
 
     

Μαρούσι, 06-11-2014 

                                                                                         ΑΠ.: 739/17 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση του διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για την 

επιλογή αναδόχου για τη διεξαγωγή της πρώτης εκστρατείας 

μέτρησης δεικτών ποιότητας των παρεχομένων προς το κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την 

Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 621/2011  (ΦΕΚ 2417/Β΄/2011).  
 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

α. Το Ν.4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), και ιδίως το 

άρθρο 12 στοιχ. λζ’ αυτού, 

 

β. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (L 134) της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, 

 

γ. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), 

 

δ. την με αριθμ. 78870/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός 

Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» 

(ΦΕΚ 1750/Β/31.12.2001), όπως ισχύει, τροποποιηθείσης με τις 

Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 383/17/13-4-06 (ΦΕΚ 647/Β/2006) και ΑΠ 

469/024/2008 (ΦΕΚ 424/Β/2008), 
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ε. την με αριθμ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός 

Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1391/Β/22.10.2001),  

 

στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 237/84/03.12.2001 «Κανονισμός 

Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών 

Εξουσιοδοτήσεων» ΦΕΚ 1701/Β/18.12.2001), 

 

ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 621/2011 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 "Καθορισμός των 

δεικτών ποιότητας των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισμός του περιεχομένου και της 

μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και 

χρόνου δημοσίευσης τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (ΦΕΚ 1153/Β'/2008)», (ΦΕΚ 2417/Β/2011), 

 

η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 727/03/17-07-2014 «Προκήρυξη 

Διαγωνισμού με  συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για τη 

διεξαγωγή της πρώτης μετρητικής εκστρατείας σύμφωνα με την 

Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 621/11/27-9-2011 (ΦΕΚ 2417/Β΄/2011)», ως 

ισχύει τροποποιηθείσα δια της ΑΠ 732/14/11-09-2014 Απόφασης της 

ΕΕΤΤ. 

 

θ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 12842/Φ610/29-07-

2014 «Ορισμός Επιτροπής του Διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για 

την επιλογή Αναδόχου για τη διεξαγωγή της πρώτης μετρητικής 

εκστρατείας σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 621/11/27-9-2011 

(ΦΕΚ 2417/Β΄/2011) και Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης του 

ιδίου Έργου», 

 

ι. την υπ. αρ. ΑΠ της ΕΕΤΤ 737/20/23-10-2014 με την έγκριση του πίνακα 

αποδεκτών υποψηφίων κατόπιν της εξέτασης των Τεχνικών Φακέλων 

 

κ. το υπ’ αρ. 6/31-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

(Αξιολόγησης της Οικονομικής  Προσφοράς σε κλειστή συνεδρίασή της). 

 

λ.  την Εισήγηση αρ. 29795/31-10-20114 της αρμόδιας υπηρεσίας της 

ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου 

Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ. 
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Αποφασίζει: 

 

1. Την έγκριση του ακόλουθου Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας:   

 

Α/Α  Διακριτικός Τίτλος Εταιρείας  Τελική Βαθμολογία  

1  ΑΦΟΙ ΡΗΤΤΑ Ο.Ε. ¨COVERAGE 100% 

 

 

2. Την ανακήρυξη ως αναδόχου της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας της 

ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΤΤΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό 

τίτλο ¨COVERAGE¨, η προσφορά της οποίας πληροί τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο Τεύχος Προκήρυξης και είναι η μοναδική σύμφωνα με τα 

κριτήρια που περιγράφονται στο ανωτέρω Τεύχος, έναντι συνολικού τιμήματος 

169.900,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). 

 

3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο να συνάψει σχετική σύμβαση 

με τον Ανάδοχο. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Εσωτερική Διανομή : 

1. Διεύθυνση Φάσματος 

2. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

3. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών  
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