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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 669ης σνεδρίαζης (18-10-2012) 

 
 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Οινκειείαο ηεο ΔΔΣΣ ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

2. Δθρώξεζε ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ 18189 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «HELLAS ΟΝ LINE» 

3. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ   Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «Α. ΦΑΡΑ - Η. ΛΑΓΧΝΗΚΑ & ΗΑ Ο.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«MICROBASE Ο.Δ.» 

4. Δθρώξεζε ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ 14741 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «DATA RESEARCH & CONSULTING ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «DATARC» 

5. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

6. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ 18169 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

7. Έγθξηζε δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο αδπλακίαο παξάδνζεο πξντόλησλ 

κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο 

8. Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ 

9. Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ην νηθνλνκνηερληθό κνληέιν 

γλήζηνπ καθξνπξόζεζκνπ επαπμεηηθνύ θόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) 

ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Αγνξάο 

ηεξκαηηζκνύ Φσλεηηθώλ Κιήζεσλ ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηώλ 

Δπηθνηλσληώλ, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρύ ζηελ ελ ιόγσ 

Αγνξά θαη Τπνρξεώζεηο απηώλ (3νο Γύξνο Αλάιπζεο) θαη ηε ύζηαζε 

2009/396/ΔΚ 

10. Καζνξηζκόο ηηκήο ρνλδξηθήο γηα ηελ παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο 

Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ)» ηνπ πξντόληνο κε ηελ νλνκαζία Virtual 

Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξόρνο 

(EMA) ζε εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

665/5/18.09.2012 «Δκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηώλ VDSL ιηαληθήο, 

ζπλδπαζηηθώλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ππεξεζίεο VDSL, θαη παξνρή 

ρνλδξηθήο ππεξεζίαο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή 
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Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξόρνο (EMA) από ηελ εηαηξεία 

«Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)»», (ΦΔΚ 

2731/Β/10.10.2012) 

11. Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ πξνζθνξώλ VDSL 

ιηαληθήο κε ηελ νλνκαζία «VDSL 30 Mbps» θαη «VDSL 50 Mbps» θαη ησλ 

ζπλδπαζηηθώλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ππεξεζίεο VDSL κε ηελ 

νλνκαζία «OTE Double Play 30 GR», «OTE Double Play 50 GR», «ΟΣΔ 

Double Play 30 Plus» θαη «ΟΣΔ Double Play 50 Plus» ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ 

Α.Δ.» 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

12. Καηαθύξσζε ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ 

έξγνπ ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ γξαθεηαθώλ ρώξσλ ηεο ΔΔΣΣ  

13. πγθξόηεζε Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ  

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

14. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «Υ. ΣΑΘΖ - Κ. ΓΚΟΤΜΑ 

Ο.Δ.» θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο [www.e-matrix.gr] κε αληηθείκελν 

ηε δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

15. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΑΡΓΤΡΗΟ» 

(δ.η. «JUNIORS ELECTRONICS») κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

εηζαγσγήο ή/θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

16. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο 

πιεζίνλ ηεο Κνηλόηεηαο Πεηξνπεγήο Γήκνπ Νέζηνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Καβάιαο 

17. Λήςε απόθαζεο κεηαμύ αθελόο ηνπ σθξάηε Λακπαδάξηνπ θαη αθεηέξνπ ηεο 

εηαηξείαο «CADERNE LIMITED», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, κε αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 5075/9-2-2012 Αίηεζεο ηνπ πξώηνπ 

πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [www.pro.gr] 

18. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «MEDIHOLD ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 

όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη αθεηέξνπ ηεο Υάηδσο Παπαζαξάληε, κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 10417/15-03-2012 

Αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [www.xrimaplus.gr] 

19. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο Διέλεο Σξόβα θαη 

αθεηέξνπ ηνπ Οδπζζέα Μελά Καξύπε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' 

αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 4212/2-2-2012 Αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ 

Ολόκαηνο Υώξνπ [www.nomikanea.gr] 

20. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «PlanetHome AG», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη αθεηέξνπ ηνπ 

http://www.e-matrix.gr/
http://www.pro.gr/
http://www.xrimaplus.gr/
http://www.nomikanea.gr/
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ηαύξνπ ηάκνπ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 

14013/06-04-2012 Αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ 

[www.planet-home.gr] 

21. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ Φώηηνπ Γηακαληόπνπινπ θαη ηνπ Γεσξγίνπ πκεσλίδε κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε 

ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ bataria.gr 

22. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ θ. Υξηζηόθνξνπ Ολνπθξηάδε 

(Ληαληθό Δκπόξην Ζιεθηξνληθώλ Δηδώλ), θνξέα ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε «www.gsmcorner.gr», 

κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ή/θαη εηζαγσγήο ξαδηνεμνπιηζκνύ 

θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

23. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ησλ εηαηξεηώλ «ΣΡΗΓΖΜΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ Α.Δ.Δ.» θαη «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ Ζ/Τ ΑΔ» θαζώο 

θαη ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΓΔΧΡΓΗΑ Δ. ΚΑΦΑΛΖ» 

24. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «G-Store 

Υαιαλδξίνπ ΗΑΚΑΒΑΡΑ Σ. - ΓΖΜΖΣΡΑ ΖΛ. Ο.Δ.» 

25. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «I. 

Εεξβνπδάθε & ηα Ο.Δ. Δηζαγσγέο-Δκπόξην Κηλεηώλ & Ζιεθηξηθώλ Δηδώλ», 

θνξέα/ηδηνθηήηε ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο «www.zer.gr», κε αληηθείκελν 

ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ή/θαη εηζαγσγήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

26. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

27. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο, ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ «ΓΔΧΡΓΗΟ Ν. ΜΟΤΣΑΚΑ 

Α.Δ.Β.Δ.» θαη «AS COMPANY Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

28. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 662/21/23-08-2012 κε ζέκα: Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ 

Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALPHA», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε δίαπιν δηάθνξν ηνπ δεισζέληνο ζηε ζέζε 

«Κνξνκειηά» Καιακπάθαο (Γηάβα) 

29. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 649/10/26-04-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε: α) 

Σεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "DIGITAL UNION Α.Δ.", β) ηεο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "RF SERVICES GREECE" θαη ινηπώλ παξόρσλ 

πεξηερνκέλνπ» 

http://www.planet-home.gr/
http://bataria.gr/
http://
http://
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30. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

νπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «PELLA TV» κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ 

31. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΠΑΣΡΗΓΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΥΗΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΑΣΡΗΓΑ» 

32. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 06.12.2011 Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «WIND 

ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔΒΔ» κε δ.η. «WIND» κε αληηθείκελν ηελ 

δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 

390/03/13-06-2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ», όπσο ηζρύεη θαζώο θαη ηεο 

ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/15-07-2008 «Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζηνπο θαηαλαισηέο» αλαθνξηθά κε 

ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεώζεσλ από ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ ηληεξλέη κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

33. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 26.01.2012 Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» κε δ.η. «VODAFONE-PANAFON» κε αληηθείκελν ηελ 

δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 

390/03/13-06-2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ», όπσο ηζρύεη θαζώο θαη ηεο 

ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/15-07-2008 «Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζηνπο θαηαλαισηέο» αλαθνξηθά κε 

ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεώζεσλ από ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο internet κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

34. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 26.01.2012 Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

«COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» κε δ.η. «COSMOTE» κε 

αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006, ηεο 

ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/13-06-2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ», όπσο ηζρύεη 

θαζώο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/15-07-2008 «Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζηνπο θαηαλαισηέο» 

αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεώζεσλ 

από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηληεξλέη κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

35. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 

ππνκλεκάησλ ησλ θ. θ. Κσλζηαληίλνπ Καινγεξάηνπ θαη Διέλεο Σδνπγαλάηνπ 

κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

36. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-7-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ 

θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Αγγέινπ Μεηαμά 45 ζην Γήκν 

Γιπθάδαο Ννκνύ Αηηηθήο 

37. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-7-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Βαιηεηζίνπ 8 ζην Γήκν Νίθαηαο 

Ννκνύ Αηηηθήο 
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38. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-7-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Αδξηαλνππόιεσο 43 ζην Γήκν 

Πεξηζηεξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

39. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο Μαξίαο θαθηνύξνπ θνξέα ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «BONDEX» 

 

 

 
 


