
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της 665ης Συνεδρίασης (18-09-2012)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Χορήγηση Γνώμης επί του Σχεδίου ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αρ. 
21161/2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αντικατάσταση τηλεοπτικού διαύλου για 
ψηφιακή εκπομπή τηλεοπτικού σήματος από το κέντρο εκπομπής Χορτιάτης»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  (Εισηγητής  κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

2. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

3. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

4. Απευθείας ανάθεση στο «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 
Επικοινωνιών  και  Υπολογιστών  (ΕΠΙΣΕΥ)  του  έργου:  «Ανάπτυξη  επεκτάσεων 
κατανεμημένου συστήματος μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των ευρυζωνικών 
συνδέσεων και του Διαδικτύου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς 
ανταγωνισμού στην αγορά τηλεπικοινωνιών»

5. Εξέταση από την ΕΕΤΤ, της παροχής υπηρεσιών VDSL λιανικής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. Εισήγηση  επί  αιτήσεως  της  κας  Μαρίας-Ελένης  Καρακίτσου,  μέλους  του 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ, για την παράταση της χορηγηθείσεης 
σε αυτήν,  με την  απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 576/14/14-9-2010 Άδειας Υπηρεσιακής 
Εκπαίδευσης (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

7. Επί  αιτήσεως της  κας Ελένης  Λιαλιάμου,  μέλους  του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού  της  ΕΕΤΤ,  για  την  μετατροπή  της  χορηγηθείσης  σε  αυτήν,  με  την 
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 588/25/16-12-2010,  άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε 
άδεια άνευ αποδοχών. (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

8. Απασχόληση  ασκουμένων  Δικηγόρων  στο  Τμήμα  Νομικών  Υπηρεσιών  της 
ΕΕΤΤ. (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

9. Κλήση σε ακρόαση του Κώστα Λιγνού φορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος 
[www.wmarket.gr] με αντικείμενο τη διαπίστωση της διανομής ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

http://www.wmarket.gr/


10. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Αναστασίας  Βούλτσου,  φορέα  του  ηλεκτρονικού 
καταστήματος [www.super-shopping.gr], με αντικείμενο τη διαπίστωση της διανομής 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

11. Κλήση σε ακρόαση της  ομόρρυθμης εταιρείας «ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  [www.safetyshop.gr]  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

12. Κλήση σε Εμφάνιση και Ακρόαση των εταιριών α) ΑΜΑΖΕ η οποία εδρεύει στη 
Λεωφόρο Βουλιαγμένης αριθ.346 Α στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, β) ΒΟΒ ΜΟΒΙLE η 
οποία εδρεύει στην οδό Γράμμου αριθ.33 στα Βριλλήσια Αττικής, γ) BUONGIORNO η 
οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων αριθ.319, δ) WIN η οποία εδρεύει στην οδό 
Σωρού αριθ.22 στο Μαρούσι Αττικής, ε) «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» η  οποία εδρεύει  στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ.44 στο Μαρούσι  Αττικής,  στ) 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» η οποία 
εδρεύει  στην οδό Τζαβέλλα αριθ.1-3 στο Χαλάνδρι  Αττικής και  ζ)  «WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» η οποία εδρεύει  στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ.66 στο 
Μαρούσι με αντικείμενο: α) τη διερεύνηση της από 12.4.2012 και με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
14831/12-4-2012  καταγγελίας  των  τεσσάρων  πρώτων  εταιριών  κατά  των  τριών 
τελευταίων για τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης από τις τρεις τελευταίες εταιρίες της 
νομοθεσίας περί ελευθέρου ανταγωνισμού και β) την επίλυση της διαφοράς των ως 
άνω εταιριών, κατά τη διαδικασία του ισχύσαντος άρθρου 18 του ν. 3431/2006 (ήδη 
άρθρου  34  του  ν.4070/2012),  δυνάμει  του  αιτήματος  επίλυσης  διαφοράς  που 
περιέχεται στην ως άνω καταγγελία

13. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας,  στη θέση «Άκρος»,  πλησίον Λιθαστρούγγας,  επαρχιακή οδός μεταξύ 
Παλαιάς Επιδαύρου και Δήμαινας, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος

14. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας,  στο  ύψωμα  «Προφήτης  Ηλίας»,  στην  περιοχή  του  Ναυπλίου, 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος

15. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας,  επί  της  οδού  Ελ.  Βενιζέλου  5,  Δήμου  Μελισσιών,  Περιφερειακής 
Ενότητας Αττικής

16. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας,  στη  θέση  «Αγλιά»,  Δ.Δ.  Κινίδαρου,  Νάξου,  Περιφερειακής  Ενότητας 
Κυκλάδων

17. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας,  στο  ύψωμα  «Προφήτης  Ηλίας»,  στην  περιοχή  του  Ναυπλίου, 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος

http://www.safetyshop.gr/
http://www.super-shopping.gr/


18. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας,  στη  θέση  «Μαυρόπετρα»,  Δήμου  θήρας,  Νήσου  Σαντορίνης, 
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

19. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «DIXONS  SOUTH EAST 
EUROPE  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και του 
Ελπιδοφόρου  Αλέξη  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του 
Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με  κατάληξη  .gr 
(Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012/2011) αναφορικά με το Όνομα Χώρου kotsobolos.gr.

20. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος του κ. Αλέξανδρου Ζεπίδη και του Ιονίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο 
τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012/2011) αναφορικά με 
το Ονομα Χώρου uion.edu.gr.

21. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.» με 
δ.τ.  EUROSUPPLIES και  της εταιρίας «Εμμ.  Τζέλησης-Εμμ.  Γραββάνης Ο.Ε.» με 
αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012/2011) 
αναφορικά με το Ονομα Χώρου eurosupplies.gr.

22. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Ε.» και με δ.τ. «GEMINI TRADING S.A.» 
και της εταιρίας PRINTEX DIGITAL LTD με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων 
διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με 
κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012/2011) αναφορικά με το Ονομα Χώρου 
divinol.gr

23. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, 
της  ανώνυμης  εταιρείας  «C.A.A.D  Α.Ε.»,  της  εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης 
«INFOWORX  Ε.Π.Ε.»  και  της  ανώνυμης  εταιρείας  «DIXONS  SOUTH-EAST 
EUROPE  Α.Ε.Β.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής  στην  ελληνική 
αγορά και διανομής από μέρους της πρώτης και διανομής από μέρους των δεύτερης 
και  τρίτης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

24. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του κ. Παναγιώτη Κοτσόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «101.3  KISS  FM»  (πρώην  ΚΡΕΣΤΕΝΑ  101.3),  με  θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής 
αυτού

25. Λήψη  οριστικής  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό 
τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ»

http://divinol.gr/
http://eurosupplies.gr/
http://uion.edu.gr/
http://kotsobolos.gr/


26. Τροποποίηση  της  ΑΠ  642/41/08-03-2012  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  με  θέμα: 
«Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της 
εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΜΟΥΣΙΚΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
Ε.Π.Ε.», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ENERGY 88.3»

27. Λήψη  οριστικής  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΚΑΝΑΛΙ  5 
Ε.Π.Ε.»,  φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΑΛΙ  5» προς διερεύνηση της 
χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

28. Λήψη  οριστικής  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», 
και  το  διακριτικό  τίτλο  «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΕΣ»

29. Θέση  στο  αρχείο  του  φακέλου  της  υπόθεσης  για  την  οποία  εκδόθηκε  η 
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 657/20/19-06-2012 με θέμα:  «Κλήση σε ακρόαση του κ. 
Αντώνιου  Μπαρτζελιώτη,  ιδιοκτήτη  του  Ρ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ»  προς  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού»

30. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  28-6-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής 
των οδών Κρήτης 27 και Δαγκλή στο Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής

31. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  28-6-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στην  Κοινότητα 
Κέλλας Δήμου Αμύνταιου Νομού Φλώρινας

32. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  15-5-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Απτέρων και Πανόρμου στο 
Δήμο Αχαρνών Νομού Αττικής

33. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  18-5-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στη θέση 'Σταυρός Τούμπα' στο Δήμο Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής

34. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Ιεράς Οδού 
294 στο Δήμο Αιγάλεω Νομού Αττικής

35. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  15-5-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Αμμοχώστου 19 στο Δήμο Αλίμου Νομού Αττικής

36. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  15-5-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 



κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ο. Ελύτη 5 στο Δήμο Άνω Λιοσίων Νομού 
Αττικής

37. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής 
των  οδών  Κολοκοτρώνη  και  Γρ.  Λαμπράκη  58  στο  Δήμο  Αγ.  Δημητρίου  Νομού 
Αττικής

38. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  26-3-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Γ.  Παπανδρέου  (πρώην  Ανθέων)  8  στο  Δήμο 
Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης

39. Λήψη Απόφασης επί της από 2-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND  -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Θέκλας 5 στο 
Δήμο Αγ. Παρασκευής Νομού Αττικής

40. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης του κ. Ευάγγελου Κινιάκου, με θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της μετάδοσης ραδιοφωνικών προγραμμάτων και β) 
της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

41. Διαγραφή της ατομικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» από το 
Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

42. Επιλογή  αναδόχου  για  το  έργο  της  μελέτης  των  χαρακτηριστικών 
αλληλογραφίας εσωτερικού α' προτεραιότητας των ΕΛΤΑ με τη διαδικασία της απ' 
ευθείας  ανάθεσης  και  ορισμός  των  μελών  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και 
Παραλαβής του έργου


