ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012)

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)
1.

Απνηειέζκαηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ ζρεδίνπ «Καλνληζκόο Αδεηώλ
Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ ζηελ Ξεξά»

2.

Καλνληζκόο Αδεηώλ Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ ζηελ Ξεξά

3.

Απνδνρή ηεο ππ' αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ
(Σ/) «ΑLΡΖΑ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)» γηα ηε Υνξήγεζε
θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ
Γηαύινπ 51 ζηε ζέζε εθπνκπήο ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)

(Ειζηγηηής

κ.

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

4.

Δθρώξεζε ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ 15460 ζηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο
Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ»

5.

Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ
εηαηξεία «Διιεληθά Γίθηπα Καισδίσλ Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν
«ΔΓΚ ΜΔΠΔ»

6.

Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 650/005/02-05-2012 κε
ζέκα «Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο
ζηελ εηαηξεία «ΓΗΟΤΜΠΟΣΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΟΤΜΠΟΣΟ
ΔΠΔ»

7.

Οξηζκόο Αγνξάο Σεξκαηηζκνύ Φσλεηηθώλ Κιήζεσλ ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα
Κηλεηώλ Δπηθνηλσληώλ, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρύ ζηελ ελ
ιόγσ Αγνξά θαη Τπνρξεώζεηο απηώλ (3νο Γύξνο Αλάιπζεο)

8.

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ρεδίνπ Καλνληζκνύ «Τπνβνιή Αλαθνξώλ Παξόρσλ
ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθά αζθαιείαο ζε δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ»

9.

Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ
πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΔ Business
Double Play Static 2 Mbps» θαη «ΟΣΔ Business Double Play Static 24 Mbps»

10.

Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ
πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΔ Business
Double Play Start Up 2 Mbps» θαη «ΟΣΔ Business Double Play Start Up 24
Mbps»

11.

Δμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθνύ
πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΔ Business
Απεξηόξηζηα Single Play»

12.

Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ
πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΔ Business
Double Play Office 2 Mbps» θαη «ΟΣΔ Business Double Play Office 24 Mbps»

13.

Δμέηαζε από ηελ ΔΔΣΣ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ VDSL ιηαληθήο από ηελ
εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
14.

Έγθξηζε ζύζηαζεο Οκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ ζύληαμε ησλ Σεπρώλ
Γεκνπξάηεζεο ζηα ύπν έληαμε Έξγα «Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο
Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ κε ελζσκαησκέλε Πιαηθόξκα Ζιεθηξνληθήο
Τπνβνιήο Αηηεκάησλ», «ύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ
Πνηόηεηαο Γηθηύσλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» θαη «Παξαηεξεηήξην Σηκώλ
Σειεπηθνηλσληαθώλ & Σαρπδξνκηθώλ Πξντόλησλ Ληαληθήο». (Δηζεγεηήο θ.
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)

15.

Έγθξηζε ηεο Σερληθήο αμηνιόγεζεο θαη ηνπ Πίλαθα Βαζκνιόγεζεο ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ Τπνςεθίσλ γηα ην δηαγσληζκό:
«Πξνκήζεηα πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο
ΔΔΣΣ». (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)

16.

Απνδνρή παξαίηεζεο ηνπ θ. Σδηγθνπλάθε Παύινπ, Πξντζηακέλνπ ηνπ
Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο ΔΔΣΣ (κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ). (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ)

17.

Έγθξηζε απόθαζεο κε ηίηιν «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο επηθπιαθώλ γηα ην
πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην Σκήκα Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ
Φάζκαηνο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γξαθείσλ ηεο Γηεύζπλζεο Φάζκαηνο ηεο
Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ» (Δηζεγεηήο θ.
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)

18.

Αλάζεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο κε «Αθξηβέο Αληίγξαθν» ζε κέιε ηνπ
πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ
(Δηζεγεηήο θ. ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ)

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)
19.

Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «ΜΑΚΑΣΟΤΝΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ - ΔΜΠΟΡΗΑ
& SERVICE ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ» θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνύ
θαηαζηήκαηνο [www.msselectronics.gr] κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο
εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο

20.

Κιήζε
ζε
αθξόαζε
ηεο
αλώλπκεο
εηαηξείαο
«CYTA
ΔΛΛΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν "CYTA
(HELLAS)" κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο

21.

Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ
ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» («ΟΣΔ Α.Δ.») αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο
δηάζεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ΌΣΔ DOUBLE PLAY ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ
GR 2' γηα νηθηαθνύο πειάηεο ζηελ ηηκή ησλ 26,90€ ρσξίο ηελ απαηηνύκελε
έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ.

22.

Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο
Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)»κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε
παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/27.05.2008
«Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιόγεζεο θαη Λνγηζηηθνύ Γηαρσξηζκνύ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ επηβιεζεηζώλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ειέγρνπ
ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο
αγνξέο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ
1151/Β/24.06.2008), αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο θνζηνινγηθώλ
ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Κνζηνινγηθνύ Διέγρνπ έηνπο 2013
(κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2011) γηα ηηο ππό ξύζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη
ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο
θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ

23.

Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "ROLAWARE LIMITED" κε
ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ζπρλνηήησλ θαη ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζθεπώλ θεξαηώλ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο

24.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ. ζε
αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα
Πιαηπθάκπνπ ζην Γήκν Κηιειέξ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο

25.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην
Ύςσκα «Άζπξα Υώκαηα», Γήκνπ Καβάιαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο

26.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηελ
Κνηλόηεηα Νέαο Καξβάιεο, Γήκνπ Καβάιαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο

27.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "VODAFONE" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, επί
ησλ νδώλ Ησαλλίλσλ 19 & Υαηδεκηράιε, Γήκνπ Λάξηζαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Λάξηζαο

28.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
Α.Δ.Β.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Καιήο
Διπίδνο 26, Γήκνπ Νεάπνιεο-πθεώλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο

29.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
Α.Δ.Β.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Αγίσλ
Πάλησλ 62, Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο

30.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, επί ησλ
νδώλ Ησαλλίλσλ 19 & Υαηδεκηράιε, Γήκνπ Λάξηζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Λάξηζαο

31.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ
Κνηλόηεηα Ακπειώλνο, Γήκνπ Λάξηζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο

32.

Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζην
Παλζεζζαιηθό ηάδην Βόινπ, Γήκνπ Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Μαγλεζίαο

33.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηνπ Βειηζζάξηνπ
Μηραειίδε θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο «Domain Park», όπσο εθπξνζσπείηαη
λόκηκα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 369/5-12012 Αίηεζεο ηνπ πξώηνπ πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ
[www.undergroundshop.gr].

34.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο,
ηεο επηρείξεζεο «ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΑΝ. ΗΩΑΝΝΖ» θαη ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο
«ΑΦΟΗ ΚΩΝ. ΓΑΛΔΑΓΖ Ο.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο
θαηαζθεπήο/εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ
ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο

35.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηνπ Παλαγηώηε Θ. Επγνύξε θνξέα ηνπ
ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο www.plus3.gr, κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο
δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ
εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο

36.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Παύινο
Γνπιγεξίδεο θαη ηα Δ.Δ.» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «PDS ELECTRONICS» κε
αληηθείκελν
ηε
δηαπίζησζε
ηεο
δηάζεζεο
ξαδηνεμνπιηζκνύ
θαη
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο

37.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ALPHA
LAMDA ΑΔ" κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

38.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ Μέγα Κσλζηαληίλνπ θνξέα ηεο
εηαηξείαο (1ΔΝΑ), κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη
από ηελ εηαηξεία "1ΔΝΑ" σο πξνο ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 44/2002
θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηε δηεξεύλεζε επηβνιήο ηπρόλ κέηξσλ ηνπ
άξζξνπ 10,παξ.1 εδάθ. γ ηνπ ηδίνπ Π.Γ

39.

Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Μεζνγείσλ 167 ζην Γήκν
Ακαξνπζίνπ Ννκνύ Αηηηθήο

40.

Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Λεσθ. Αζελώλ
429 κε ηελ νδό Μλεζηθιένπο ζην Γήκν Αηγάιεσ Ννκνύ Αηηηθήο
41.

Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Λαξίζεο 1 ζην Γήκν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο Ννκνύ Αηηηθήο

42.

Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ
Γεξσλπκάθε 77 θαη Μεγ. Κσλζηαληίλνπ ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ
Κξήηεο

43.

Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-6-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ
ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Γξνζάηνπ Γήκνπ
Κηιθίο Ννκνύ Κηιθίο

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΟΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ)
44.

Απόθαζε επί ηεο αθξόαζεο (δηελεξγεζείζεο ηελ 30ε.05.2011) ησλ Αλσλύκσλ
εηαηξεηώλ «ΔΛ.ΣΑ. Α.Δ.» θαη «ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ .ΑΔ.»

45.

Γηαγξαθή ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΚΣΩΡ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΊΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν
«ΓΗΑΚΣΩΡ Α.Δ.», από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ

