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Αρ. Πρωτ. 1230-2020-02-106 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 825/2018 (α/α: 68860) 

Την 22-10-2019 αναρτήθηκε ηλεκτρονικά η υπ’ αρίθμ. 1230-2019-10-530 «Απόφαση 

Αποτελεσμάτων Α’& Β’ Σταδίου Αξιολόγησης» του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με 

την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. αποφάσισε :  

 

«την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.»  

ως «Προσωρινού Αναδόχου», για την παροχή υπηρεσιών Κινητής τηλεφωνίας φωνής και 

δεδομένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε., χρονικής διάρκειας τριών (3) 

ετών από την υπογραφή της σύμβασης, έναντι της προσφερόμενης τιμής Παγίου για το 

πρόγραμμα της παραγράφου 2.19 του παραρτήματος «Α» της διακήρυξης, ποσού 30,40€ 

προ τελών κινητής τηλεφωνίας πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 34,05€, συμπεριλαμβανομένων 

τελών κινητής τηλεφωνίας πλέον Φ.Π.Α., έναντι τεθέντος συνολικού προϋπολογισμού 

108.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.» 

 

Την 26-11-2019 η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του φακέλου των 

«Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και υπέβαλλε το σχετικό Πρακτικό. Η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υποβληθείς φάκελος πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου εισηγήθηκε : 

 

«Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την «Παροχή υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας φωνής και δεδομένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε., 

χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού 

προϋπολογισμού εκατό οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000 €) συμπεριλαμβανομένων τελών 



κινητής τηλεφωνίας, πλέον ΦΠΑ. Ετήσιος προϋπολογισμός σύμβασης: 36.000 € 

συμπεριλαμβανομένων τελών κινητής τηλεφωνίας, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.» 

 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει :  

 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

φωνής και δεδομένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε., χρονικής 

διάρκειας τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, έναντι της προσφερόμενης 

τιμής Παγίου για το πρόγραμμα της παραγράφου 2.19 του παραρτήματος «Α» της 

διακήρυξης, ποσού 30,40€ προ τελών κινητής τηλεφωνίας πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 

34,05€, συμπεριλαμβανομένων τελών κινητής τηλεφωνίας πλέον Φ.Π.Α., συνολικού 

προϋπολογισμού εκατό οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000 €) συμπεριλαμβανομένων τελών 

κινητής τηλεφωνίας, πλέον ΦΠΑ. Ετήσιος προϋπολογισμός σύμβασης: 36.000€ 

συμπεριλαμβανομένων τελών κινητής τηλεφωνίας, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

Τανάγρα, 12-02-2020 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
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