
1 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 319 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 20
η
 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 

συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΤ Α.Ε., στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 

αρ. 56, Αθήνα, γραφεία της εταιρείας. 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται: 

Παναγιώτης Τσανάκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Λάζαρος Μεράκος, Αντιπρόεδρος 

Παναγιώτης Αργυράκης, Μέλος 

Ευστράτιος Καμίτσος, Μέλος 

Παρασκευή Σαχίνη, Μέλος 

Πηνελόπη-Μαρία Σπηλιώτη, Μέλος 

 

Παρίστανται επίσης: 

Ελένη  Μεγαγιάννη, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου 

Παναγιώτα Πολύζου, Δικηγόρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει, συζητά και 

λαμβάνει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

 

ΘΕΜΑ 9:  Έγκριση σκοπιμότητας και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια 

υπηρεσιών διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής 

τηλεφωνίας» του υποέργου «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και υποστήριξη 

πληροφοριακής υποδομής του έργου» της Πράξης «Ψηφιακές 

Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» 

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι για την υλοποίηση του υποέργου 

«Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής του έργου» της 

Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» 

με κωδικό MIS 496034 είναι απαραίτητη προϋπόθεση η «Προμήθεια υπηρεσιών 

διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας» για την 

αποστολή του voucher επιχορήγησης στους δικαιούχους πολίτες, για την πιστοποίηση 

των συμβούλων υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής ενημέρωσης και για 

την ενημέρωση των παρόχων/προμηθευτών. 

Οι ανάγκες της εν εξελίξει δράσης της Ψηφιακής Αλληλεγγύης εκτιμάται ότι θα 

ανέλθουν στο ύψος των 750.000 μηνυμάτων (SMS). 

Ανώτερος προϋπολογισμός του έργου ορίζονται τα είκοσι χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ 

(20.000 €).  

 

Ο Πρόεδρος εισηγείται στο Σώμα την έγκριση της παροχής εξουσιοδότησης στον ίδιο 

για την απευθείας ανάθεση της  «Προμήθειας υπηρεσιών διακίνησης ηλεκτρονικών 

γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας», μετά από έρευνα αγοράς και αποστολή 

πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς σε τουλάχιστον τρεις (3) υποψηφίους και την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό 

προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε.,  στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη 

και υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής του έργου» της Πράξης «Ψηφιακές 

Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης». 
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Το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την 

απευθείας ανάθεση της  «Προμήθειας υπηρεσιών διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών 

μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας», μετά από έρευνα αγοράς και αποστολή 

πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς σε τουλάχιστον τρεις (3) υποψηφίους και την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό 

προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε.,  στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη 

και υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής του έργου» της Πράξης «Ψηφιακές 

Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης». 

 

 

 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 319 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

 

Αθήνα, 22/01/2015 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ ΑΕ  

Καθ. Π. Τσανάκας 
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