ε.
7 - Μέλη της επιτροπής διενέργειας (δια της Προέδρου κας Ε. Αθανασίου)
8 - Μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
(δια του Προέδρου κ. Π. Τσελίκα)
Β. Ε.Ε.Τ.Τ.
Λεωφόρος Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι Αττικής
Γ. ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. – “ΑQS Advanced Quality Services Ltd”
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α, Τ.Κ.:14565, Άγιος Στέφανος
Τηλ: 210 6216997-8, fax: 210 6216990
E-mail: aqs@aqs.gr
Δ. ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – “MEDIA SUITE”
Πλατεία Αγοράς 17, Τ.Κ: 50300, Σιάτιστα, Κοζάνη
Τηλ: 2310 433434
Email: info@mediasuite.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Γ. Λουβερδή
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