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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Κατάλογος αναθέσεων έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 24 της αρ. πρωτ. 18709 / 

ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 ΥΑ 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο 

της διαδικτυακής συνάντησης –τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 

Ιανουαρίου 2022, στην εταιρεία PODIUM ΙΚΕ, με Α.Φ.Μ.: 800454638 / Δ.Ο.Υ.: Δ' 

ΑΘΗΝΩΝ(τηλ. 2169001510, fax 2169001511, email info@podium.gr, διευθ. ΒΑ-

ΛΑΩΡΙΤΟΥ 9 / ΑΘΗΝΑ / 10671), προϋπολογιζόμενης αξίας εννιακοσίων εξήντα 

επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (967,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας «Τεχνική υποστήριξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της Ειδι-

κής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», στον κ. Μπαριτάκη 

Ιωάννη – “Runaway - Οπτική Επικοινωνία – Σχεδίαση και Ανάπτυξη  Δικτυακών 

Τόπων” με Α.Φ.Μ.: 061331054 /Δ.Ο.Υ.: Σύρου, που εδρεύει στην οδό Καραολή και 

Δημητρίου 14, Τ.Κ. 84100, Σύρος, για το χρονικό διάστημα από τις 21-1-2022 έως 

20-1-2023, προϋπολογισμού επτακοσίων ευρώ (700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολικά οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (868,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην εταιρεία ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ.: 095660442 / Δ.Ο.Υ.: ΙΓ' ΑΘΗ-

ΝΩΝ (τηλ. 2105200464, διευθ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 81 / ΑΘΗΝΑ / 11362), προϋπολογι-

ζόμενης αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου υποστή-

ριξης της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ στην Διαχείριση Πράξεων του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 

και του Ε.Π. Υ-ΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», στον ΒΕΛΟΥΔΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, με Α.Φ.Μ.: 

107356735 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημε-

ρομηνία υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολικά 

τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του α-

ναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας διακοσίων δέκα δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 80 

gr INACOPIA, στην εταιρεία "ΕΡΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" Α. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ - 

Π. ΞΗΡΑΔΑΚΗ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.: 081581937 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281087340, 

fax 2281087490, email ermispls@gmail.com, διευθ. ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ / Σύρος-Ερμού-

πολης / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας χιλίων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ 

και ενενήντα δύο λεπτών (1.249,92 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ανάθεση της εκτύπωσης του τεύχους 35 της περιοδικής έκδοσης ¨ΕΠικοινωνία¨ της 

Ει-δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία Ε-

ΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ.: 800524983 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281062164, 

διευθ. ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ /ΣΥΡΟΣ / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας χιλίων 



2 
 

πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.564,56 €) συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών καθαριότητας, στην εταιρεία ΚΑΛΟΦΩ-

ΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με Α.Φ.Μ.: 107368248 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 22810 75350, 

email cleandropsyros@gmail.com, διευθ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 / ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-

ΣΥΡΟΣ / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα 

εννέα λεπτών (191,39 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την επιμέλεια των κειμένων και τη σελιδοποίηση 

του τεύχους 35, του ενημερωτικού εντύπου για την προβολή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με τίτλο ‘’ΕΠικοινωνία’’, στην εταιρεία 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Εν.Το.Πο.Σύρο, με Α.Φ.Μ.: 998226790 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ, προϋπολο-

γιζόμενης αξίας χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (1.612,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο 

της διαδικτυακής συνάντησης – τηλεδιάσκεψης, στελεχών της Γενικής Δ/νσης Απα-

σχόλησης (DG EMPLOI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΥΔ ΠΝΑ και του Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 

Ιανουαρίου 2022, στην εταιρεία PODIUM ΙΚΕ, με Α.Φ.Μ.: 800454638 / Δ.Ο.Υ.: Δ' 

ΑΘΗΝΩΝ, (τηλ. 2169001510, fax 2169001511, email info@podium.gr, διευθ. ΒΑ-

ΛΑΩΡΙΤΟΥ 9 / ΑΘΗΝΑ / 10671), προϋπολογιζόμενης αξίας εννιακοσίων εξήντα 

επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (967,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας διακοσίων σαράντα δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 

80 gr REY COPY, στην εταιρεία "ΕΡΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" Α. ΦΟΥΝΤΟΥ-

ΛΑΚΗ - Π. ΞΗΡΑΔΑΚΗ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.: 081581937 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 

2281087340, fax 2281087490, email ermispls@gmail.com, διευθ. ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ / 

Σύρος-Ερμούπολης / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας χιλίων διακοσίων σαράντα 

εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.249,92 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών καθαριότητας, στην εταιρεία ΚΑΛΟΦΩ-

ΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με Α.Φ.Μ.: 107368248 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281075350, 

fax 2281075350, email cleandropsyros@gmail.com, διευθ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 / 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας τετρακοσίων εβδομή-

ντα ενός ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (471,49 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΑΠ στην ενεργοποίηση του 

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της ΠΝΑ», στον Αθανάσιο 

Μπουζίδη, με Α.Φ.Μ.: 125684695 / Δ.Ο.Υ.: Σύρου που εδρεύει επί της οδού Διογέ-

νους 2 στην Ερμούπολη της Σύρου, ΤΚ 84100 (τηλ. 6949281691, email 

bouzidisthanasis@hotmail.gr), για χρονικό διάστημα  τεσσάρων μηνών από την η-

μερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης αξίας επτά χιλιάδων εξή-

ντα οκτώ ευρώ 7.068,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Ανάθεση της ενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος για την υλοποίηση 

και την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας του Άξονα 7 ‘Τε-

χνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΚΤ’ του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και του 

Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής», στην κα ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, 

με Α.Φ.Μ.: 107356888 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281088412, email 

rmavraki@yahoo.gr, διευθ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 38/Σύρος-Ερμούπολης / 

84100), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης αξίας είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και συνολικά τριάντα δύο χιλιάδων 

διακοσίων σαράντα ευρώ (32.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών φακέλων και δεμάτων, για χρονικό 

διάστημα ενός έτους από τις 28-5-2022 έως τις 27-5-2023, στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με Α.Φ.Μ.: 094537720 / Δ.Ο.Υ.: 

Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (email info@taxydromiki.gr, διευθ. ΚΗΦΙΣΟΥ 14 / ΑΓ. Ι. 

ΡΕΝΤΗΣ / 18233), προϋπολογιζόμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, και δύο χιλιάδων τετρακοσίων ο-

γδόντα ευρώ  (2.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος για την υλοποίηση 

και την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας του Άξονα 6 

“Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ” του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», 

στον ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, με Α.Φ.Μ.: 061063067 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (διευθ. 

ΗΡΩΩΝ 10 / ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ / 84100), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης αξίας είκοσι εννέα 

χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (29.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογού-

ντος ΦΠΑ και συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ 

(36.828,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο 

της διαδικτυακής τεχνικής συνάντησης  για το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στην εταιρεία PODIUM 

ΙΚΕ, με Α.Φ.Μ.: 800454638/Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ(τηλ. 2169001510, fax 

2169001511, email info@podium.gr, διευθ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9 / ΑΘΗΝΑ / 10671), 

προϋπολογιζόμενης αξίας οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (830,80 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Απόφαση τροποποίησης της απόφασης ανάθεσης της εκτύπωσης του τεύχους 35 της 

περιοδικής έκδοσης ̈ ΕΠικοινωνία¨ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, λόγω συνεχόμενων ανατιμήσεων των υλικών εκτύπωσης, στην ε-

ταιρεία ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ.: 800524983 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 

2281062164, διευθ. ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ /ΣΥΡΟΣ / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας 

χιλίων οκτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1863,48 €) συ-

μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ειδικού ιατρού εργασίας, στον  ΚΑΠΕΛΛΑ Μ. ΓΕ-

ΩΡΓΙΟ, με Α.Φ.Μ.: 022629753 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281088427, fax 

2281085739, email capel1a@otenet.gr, διευθ. Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 20), 
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προϋπολογιζόμενης αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €), για ένα (1) έτος και 

συνολικά για σαράντα (40) ώρες εργασίας, κατανεμημένες σύμφωνα με τις ανάγκες, 

στα γραφεία της Υπηρεσίας στην Σύρο. 

Ανάθεση της ενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της 

Μονάδας Β1΄ της ΕΥΔ στην διαχείριση και επιτόπια επαλήθευση περιβαλλοντικών 

πράξεων του Άξονα 2 του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», στο ΝΙΚΟΛΑΟ Μ. ΣΥ-

ΝΟΔΙΝΟ, με Α.Φ.Μ.: 059606968 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (διευθ. Γκριζιανή / Άνω Μάννα 

/ 84100), για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης προϋπολογιζόμενης αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 

(28.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολικά 

τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ (35.712,00 €). 

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ένθεσης 600 αντιτύπων του τεύχους 35 του περιοδικού 

''ΕΠικοινωνία'', στο πλαίσιο της προβολής και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην εταιρεία Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Ι. 

ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.: 998224631 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 

2281079250, fax 2281079251, email o-logos@otenet.gr, διευθ. ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ/ 

Σύρος-Ερμούπολης / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας τετρακοσίων εξήντα έξι 

ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (466,31 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ένθεσης 600 αντιτύπων του τεύχους 35 του περιοδικού 

''ΕΠικοινωνία'', στο πλαίσιο της προβολής και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην εταιρεία ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 

ΑΕ, με Α.Φ.Μ.: 094216277 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281086900, fax 2281082184, 

διευθ. ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΜΑΝΝΑ / Σύρος-Ερμούπολης / 8410), προϋπολο-

γιζόμενης αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ένθεσης 600 αντιτύπων του τεύχους 35 του περιοδικού 

''ΕΠικοινωνία'', στο πλαίσιο της προβολής και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην εταιρεία ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε., με 

Α.Φ.Μ.: 800925350 / Δ.Ο.Υ.: ΝΑΞΟΥ(τηλ. 2285024681, email kykladiki@ 

gmail.com, διευθ. ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ / ΝΑΞΟΣ / 84300), προϋπολογιζόμενης αξίας πε-

ντακοσίων ευρώ (500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ένθεσης 600 αντιτύπων του τεύχους 35 του περιοδικού 

''ΕΠικοινωνία'', στο πλαίσιο της προβολής και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην εταιρεία ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - 

Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.: 082924230 / Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ 7542(τηλ. 

2241024610, fax 2241075641, email lazarakisl@rodiaki.gr, διευθ. Μ. ΜΑΛΛΙΑ-

ΡΑΚΗ 11 / ΡΟΔΟΣ / 85100), προϋπολογιζόμενης αξίας πεντακοσίων εξήντα ευρώ 

(560,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ένθεσης 600 αντιτύπων του τεύχους 35 του περιοδικού 

''ΕΠικοινωνία'', στο πλαίσιο της προβολής και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΔΑ-

ΜΙΑΝΟΣ, με Α.Φ.Μ.: 101674554 / Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ 7542 (τηλ. 2241034722, fax 

2241037333, email info@dimokratiki.gr, διευθ. ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 77 / ΡΟΔΟΣ / 



5 
 

85100), προϋπολογιζόμενης αξίας τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00 €) συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ένθεσης 600 αντιτύπων του τεύχους 35 του περιοδικού 

''ΕΠικοινωνία'', στο πλαίσιο της προβολής και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην εταιρεία Α. ΑΥΓΟΥΛΗ - Γ. ΓΙΑ-

ΟΥΡΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ.: 099270732 / Δ.Ο.Υ.: ΚΩ (τηλ. 2242048946-

8, email stathmosnet@gmail.com, διευθ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69 & Μ. ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥ / ΚΩΣ / 85300), προϋπολογιζόμενης αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ 

(450,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής του φωτο-

τυπικού CANON iR-ADV 6265, στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ-

ΔΗΣ, με Α.Φ.Μ.: 077041961 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (email fototexniki.syros 

@gmail.com, διευθ. ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΒΗ 3), προϋπολογιζόμενης αξίας εξακοσίων 

εβδομήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (672,08 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας 1.500 φακέλων αλληλογραφίας Α4, διαστάσεων 23Χ35, με ε-

κτύπωση τετραχρωμίας, Α όψης των στοιχείων και του λογοτύπου της υπηρεσίας, 

στην εταιρεία Today Media Group Private Company, με Α.Φ.Μ.: 998224784 / 

Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281084648, fax 2281084656, email info@syrostoday.gr, 

διευθ. Πλατεία Αν. Κουτσοδόντη 7 / Ερμούπολη / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας 

εξακοσίων δέκα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (613,80 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότη-

τας, όλων των χώρων των γραφείων της ΕΥΔ στη Ρόδο, που βρίσκονται επί της Πλα-

τείας Ελευθερίας 1, (άνωθεν της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου), για το 

χρονικό διάστημα από 3-1-2022 έως και 31-12-2022, στην εταιρεία «SARP 

FACILITY MANAGEMENT AE», με ΑΦΜ 998935582, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, 

που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 469 Αγ. Παρασκευή – Τ.Κ 15343, καθαρού 

ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών, 

(4.630,31 €) και συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ 

και πενήντα εννέα λεπτών (5.741,59 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. (24%) 

Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

όλων των χώρων των γραφείων της ΕΥΔ, στην Ερμούπολη Σύρου, για το χρονικό 

διάστημα από 3-1-2022 έως και 31-12-2022 στην εταιρεία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε. NEXUS FACILITY, με Α.Φ.Μ.: 800529653 / Δ.Ο.Υ.: Ζ' ΘΕΣΣΑ-

ΛΟΝΙΚΗΣ(τηλ. 2310365436, fax 2310365437, email info@nexusf.gr, διευθ. Ποσει-

δώνος 87 / Πυλαία/ Θεσσαλονίκη / 57001), προϋπολογιζόμενης αξίας είκοσι χιλιά-

δων πεντακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (20.505,80 €) συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση ετήσιας συντήρησης και ελέγχου των πυροσβεστήρων της ΕΥΔ, στην ε-

ταιρεία ''MAISTRALI GROUP'' ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟ-

ΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, με Α.Φ.Μ.: 998226009 / Δ.Ο.Υ.: 
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ΣΥΡΟΥ(τηλ. 2281084727, email safety@maistraligroup.gr, διευθ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥ-

ΤΕΧΝΕΙΟΥ 38 / ΣΥΡΟΣ / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας εκατόν εβδομήντα έξι 

ευρώ και εβδομήντα λεπτών (176,70 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΑΠ στις ενέργειες διαχείρι-

σης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της ΠΝΑ», στην Γεωργία 

Βουτσίνου, με Α.Φ.Μ.: 107384470 / Δ.Ο.Υ.: Σύρου που εδρεύει επί της οδού Ερρί-

κου Σκάση στην Βάρη της Σύρου, ΤΚ 84100 (τηλ. 2281098813, email 

georgiavoutsinou@yahoo.gr), για το χρονικό διάστημα από 1-7-2022 έως και 20-12-

2022, προϋπολογιζόμενης αξίας δέκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 

(10.788,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας ειδών εστίασης, για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔ, στην 

εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.: 092931799 / Δ.Ο.Υ.: 

ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281086860,2281088277, email pagonisad@yahoo.com, διευθ. Η-

ΠΕΙΡΟΥ 12 / Σύρος-Ερμούπολης / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας διακοσίων 

τριάντα τριών ευρώ (233,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών καθαριότητας, στην εταιρεία ΚΑΛΟΦΩ-

ΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με Α.Φ.Μ.: 107368248 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281075350, 

fax 2281075350, email cleandropsyros@gmail.com, διευθ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 / 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας πεντακοσίων δέκα τεσ-

σάρων ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (514,53 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας, συντήρησης και τεχνι-

κής υποστήριξης του ΣΗΔΕ Docutracks, στην εταιρεία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ - ΣΥ-

ΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με Α.Φ.Μ.: 998682224 / 

Δ.Ο.Υ.: Η΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (τηλ. 2106717060, 2310801822, fax 2106717061, 

2310801823, email info@dataverse.gr, διευθ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 84Α / 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ / 15231), προϋπολογιζόμενης αξίας τριών χιλιάδων εκατόν 

ευρώ (3.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας συσσωρευτών και υπηρεσίες αντικατάστασής τους σε δύο 

UPS, στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, με Α.Φ.Μ.: 023717394 

/ Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (email vakondioselectric@gmail.com, διευθ. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ - ΣΥ-

ΡΟΥ / Σύρος-Ερμούπολης / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας επτακοσίων τριάντα 

ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (731,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΑΠ στην ενεργοποίηση του 

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της ΠΝΑ», στον Θανάση Μπου-

ζίδη, με Α.Φ.Μ.: 125684695 / Δ.Ο.Υ.: Σύρου που εδρεύει επί της οδού Διογένους 2 

στην Ερμούπολη της Σύρου, ΤΚ 84100 (τηλ. 6949281691, email bouzidis_thanasis 

@hotmail.gr), για χρονικό διάστημα  από 3-8-2022 έως 20-12-2022, προϋπολογιζό-

μενης αξίας εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (9.734,00 €) συμπε-

ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο 

των Συνεδριάσεων Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Νοτίου Αι-

γαίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στη Ρόδο, 



7 
 

στην εταιρεία PODIUM ΙΚΕ, με Α.Φ.Μ.: 800454638 / Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ(τηλ. 

2169001510, fax 2169001511, email info@podium.gr, διευθ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9 / Α-

ΘΗΝΑ / 10671), προϋπολογιζόμενης αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι 

ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.256,80 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

Απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της Τεχνικής Συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε 

την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, της 1η Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθη-

σης του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και της 6ης Συ-

νεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νο-

τίου Αιγαίου 2014-2020, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 

2022, στη Ρόδο, στην εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΑΕ, με Α.Φ.Μ.: 

094088238 / Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ 7542, των παρακάτω: 

1. Ενοικίαση αίθουσας 25 ατόμων, στις 20-10-2022 για την διεξαγωγή Τεχνικής 

Συνάντησης και της αίθουσας Salon des Roses στις 21-10-2022 για την διε-

ξαγωγή της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ Νο-

τίου Αιγαίου 2021-2027 και της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, προϋπολογιζόμενης αξίας δύο 

χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.728,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

2. Παροχή γεύματος και δείπνου στις 20-10-2022 για 70 άτομα συνολικά, προ-

ϋπολογιζόμενης αξίας δύο χιλιάδων εκατό Εβδομήντα ευρώ (2.170,00 €) συ-

μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3. Παροχής γεύματος στο κεντρικό εστιατόριο στις 21-10-2022 για 80 συνέ-

δρους, προϋπολογιζόμενης αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 

(2.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4. Παροχή τεσσάρων διαλειμμάτων καφέ, στις 20 και 21-10-2022, με καφέ, 

τσάι, χυμούς και εδέσματα, για 240 άτομα συνολικά, προϋπολογιζόμενης α-

ξίας χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Ανάθεση παροχής δείπνου για τους συμμετέχοντες της 1ης Συνεδρίασης της Επιτρο-

πής Παρακολούθησης του ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και της 6ης Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στη Ρόδο, στην εταιρεία Δημή-

τρης Καραπάνος, με Α.Φ.Μ.: 078443580 / Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ(διευθ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΖΙ), προϋπολογιζόμενης αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συ-

μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης του νέου ιστότοπου για το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, στον ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ – “Runaway 

- Οπτική Επικοινωνία - Σχεδίαση δικτυακών τόπων”, με Α.Φ.Μ.: 061331054 / 

Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (διευθ. Καραολή και Δημητρίου 14 / Σύρος-Ερμούπολης / 84100), 

προϋπολογιζόμενης αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (5.456,00 

€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και ομαλής λειτουργίας οπτικοακου-

στικού εξοπλισμού για της ανάγκες της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης του ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και της 6ης Συνεδρίασης της 
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Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, οι οποίες θα πραγ-

ματοποιήθηκαν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στη Ρόδο, στην εταιρεία ΦΩΤΟΥ-

ΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ART & MOVIE, με Α.Φ.Μ.: 076177971 / Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ 7542, 

προϋπολογιζόμενης αξίας εννιά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00 €) συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της σχεδίασης και του δημιουργικού του ημερήσιου ημερολογίου της Ει-

δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023, στην 

εταιρεία ΕΚΤΥ-ΠΩΤΙΚΗ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ.: 800524983 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 

2281062164, fax 2281062186, email ektypotiki@otenet.gr, διευθ. ΚΑΤΩ 

ΜΑΝΝΑ/84100), προϋπολογιζόμενης αξίας χιλίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 

(1.054,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής του μηχα-

νήματος τύπου MPC 2003 του γραφείου της εΥΔ στη Ρόδο, στην εταιρεία 

COMPUTIME GROUP IKE, με Α.Φ.Μ.: 801291960 / Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ(τηλ. 

2241033105, fax 2241033106, email sales@omnisys.gr, διευθ. ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ & ΚΑ-

ΖΟΥΛΗ 74), προϋπολογιζόμενης αξίας εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα 

δύο λεπτών (188,72 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας «Εκτύπωση ημερήσιου ημερολογίου 2023 της Ειδικής Υπη-

ρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στην εταιρεία ΤΥΠΟΚΥΚΛΑ-

ΔΙΚΗ ΑΕ, με Α.Φ.Μ.: 094216277 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ, προϋπολογιζόμενης αξίας δώ-

δεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (12.586,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών γραφείου, στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΝΕΜΕΤ & ΣΙΑ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.: 998224759 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (τηλ. 2281087278, 

email nemet2@otenet.gr, διευθ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 12 / Σύρος-Ερμού-

πολης / 84100), προϋπολογιζόμενης αξίας τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και δέκα 

τεσσάρων λεπτών (431,14 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας «Σύμβουλος υποστήριξης των συστημάτων, ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και του Κεντρικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), της ΕΥΔ», στην Μα-

ρία Δουράτσου, με Α.Φ.Μ.: 054108550 / Δ.Ο.Υ.: Σύρου, που εδρεύει στην Ποσει-

δωνία, ΤΚ 84100, Σύρος, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (16.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνο-

λικά είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (20.460,00 €). 

Ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας διετούς πρόσβασης μέσω διαδικτύου, ενός (1) κω-

δικού για ογδόντα (80) ώρες, στην πλήρη ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, στην εταιρεία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, με Α.Φ.Μ.: 095506715 / Δ.Ο.Υ.: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ (τηλ. 

2108227952, fax 2108843339, email info@nomotelia.gr, διευθ. ΗΠΕΙΡΟΥ 13 / Α-

ΘΗΝΑ / 10433), προϋπολογιζόμενης αξίας τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 

€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Ανάθεση της ενέργειας «Σύμβουλος υποστήριξης στην εφαρμογή, διαχείριση και ο-

λοκλήρωση δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 4», στη Μαραγκού Ανδριανή με 

Α.Φ.Μ.: 107375608 / Δ.Ο.Υ.: Σύρου, που εδρεύει στην Ερμούπολη επί της οδού 

Ψαρρών 1, ΤΚ 84100, Σύρος, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημε-

ρομηνία υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων 

ευρώ (16.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνο-

λικά δεκαεννιά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (19.840,00 €). 

Ανάθεση της ενέργειας «Δημιουργία διαφημιστικού σποτ για το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

2014-2020» στην εταιρεία I MALL HOLDING Ι.Κ.Ε., με Α.Φ.Μ.: 801622403 / 

Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ, προϋπολογιζόμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρα-

κοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (24.428,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας με τίτλο: «Βιντεοσκόπηση έργων που ολοκληρώθηκαν στα 

νησιά Θήρα και Σύρο» στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΜΙ-

ΔΗΣ, με Α.Φ.Μ.: 107357050 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (διευθ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΡΩΙΟΥ & 

ΦΙΛΙΝΗΣ 3Α / Σύρος-Ερμούπολης /84100), προϋπολογιζόμενης αξίας χιλίων οκτα-

κοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της ενέργειας με τίτλο: «Βιντεοσκόπηση έργων που ολοκληρώθηκαν στη 

νήσο Νάξο» στον Σφυρόερα Γεώργιο, με Α.Φ.Μ.: 130665104 / Δ.Ο.Υ.: Νάξου 

(διευθ. Σωκράτους Παπαβασιλείου, Χώρα Νάξος 84300), προϋπολογιζόμενης αξίας 

εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Την αγορά του πακέτου υπηρεσιών φιλοξενίας «Linux Planet» και την Domain πι-

στοποίηση Comodo Positive SSL, για την φιλοξενία του ιστότοπου www.pepna.gr 

της ΕΥΔ, από την εταιρεία ENARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ.: 

999082935 / Δ.Ο.Υ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προϋπολογιζόμενης αξίας διακοσίων τριάντα 

επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (237,76 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την επιμέλεια των κειμένων και τη σελιδοποίηση 

του τεύχους 36, του ενημερωτικού εντύπου για την προβολή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με τίτλο ‘’ΕΠικοινωνία’’ στην εταιρεία 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Εν.Το.Πο.Σύρο, με Α.Φ.Μ.: 998226790 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ (email  

entopo.syro@gmail.com, διευθ. Νηλέως, θέση Βαπόρια / Σύρος-Ερμούπολης / 

84100), προϋπολογιζόμενης αξίας χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (1.612,00 €) συ-

μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ανάθεση της εκτύπωσης του τεύχους 36 της περιοδικής έκδοσης ¨ΕΠικοινωνία¨ της 

Ει-δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Νότιου Αιγαίο, στην εταιρεία Ε-

ΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ.: 800524983 / Δ.Ο.Υ.: ΣΥΡΟΥ(τηλ. 2281062164, fax 

2281062186, email ektypotiki@otenet.gr, διευθ. ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ/ΣΥΡΟΣ/84100), 

προϋπολογιζόμενης αξίας δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 

(2.160,28 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

 


