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ΘΕΜΑ: “Διευκρινήσεις επί προκήρυξης έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη 

των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ»’’. 

 

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της προκήρυξης του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό 

Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ» 

διευκρινίζονται τα εξής: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Αναφορικά με τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του Άρθρου 11 (σελίδα 

16) θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι ισχύει σε περίπτωση που μία εταιρεία δεν έχει κλείσει τη 

διαχειριστική χρήση του 2011. Είναι δυνατόν να υποβληθούν τα στοιχεία των διαχειριστικών 

χρήσεων του 2010, 2009, 2008 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία 

βρίσκεται η έδρα του μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας; Και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχετε υποχρέωση 

(σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους της έδρας σας) να έχετε δημοσιεύσει τον ισολογισμό το 

2011, τότε να προσκομίσετε τους ισολογισμούς των τριών (3) προηγουμένων ετών. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Αναφορικά με το κριτήριο τεχνικής/ επαγγελματικής ικανότητας 3 του Άρθρου 11 (σελίδα 17) 

απαιτείται όπως ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον μέλος της 

ένωσης/ κοινοπραξίας  

«… να διαθέτει εμπειρία σε συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence – BI) για 

διενέργεια στοχευμένων ελέγχων.  
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Συγκεκριμένα ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον μέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον (1) έργο που να 

περιλαμβάνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωμένα ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας 

υποστηριζόμενης από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού και συμβατικής αξίας, το κάθε ένα, τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(€300.000) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο οποίο η συμμετοχή του υποψήφιου είναι αξίας 

τουλάχιστον τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000) ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

α΄) Είναι δυνατόν στη συμβατική αξία έργου τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000) 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο οποίο η συμμετοχή του υποψήφιου είναι αξίας μεγαλύτερη 

των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000), να προσμετρούνται και υπηρεσίες που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στα οποία 

διενεργούνται οι στοχευμένοι έλεγχοι; 

β΄) Είναι δυνατόν στη συμβατική αξία έργου τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000) 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο οποίο η συμμετοχή του υποψήφιου είναι αξίας μεγαλύτερη 

των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000), να προσμετρούνται και υπηρεσίες του υποψήφιου 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων στα οποία διενεργούνται οι στοχευμένοι έλεγχοι; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Για την κάλυψη του κριτηρίου, ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα 

τουλάχιστον μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, θα πρέπει να τεκμηριώσει τη σχετική του εμπειρία, 

έχοντας συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον (1) έργο που να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα 

χαρακτηριστικά, δηλαδή  συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence – BI) για 

διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, ολοκληρωμένα ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας 

υποστηριζόμενης από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού και συμβατικής αξίας για σύστημα και υπηρεσίες BI,  το κάθε ένα, τουλάχιστον 

τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο οποίο η συμμετοχή 

του υποψήφιου είναι αξίας τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000) ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Αναφορικά με το κριτήριο τεχνικής/ επαγγελματικής ικανότητας 4 του Άρθρου 11 (σελίδα 17) 

απαιτείται όπως ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον μέλος της 

ένωσης/ κοινοπραξίας  

 «… να διαθέτει εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) σε κεντρικό επίπεδο (εξοπλισμός, λογισμικό 

εφαρμογών, ΒΙ κλπ) υπό το πλαίσιο συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών (SLA).  

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον μέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε έργα, ένα (1) ή περισσότερα, με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωμένα ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας υποστηριζόμενης 

από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, και 

συνολικής συμβατικής αξίας τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
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α΄) Θέλουμε να μας διευκρινιστεί αν η έκφραση «σε κεντρικό επίπεδο» αναφέρεται σε έργο ΟΠΣ 

που έχει υλοποιηθεί σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης ή αν θα μπορούσε κάποιος, προκειμένου 

να καλύψει το κριτήριο, να επικαλεστεί έργο που έχει υλοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. 

σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας) ή ακόμη και για λογαριασμό ιδιώτη. 

β΄) Είναι δυνατόν τα έργα τα οποία προσμετρώνται για την εκπλήρωση του κριτηρίου να 

προέρχονται από διαφορετικά μέλη μίας ένωσης / κοινοπραξίας; 

γ΄) Είναι δυνατόν η συνολική συμβατική αξία έργου ΟΠΣ συνολικής αξίας €4.000.000 το οποίο 

συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες SLA αξίας μικρότερης από €3.000.000 να καλύψει τις απαιτήσεις του 

κριτηρίου; 

δ΄) Είναι δυνατόν η συμμετοχή του υποψήφιου σε έργο με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά να είναι 

μικρότερη των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000,00) για έργο συνολικής συμβατικής αξίας 

τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000,00); 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

α. Η αναφορά σε «κεντρικό επίπεδο» παραπέμπει στην αρχιτεκτονική του συστήματος και όχι στην 

αναθέτουσα αρχή / φορέα λειτουργίας.  

 

β. Τα έργα μπορεί να προέρχονται από μέλη μίας ένωσης / κοινοπραξίας ή δάνεια εμπειρία. 

 

γ), δ) 

Για την κάλυψη του κριτηρίου, ο υποψήφιος, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα 

τουλάχιστον μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, θα πρέπει να τεκμηριώσει τη σχετική του 

εμπειρία, έχοντας συμμετάσχει σε έργα, ένα (1) ή περισσότερα, με τα αναφερόμενα 

χαρακτηριστικά, δηλαδή παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) σε κεντρικό επίπεδο (εξοπλισμός, 

λογισμικό εφαρμογών, ΒΙ κλπ) υπό το πλαίσιο συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών (SLA), 

ολοκληρωμένα ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας υποστηριζόμενης από τον υποψήφιο 

κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, και συνολικής 

συμβατικής αξίας για τις υπηρεσίες SLA, τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Υπάρχει η δυνατότητα κατά τη Β΄ φάση του διαγωνισμού να προστεθούν ή αντικατασταθούν 

υπεργολάβοι; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεν δύναται να προστεθούν ή να αντικατασταθούν οι υπεργολάβοι της Α’ φάσης κατά τη Β’ φάση. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης , οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως 

σημειώνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος , στη σελ.23 και 39 , και συγκεκριμένα 

στο σημείο «[…..] οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: Ισολογισμός ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγούμενων του έτους 

του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου 
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υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου […]».Συνεπώς ,η εταιρία θα  

πρέπει να υποβάλει Ισολογισμούς για τις χρήσεις 2009,2010,και 2011 , καθότι υποχρεούται στην 

έκδοση ισολογισμών. Δεδομένου ότι για τη χρήση 2011 η εταιρία βάσει νόμου δεν έχει την 

υποχρέωση να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό  της έως την ημερομηνία αποσφράγισης των αιτήσεων 

συμμετοχής που ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, ήτοι την 21-05-2012 , θα γίνει 

αποδεκτή από την Υπηρεσία σας η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης  υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπο της Εταιρίας με θεώρηση γνησίου υπογραφής , όπου θα δηλώνεται ο κύκλος εργασιών 

για τη χρήση 2011; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχετε υποχρέωση 

(σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους της έδρας σας) να έχετε δημοσιεύσει τον ισολογισμό το 

2011, τότε να προσκομίσετε τους ισολογισμούς των τριών (3) προηγουμένων ετών. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Άρθρο 9 παρ. 5: Στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ότι η ένωση προσώπων ή κοινοπραξία 

υποχρεούται, εάν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης να 

καταθέσει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης. Η απαίτηση για συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 

φαίνεται να υπονοεί ότι απαιτείται η ένωση προσώπων που θα αναδειχθεί να περιβληθεί 

συγκεκριμένο νομικό τύπο. 

Επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με το εδ. β΄ παρ.2 του άρθρου 39 του ΠΔ 60/2007 που διέπει τον 

παρόντα διαγωνισμό "Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης". 

Θεωρούμε, ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν συντρέχει στην περίπτωση του συγκεκριμένου 

προκηρυσσόμενου έργου και ότι η νομική μορφή του Αναδόχου ουδόλως επηρεάζει την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

Τονίζουμε, ότι για πολλές εταιρείες, ιδίως πολυεθνικές, η δημιουργία εταιρείας/ κοινοπραξίας χρήζει 

πολύπλοκων και δύσκολων εσωτερικών εγκρίσεων, με αποτέλεσμα η συμμετοχή αυτών των 

εταιρειών στο διαγωνισμό πολλές φορές να καθίσταται ανέφικτη. Επίσης επιβαρύνει τους 

συμμετέχοντες στην Κοινοπραξία με επιπλέον έξοδα, όπως σύστασης, διαχείρισης, λογιστικής 

παρακολούθησης δέσμευση κεφαλαίων κλπ, τα οποία θα ενσωματωθούν προκαταβολικά στην τιμή 

της προσφοράς, ανεξάρτητα από το εάν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει τελικά χρήση του δικαιώματός της 

να ζητήσει την περιβολή ορισμένου νομικού τύπου. Δίνεται έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

μεμονωμένες εταιρείες που δεν υφίστανται αυτά τα κόστη. Συνεπώς, μια τέτοια απαίτηση δύναται 

να πλήξει σημαντικά τον ανταγωνισμό και αποθαρρύνει την συνένωση δυνάμεων επωφελεία του 

έργου. ΑΜΑΕ: 20212/01AT/B/89/316/95 

Μάλιστα, η συγκεκριμένη απαίτηση σπανίως απαντάται σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών 

γενικά, αλλά και σε προηγούμενους διαγωνισμούς της ΗΔΙΚΑ όπως π.χ. το Μητρώο Ασφάλισης. Εν 

όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, επιβεβαιώστε ότι δεν θα ζητηθεί από την ένωση προσώπων που 

θα της ανατεθεί το έργο να περιβληθεί συγκεκριμένο νομικό τύπο. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Εφόσον το ΠΔ 60/2007 μας δίνει τη δυνατότητα για την επιλεγείσα κοινοπραξία, «να υποχρεωθεί να 

περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 
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αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης", θα διατηρήσουμε 

το δικαίωμα αυτό. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Άρθρο 13, Παρ. Ι (1): Στην εν λόγω παράγραφο, απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση να κατονομάζει 

τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, τους οποίους αφορά η μη ύπαρξη αμετάκλητης 

καταδικαστικής απόφασης για ποινικά αδικήματα στην παρ.1 του άρθρου 10. 

Θεωρούμε ότι ως νόμιμοι εκπρόσωποι νοούνται τα μέλη του ΔΣ. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Τόσο η υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για ποινικά 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 10, όσο και αυτή για τις υπόλοιπες περιπτώσεις του άρθρου 10, 

απαιτείται να υπογραφούν από τα ίδια πρόσωπα που αναφέρονται στη Σημείωση του άρθρου 13 

ήτοι: 

-Για 0Ε & ΕΕ από τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές. 

-Για Α.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

-Για ΕΠΕ από τους διαχειριστές. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Άρθρο 13, Παρ. V: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι επιτρέπεται ένας υπεργολάβος να συμμετέχει 

ταυτόχρονα σε δύο σχήματα και να δίνει δάνεια εμπειρία και στους δύο υποψήφιους. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Δεν επιτρέπεται  η συμμετοχή υπεργολάβων σε δύο διαφορετικά σχήματα. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι , οι οποίοι, σύμφωνα με το Άρθρο 13 Ι. 

1. Περ. α. της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 

περί μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για ποινικά αδικήματα ,είναι σε 

περίπτωση Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τόσο η υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για ποινικά 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 10, όσο και αυτή για τις υπόλοιπες περιπτώσεις του άρθρου 10, 

απαιτείται να υπογραφούν από τα ίδια πρόσωπα που αναφέρονται στη Σημείωση του άρθρου 13 

ήτοι: 

-Για 0Ε & ΕΕ από τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές. 

-Για Α.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

-Για ΕΠΕ από τους διαχειριστές. 

 

 

 

 

 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
(Έγγραφο H.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. Α.Π. ……………/…..03.2012) 

 

1.   UNISYSTEMS AE 

Αλ. Πόντου 19-23 17671 Καλλιθέα  

ΤΗΛ.2119991508 ΦΑΞ 2119997199 

Κ. Βασιλική Βλαχογιώργου 

2.  ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ν.Πλαστήρα 100, 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΗΛ. 2810-391589 ΦΑΞ 2810-391496 

Κ. Κατεχάκης Δημήτριος 

3.  ΤΕΚΑ SYSTEMS 

Eλ. Βενιζέλου 67,17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΗΛ. 210-9584035 ΦΑΞ 210-9504039 

4.  DATAMED AE 

Λεωφ. Κηφισίας και Γράμμου 71 15124 Μαρούσι 

ΤΗΛ.2108056700 ΦΑΞ 210-8056706  

k. Παυλόπουλος Σωτήρης  

5.  REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION S.A. 

Ηρακλείου 466,14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

ΤΗΛ. 210-63811000 ΦΑΞ 210-6351199 

Κ. Ν.Χουλιάρας 

6.  NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ 

Λ. Θησέως 280,17675 

ΤΗΛ.210-9499000 ΦΑΞ 210-9472290 

Κ. Ν.Πέτρου 

7.  Neuropublic A.E.  

Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11,18445 Πειραιάς 

ΤΗΛ. 210-4101010 ΦΑΞ 210-4101013 

Κ. Βασίλης Παπαγιαννόπουλος 

8.  INTRASOFT International S.A 

19 km Μαρκοπούλου- Παιανία, 19002 Παιανία, Αθήνα. 

Τηλ: + 30210 667 9218 κινητ: + 30 6944 653588 Fax: + 30210 667 9212 

k.Μαρία Ορφανού 

9.  GLOBO 

67 E. Αντιστάσεως ,15231 Χαλάνδρι 

ΤΗΛ. 2121217031 ΦΑΞ 210-6466165 

Κ. Αλαγιάννης 

10.  ATHENS TECHNOLOGY CENTER ABETE  

Ριζαρίου 10, 15233 Χαλάνδρι 

ΤΗΛ. 210-6874300 ΦΑΞ 2106855564 

Κ. Κατερίνα Τζούφλα 

11.  PROFILE Α.Ε. 
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Λ.Συγγρού 199 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΤΗΛ. 210-9301200 ΦΑΞ 2109301222 

Κ. Μπανανής & κ. Δρούγκας 

12.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  Α.Ε. 

Λεωφ. Κηφισίας 209 & Αρκαδίου 15124 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.210-8094500 ΦΑΞ 210-8094508 

Κ. Σοφία Πασχάλη 

13.  BYTE COMPUTER ABEE 

Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη,11741 Αθήνα  

Τηλ.210-9002000 Φαξ 2109002057 

κ. Τρεβλού Κατερίνα  

14.  ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Λ.Κηφισίας284 15232Χαλάνδρι  

Τηλ. +30.2 10.688 1111 Φαξ. +30.2 10.6801 301 

Κ. Γιάννης Πουρναράς 

15.  SIVECO ROMANIA 

Victoria park, C4 Building 

73-81 Bucuresti-Ploiesti Drive  

013685, District 1 

Bucuresti, ROMANIA 

TΗΛ.40 21 302 3300 

ΦΑΞ 40 21 302 3391 

Κ. Costel Todor 
 


