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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A : ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ  ΣΖ ΑΗΣΖΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ζ Αίηεζε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. Ζ ππνβνιή ηνπο κε ηελ Αίηεζε 

πκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία είλαη ππνρξεσηηθή. 

Παξαθάησ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο Αίηεζεο.  

Οδηγίες για ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ενηύποσ ηης Αίηηζης 

Οη αξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ ησλ νδεγηψλ, αληηζηνηρνχλ ζε πεδία ησλ ηκεκάησλ ηεο Αίηεζεο. 

Δπηζπλάςαηε φια ηα δηθαηνινγεηηθά  

Σκήκα Η : ηνηρεία Αηηνύληνο: 

Η.1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο. 

Η.2. Ννκηθή κνξθή ηνπ αηηνχληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη θαηαζηαηηθνχ. ε πεξίπησζε 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνβάιιεηαη λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 

Η.3. ΑΦΜ ηνπ αηηνχληνο ζην Κξάηνο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ. 

Η.4. Δπίζεκν αληίγξαθν ηεο θαηαρψξεζεο ηεο Δηαηξείαο απφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ή 

ηελ αληίζηνηρε αξρή ηνπ Κξάηνπο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν αηηψλ. 

Η.5. Νφκηκνη εθπξφζσπνη θαη αληίθιεηνο ηνπ αηηνχληνο ζηελ Διιάδα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ θαη θαμ), πξνζθνκίδνληαο φια ηα έγγξαθα 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ν νξηζκφο ηνπο, βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο 

πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν αηηψλ.  

Η.6. Δμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα γηα αληηπξνζψπεπζε ηνπ πκκεηέρνληνο ζηε δηαδηθαζία, 

πξνζθνκίδνληαο φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ν νξηζκφο ηνπο.  

ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ππνβάιινληαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Κνηλνπξαμία. ε πεξίπησζε Δηαηξείαο ππφ ζχζηαζε παξέρνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη εηαίξνη/κέηνρνη ηεο ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο θαη φια ηα κέρξη ηε ζηηγκή 

ηεο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο ππάξρνληα ζηνηρεία ηεο ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο.  

 

Σκήκα ΗΗ : Έγγξαθα ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο: 

ΗΗ.1. Μεηνρηθή ή εηαηξηθή ζχλζεζε ηνπ αηηνχληνο 

Πεξηγξάςηε ιεπηνκεξψο ηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ πκκεηέρνληνο (είδνο, αξηζκφ, αμία θαη 

δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ). Πεξηγξάςηε ιεπηνκεξψο πνηνη είλαη νη θάηνρνη ησλ κεηνρψλ ηνπ 

πκκεηέρνληνο (παξνρή ιίζηαο θαηφρσλ κε Δπσλπκία θαη αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ηνπο 

αληηζηνηρεί). Αλ πξφθεηηαη γηα Κνηλνπξαμία ή ππφ ζχζηαζε εηαηξεία πεξηγξάςηε κε 
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ιεπηνκέξεηεο ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε κέινπο θαη 

πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ή ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά.  

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηπρφλ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηνπ πκκεηέρνληνο ζρεηηθά 

κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ πκκεηέρνληνο. 

 

Σκήκα ΗΗΗ : Πεξηγξαθή Σερληθώλ ηνηρείσλ 

ΗΗΗ.1. Σερληθή πεξηγξαθή, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπνινγία δηθηχνπ, πεξηγξαθή 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπκβαηφηεηα κε ηζρχνληα πξφηππα. 

ΗΗΗ.2. Γηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη πξφηππα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. 

ΗΗΗ.3. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ θαη πξνηεηλφκελε 

εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηνπο πθηζηάκελνπο θαηφρνπο δηθαησκάησλ  ρξήζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 900 MHz θαη 1800 MHz, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ 

ηκήκαηνο ΗΗΗ «Πεξηγξαθή Σερληθψλ ηνηρείσλ» θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ αλσηέξσ Γεκνπξαζία. 

 

Σκήκα ΗV : ηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη Αμηνπηζηία ηνπ 

αηηνύληνο  

IV.1. Απφδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

α) Παξνπζηάζηε ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ ηνπ πκκεηέρνληνο κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ρξεκαηνδφηεηεζεο ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ην Σεχρνο Πξνθήξπμεο. 

εκεηψζηε ηφζν ηελ ρξεκαηνδφηεζε κε ίδηα θεθάιαηα φζν θαη ηελ δέζκεπζε 

Υξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Αλ ππάξρεη εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ζρεηηθή δεζκεπηηθή επηζηνιή. ε πεξίπησζε ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί επίζεο δήισζε ησλ κεηφρσλ φηη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Αίηεζε ζα απνηειέζνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

ζχζηαζή ηεο. 

β) Ηζνινγηζκνχο ή αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) εηψλ. ε πεξίπησζε 

λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο αξθνχλ ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εηαίξσλ. 

γ) Άιια ηζνδχλακα ζηνηρεία, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αηηνχληνο, ε 

νηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηνπ.  

ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηα κέξε ηεο 

Κνηλνπξαμίαο. ηελ πεξίπησζε ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηα πξφζσπα 

πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο εηαίξνπο/κεηφρνπο ηεο ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο. 

 

IV.2. Απφδεημε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ αηηνχληνο: 
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Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, δελ έρεη επέιζεη εηο βάξνο 

ηνπ ή εηο βάξνο Δηαηξείαο πνπ ειέγρεηαη απφ απηφλ ή εηο βάξνο πξνζψπνπ ην νπνίν αζθνχζε 

θαζήθνληα Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. ε 

πεξίπησζε επηρείξεζεο ή αηφκνπ απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε 

ρψξα ή έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα ρψξαο, ζηελ νπνία εθδίδνληαη πηζηνπνηεηηθά πεξί κε 

πηψρεπζεο, ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, επηβάιιεηαη ε πξνζθφκηζε ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. ε πεξίπησζε θπζηθψλ 

πξνζψπσλ απαηηείηαη θαη πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ. 

ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμηψλ ηα αλσηέξσ αθνξνχλ αληίζηνηρα ηα κέξε ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

ηελ πεξίπησζε ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο απηά αθνξνχλ αληίζηνηρα ηα πξφζσπα ηα νπνία ζα 

απνηειέζνπλ εηαίξνπο/κεηφρνπο ηεο ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο. 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

Σκήκα Η : ηνηρεία Αηηνύληνο
1
 

I.1. Δπσλπκία Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ: 

 

   

 Γηεύζπλζε:   

   

   

   

Η.2. Ννκηθή κνξθή Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ 

 

 Καηαζηαηηθό ή 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ   

 

 

Πξνο επηζύλαςε 

   

Η.3. ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ:  

   

   

Η.4. Δπίζεκν Αληίγξαθν 

θαηαρώξεζεο ηεο 

Δηαηξείαο από ην Δκπνξηθό 

Δπηκειεηήξην: 

Πξνο επηζύλαςε 

   

   

Η.5. Οξηζκόο Αληηθιήηνπ Πξνο επηζύλαςε ηα αλαγθαία λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα  

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

 Όλνκα Παηξόο:  

 Σόπνο θαη έηνο γελλήζεσο:  

 Τπεθνόηεηα:  

 Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:  

 Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο:  

 ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ:  

        Σειέθσλν/ Φαμ:  

   

 

 

 

 

                                                      
1
 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ππνβάιινληαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλνπξαμία. ε πεξίπησζε 

Δηαηξείαο ππφ ζχζηαζε παξέρνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ κεηφρνπο ηεο ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο θαη 
φια ηα κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππάξρνληα ζηνηρεία ηεο ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο. 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Δηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην 

νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 

 

Σκήκα Η : πλέρεηα 

 Νόκηκνη Δθπξόζσπνη Πξνο επηζύλαςε ηα αλαγθαία λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα 

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

 Όλνκα Παηξόο:  

 Σόπνο θαη έηνο γελλήζεσο:  

 Τπεθνόηεηα:  

 Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:  

 Αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ: 

 

 ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ:  

        Σειέθσλν/ Φαμ:  

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

 Όλνκα Παηξόο:  

 Σόπνο θαη έηνο γελλήζεσο:  

 Τπεθνόηεηα:  

 Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:  

 Αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ: 

 

 ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ:  

        Σειέθσλν/ Φαμ:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην 

νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 

 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Σκήκα Η : πλέρεηα 

Η.6. Δμνπζηνδνηεκέλα 

Πξόζσπα 

Πξνο επηζύλαςε ηα αλαγθαία λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα 

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

                Θέζε:  

        Σειέθσλν/Φαμ:  

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

                Θέζε:  

        Σειέθσλν/Φαμ:  

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

                Θέζε:  

        Σειέθσλν/Φαμ:  

   

   

 

Η.6. Πξόζσπα πνπ ζα 

παξεπξίζθνληαη ζηελ 

απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξώλ 

 

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

                Θέζε:  

        Σειέθσλν/Φαμ:  

   

 Όλνκα:  

 Δπώλπκν:  

                Θέζε:  

        Σειέθσλν/Φαμ:  

 

 

 
Δηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην 

νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 

 

 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Σκήκα Η : πλέρεηα  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

Δηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην 

νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Σκήκα ΗΗ : Έγγξαθα ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

ΗΗ.1. Μεηνρηθή ή εηαηξηθή ζχλζεζε ηνπ αηηνχληνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δπηζπλάςαηε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη εηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, 

αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 

 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Σκήκα ΗΗΗ : Πεξηγξαθή Σερληθώλ ηνηρείσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δπηζπλάςαηε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη εηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, 

αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 

 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Σκήκα ΗV : ηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

Αμηνπηζηία ηνπ αηηνύληνο  

IV.1. Απφδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δπηζπλάςαηε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη εηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, 

αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 

 

 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Σκήκα ΗV : πλέρεηα 

IV.2. Απφδεημε ηεο αμηνπηζηίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δπηζπλάςαηε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη εηζάγεηε, αλ απαηηείηαη, επηπξφζζεηεο ζειίδεο, 

αλαθέξνληαο επθξηλψο ην ηκήκα ηεο Αίηεζεο ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά. 



Αίηηζη σμμεηοτής ζηη Δημοπραζία Χορήγηζης  

Δικαιώμαηος Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων  ζηις ζώνες ηων 900 MHz και 1800 MHz  
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Σκήκα V: ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΥΡΖΖ  

Γειψλσ φηη: 

 

i) Απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ηεο Γεκνπξαζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Σεχρνο 

Πξνθήξπμεο θαη ζπλάδσ κε ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζε 

απηφ. 

ii) Ννκηκνπνηνχκαη λα ζπκκεηάζρσ ζηελ Γεκνπξαζία ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ 

ππνβνιή Πξνζθνξψλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ ηα Γηθαηψκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 

900 MHz θαη 1800 MHz ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαζίαο. 

iii) Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αίηεζε είλαη αιεζείο, αθξηβείο 

θαη πιήξεηο. 

 

 

 

Τπνγξαθή:- 

 

 

 

[Νφκηκνο Δθπξφζσπνο +  

θξαγίδα πκκεηέρνληνο] 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ ............................ Α.Δ. 

 

Πξνο: 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

Λεσθ. Κεθηζίαο 60, 

151 23 Μαξνχζη, Αηηηθή 

 

........ ........ .................. 2011 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜ. ******** ΓΗΑ 2.000.000,00 Δπξψ (Γχν εθαηνκκπξίσλ 

Δπξψ)  

 

Κχξηνη, 

 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη απφ ην 

επεξγέηεκα ηεο δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ................. ε 

νπνία εδξεχεη ζην  .........., νδφο ................ αξηζ. ......., κε ΑΦΜ  ................. (θαη ΑΡΜΑΔ 

............... ) κέρξη ηνπ πνζνχ Δπξψ **** 2.000.000,00**** ( Γχν εθαηνκκπξίσλ Δπξψ), ζην 

νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, γηα ηελ απφ ηελ παξαπάλσ Δηαηξεία θαιή θαη 

πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ 

θαη ησλ πηζαλψλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζηελ Δηαηξεία, απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηε δεκνπξαζία γηα ηελ ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο θαζκαηηθέο 

πεξηνρέο GSM 900 θαη DCS 1800, ζχκθσλα κε ηo Σεχρνο Πξνθήξπμεο ην νπνίν εγθξίζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. …………... Απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ κέρξη ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη 

Τπεξζεκαηηζηέο.  Θα ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο ην παξαπάλσ πνζφ, ην νπνίν ζα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ζε πξψηε δήηεζε απφ εζάο, ρσξίο λα δηθαηνχκαζηε λα 

πξνβάινπκε νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

δήισζή ζαο πεξί κεξηθήο ή νιηθήο θαηάπησζεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηαπηφρξνλεο επηζηξνθήο ζε 

εκάο ηεο παξνχζαο ζε πεξίπησζε νιηθήο θαηάπησζήο ηεο. ε πεξίπησζε κεξηθήο ή 

ηκεκαηηθήο θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο, απηή ζα ηζρχεη γηα ην ππφινηπν πνζφ θαη κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 

 

Ζ παξνχζα είλαη αλέθθιεηε, αθνξά ηελ παξαπάλσ θαη κφλν αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, ην αξγφηεξν ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ ……………. νπφηε θαη ζα 

θαηαζηεί άθπξε θαη δελ ζα γελλά θακία ππνρξέσζε γηα εκάο, εθφζνλ δελ έρεηε εγγξάθσο 

δεηήζεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζή ηεο πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο. 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ε ηξάπεδα καο απνδέρεηαη ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 

 

Σέινο, βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ηεο παξνχζαο εγγχεζεο δελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ έρεη 

ηαρζεί απφ ηνλ Νφκν γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

      Με ηηκή, 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ  

 

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ 

 

ηελ Αζήλα  ……………..2011 κεηαμχ ησλ  

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ ε νπνία εδξεχεη ζην Μαξνχζη 

Αηηηθήο, Λεσθφξνο Κεθηζίαο 60, ε νπνία εθπξνζσπείηαη λνκίκσο ζηε παξνχζα απφ 

ηνλ Πξφεδξφ ηεο ……………………………………………. (ηνπ ινηπνχ «ν 

Γηθαηνπάξνρνο») θαη  

ηνπ ….……….            (ηνπ ινηπνχ «ν Αλάδνρνο») 

 

φπνπ ν Αλάδνρνο αλαθεξχρζεθε Τπεξζεκαηηζηήο  ζηελ Γεκνπξαζία ε νπνία έγηλε κε 

βάζε ην Σεχρνο Πξνθήξπμεο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. …… Απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ………… απφ ηελ ΔΔΣΣ γηα ηελ ρνξήγεζε 

δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο GSM 900 θαη DCS 

1800 γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Γηθηχνπ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνρή Γηαζέζηκσλ ζην 

θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

Ήδε δηα ηεο παξνχζεο ζπκθσλνχληαη θαη ζπλνκνινγνχληαη ηα εμήο: 

 

 

Άξζξν 1 

Παξαρώξεζε 

O Γηθαηνπάξνρνο παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν θαη ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηελ 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζην  

Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ Δγθαηάζηαζε, Λεηηνπξγία θαη 

Δθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο 

θαη ηελ παξνρή Γηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ  ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο 

απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηε παξνχζα θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, εθείλσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ξαδηνθάζκαηνο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, δπλάκεη ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ησλ ηζρπνπζψλ 
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δηαηάμεσλ θαη ξπζκίζεσλ. Ζ ηζρχο ηεο παξαρψξεζεο,  ε νπνία δίδεηαη βάζεη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ  παχεη κε ηελ ιήμε ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. Ο 

Αλάδνρνο ζπκθσλεί φηη δελ απνθηά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θπξηφηεηαο επί ηνπ 

θάζκαηνο σο εθ ηεο Παξαρσξήζεσο, ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ή 

κε άιιν ηξφπν, αιιά απνθηά κφλν εθείλα ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία παξέρνληαη 

πεξηνξηζηηθά ζχκθσλα κε ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ.  

Άξζξν 2 

Βεβαηώζεηο - Δγγύεζεηο Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο βεβαηψλεη θαη εγγπάηαη ζηνλ Γηθαηνπάξνρν ηα αθφινπζα σο ηζρχνληα 

ηφζν θαηά θαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ ηνλ 

Γηαθαηνπάξνρν θαη ηνλ Αλάδνρν φζν θαη θαηά θαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ.  

(α)   Ννκηκνπνίεζε Αλαδφρνπ   

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απαηηνχκελε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη αξκνδηφηεηα θαη 

έρεη πξνβεί ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα ππνγξάςεη θαη λα 

παξαδψζεη ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη λα 

νινθιεξψζεη ηηο δηθαηνπξαμίεο πνπ πξνβιέπνληαη δηα ηνπ παξφληνο θαη ζην 

Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ.  

Οπδεκία άιιε πξάμε ή δηαδηθαζία εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ απαηηείηαη ζε ζρέζε κε 

ηε λνκηκνπνίεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή ηελ παξνρή ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ ή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηθαηνπξαμηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα χκβαζε ή ζην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. Ζ παξνχζα χκβαζε 

θαη ην  Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζα απνηεινχλ, εθφζνλ πθίζηαηαη ε 

αλσηέξσ λνκηκνπνίεζε θαη εθφζνλ απηέο έρνπλ ππνγξαθεί θαη παξαδνζεί απφ ηνλ 

Γηθαηνπάξνρν, έγθπξεο θαη δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηνλ Αλάδνρν πνπ είλαη 

εθηειεζηέο έλαληη απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηνπο.  

(β)   Κεθάιαηα.  
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Ο Αλάδνρνο έρεη επαξθή δηαζέζηκα θεθάιαηα ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα επηηχρεη 

ηηο ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιινληαη απφ ην Σεχρνο Πξνθήξπμεο γηα ηελ 

ρνξήγεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ.  

(γ) Κείκελε Ννκνζεζία 

Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζα 

ηξνπνπνηείηαη αληίζηνηρα θαη ε παξνχζα χκβαζε θαη ην Γηθαίσκα Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη επηβεβιεκέλν απφ ηε ζρεηηθή 

ηξνπνπνίεζε.   

(δ) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Σξαπέδεο.  

Ο Αλάδνρνο έρεη θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

πξνζαξηάηαη ζην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. Ο Αλάδνρνο ζπκθσλεί φηη ε 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Σξαπέδεο δελ ζα ζπληζηά ην κνλαδηθφ κέζν ζηε δηάζεζε ηνπ 

Γηθαηνπαξφρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ην 

παξφλ θαη ν Γηθαηνπάξνρνο δχλαηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, πέξαλ ηεο εηζπξάμεσο ηνπ 

πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Σξαπέδεο λα ιάβεη θαη άιια κέηξα 

ηα νπνία θξίλεη θαηάιιεια.  

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Σξαπέδεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζεο. 

(ε) πλδξνκεηέο, Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο  

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο (ή ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαζθεπήο) θαη ζα 

δηαηεξήζεη ζε ιεηηνπξγία φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαη ζα 

δεκηνπξγήζεη θαη ζα δηαηεξήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε εθείλεο ηηο επελδχζεηο θεθαιαίσλ, βειηηψζεηο, επηζθεπέο 

θαη πξνζζήθεο ζην δίθηπν νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο ή θαηάιιειεο γηα λα επηηεπρζνχλ 

θαη λα δηαηεξεζνχλ ηα αλσηέξσ επίπεδα παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιινη βαζηθνί ζηφρνη 

πνπ πηζαλά λα ηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.   

(ζη) πκβάζεηο  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ν Αλάδνρνο δελ 

ζα ιακβάλεη κέξνο ζε πκβάζεηο, δηαθαλνληζκνχο ή ζπκθσλίεο νη νπνίεο είλαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν αληίζεηεο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ή ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ή ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Άξζξν 3 

Αξκνδηόηεηεο θαη δηθαηνδνζία 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ή ζην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, νη 

ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη νη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα χκβαζε, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ θηιηθά 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζα επηιχνληαη δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ (ε Έλδηθε 

Γηαδηθαζία) θαη ε ζρεηηθή αγσγή ή έλδηθν βνήζεκα ζα ππνβάιιεηαη ζηα δηθαζηήξηα 

ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ δίθαην,  ρσξίο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, λα 

δεκηνπξγείηαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ή λα πθίζηαηαη δηθαηνδνζία αιινδαπψλ 

δηθαζηεξίσλ ή θπβεξλήζεσλ. Tα δηθαζηήξηα ηεο Διιάδνο ζα έρνπλ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα θαη δηθαηνδνζία γηα ηελ επίιπζε νπνησλδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ 

δηαθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα χκβαζε ή ζε ζρέζε κε απηήλ.  

Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ή ζην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ν Αλάδνρνο 

αλέθθιεηα θαη άλεπ φξσλ δειψλεη φηη ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη 

δηθαηνδνζία ησλ Διιεληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα νπνηαδήπνηε έλδηθε δηαδηθαζία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ή έρεη ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε.  

Ο Αλάδνρνο δελ ζα θάλεη έλαξμε νηαζδήπνηε ελδίθνπ δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξνχζα χκβαζε ή αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα 

χκβαζε εηκή κφλν ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ. Ο Αλάδνρνο αλέθθιεηα 

θαη άλεπ φξσλ παξαηηείηαη απφ νπνηαδήπνηε άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ σο πξνο ζέκαηα 

αξκνδηφηεηνο θαη δηθαηνδνζίαο ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαζηεξίνπ, 

παξαηηείηαη αλέθθιεηα θαη άλεπ φξσλ θαη ζπκθσλεί λα κελ πξνβάιιεη ηζρπξηζκνχο ή 

ελζηάζεηο ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαζηεξίνπ, επηθαινχκελνο φηη νη αλσηέξσ 

δηαδηθαζίεο έρνπλ αζθεζεί ελψπηνλ αλαξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ (inconvenient forum) 

θαη πεξαηηέξσ ζπλαηλεί φηη νη απνθάζεηο πνπ εμεδφζεζαλ θαζ΄νηαλδήπνηε έλδηθε 
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δηαδηθαζία δχλαληαη λα εθηειεζζνχλ ή λα θεξπρζνχλ εθηειεζηέο ππφ ησλ 

δηθαζηεξίσλ πνπ ππάγνληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνδνζία.  

Οπδείο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ 

Γηθαηνπαξφρνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ λα δεηήζνπλ πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή επί 

δεηεκάησλ Γηθαίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

Άξζξν 4 

Βεβαηώζεηο θαη Δγγπήζεηο ηνπ Γηθαηνπαξόρνπ 

Ζ παξνχζα χκβαζε θαη ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζα είλαη, έγθπξεο 

θαη δεζκεπηηθέο πξάμεηο ηνπ Γηθαηνπάξνρνπ πνπ ζα είλαη εθηειεζηέο έλαληη ηνπ 

Γηθαηνπαξφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη πξάμεηο απηέο ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο λνκίκσο εγθξηζεί, ππνγξαθεί θαη παξαδνζεί 

απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηνλ Γηθαηνπάξνρν. 

Άξζξν 5 

Άιιεο δηαηάμεηο 

 

(α) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ. Δθρψξεζε.  

Ζ παξνχζα χκβαζε θαη ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ: (αα) απνηεινχλ ην 

ζχλνιν ησλ δεζκεπηηθψλ ξπζκίζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ππεξηζρχνπλ 

φισλ ησλ άιισλ πξνεγνπκέλσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ, εγγξάθσλ θαη 

πξνθνξηθψλ, πνπ έγηλαλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζεο θαη (ββ) δελ εθρσξνχληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ή θαη΄ 

άιινλ ηξφπν, εηκή κφλν θαζφζνλ αθνξά ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη 

βάζεη ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ απηφ.  

(β) Μεξηθή αθπξφηεο (Απηνηέιεηα φξσλ).  

Δάλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ή ε εθαξκνγή απηήο σο πξνο 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε δήηεκα, ζεσξεζεί άθπξε ή κε 

εθηειεζηή, ην ππφινηπν ηεο παξνχζεο πκβάζεσο θαη ε εθαξκνγή ηεο ηνηαχηεο 
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δηαηάμεσο σο πξνο άιια πξφζσπα ή ζρεηηθά κε άιιεο πεξηζηάζεηο, δελ ζα ζίγνληαη. 

Ωο εθ ηνχηνπ θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ ζπκθσλείηαη φηη νη φξνη ηεο παξνχζεο 

πκβάζεσο ζα δηαηεξνχλ έθαζηνο ηελ απηνηέιεηά ηνπ.  

(γ) Κνηλνπνηήζεηο.  

Όιεο νη θνηλνπνηήζεηο, αηηήζεηο, απαηηήζεηο, αμηψζεηο θαη άιιεο γλσζηνπνηήζεηο 

βάζεη ηνπ παξφληνο ζα απνζηέιινληαη εγγξάθσο θαη ζα επηδίδνληαη (θαη ζα 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δεφλησο επηδνζεί θαηά ηε ιήςε ηνπο) δηα ηεο παξαδφζεσο 

απηνπξνζψπσο, κε ηειεγξάθεκα, κε ηέιεμ ή κε θαμ πνπ επηβεβαηψλεηαη κε 

ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή (κε 

πξνπιεξσκέλα ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη επί απνδείμεη), σο αθνινχζσο :  

Γηθαηνπάξνρνο : ηα πξφζσπα εθείλα πνπ ν δηθαηνπάξνρνο ζα πξνζδηνξίδεη 

εγγξάθσο :  

Αλάδνρνο :  

ή ζε εθείλε ηελ δηεχζπλζε ηελ νπνία, ην πξφζσπν ζην νπνίν γίλεηαη ε θνηλνπνίεζε, 

έρεη πξνεγνπκέλσο γλσζηνπνηήζεη ζην έηεξν κέξνο εγγξάθσο, θαηά ηνλ ηξφπν ν 

νπνίνο εθηίζεηαη αλσηέξσ.  

(δ) Γίθαην πνπ δηέπεη ηε χκβαζε.  

Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε 

ην Διιεληθφ δίθαην ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αξρέο (θαη δηαηάμεηο) ηνπ 

Ηδησηηθνχ Γηεζλνχο δηθαίνπ.  

(ε) Σίηινη-επηθεθαιίδεο.  

Οη ηίηινη-επηθεθαιίδεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο χκβαζεο έρνπλ ηεζεί πξνο 

δηεπθφιπλζε κφλν θαη δελ πξννξίδνληαη λα απνηειέζνπλ ηκήκα ηεο παξνχζεο 

πκβάζεσο ή λα επεξεάζνπλ ηελ έλλνηα ή ηελ εξκελεία ηεο παξνχζεο πκβάζεσο.  

(ζη) Γιψζζα.  

Ζ παξνχζα χκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή.  
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ΠΗΣΩΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ, θάζε έλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ππέγξαςε ηελ 

παξνχζα χκβαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηνπο δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ, θαηά ηηο θαησηέξσ αλαγξαθφκελεο εκεξνκελίεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ 

ΓΔΜΔΤΜΔΝΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΡΑΓΗΟΤΥΝΟΣΖΣΩΝ  

 

ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΔΜΔΤΜΔΝΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΡΑΓΗΟΤΥΝΟΣΖΣΩΝ 

 

 

Με ην παξφλ, σο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο η…………….., δειψλσ ππεχζπλα 

φηη απνδέρνκαη  γηα ινγαξηαζκφ η…………………………………….. ηελ ρνξήγεζε 

ησλ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ……………ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή 

ησλ 900 ΜΖz θαηαβάινληαο γηα θάζε έλα απφ απηά ηελ αληίζηνηρε Σηκή Δθθίλεζεο 

φπσο απηή έρεη νξηζηεί ζην άξζξν 7.12 ηνπ Σεχρνπο Πξνθήξπμεο γηα ηελ 

Γεκνπξαζία γηα ηελ  Υνξήγεζε Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο 

ησλ 900 MHz θαη 1800 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπνγξαθή:- 

 

 

 

[Νφκηκνο Δθπξφζσπνο +  

θξαγίδα πκκεηέρνληνο] 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ : ΥΔΓΗΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΥΡΖΖ 

ΡΑΓΗΟΤΥΝΟΣΖΣΩΝ 

 

Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία «……………………..» θαη ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν  «…………….», Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ Δγθαηάζηαζε, 

Λεηηνπξγία θαη Δθκεηάιιεπζε Γεκόζηνπ Γηθηύνπ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη ηελ 

παξνρή Γηαζέζηκσλ ζην θνηλό Τπεξεζηώλ  Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ  

 

H Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

 

Έρνληαο ππόςε :   

  

α.    ην Ν.3431/2006 «Πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/3-

2-2006),  

 

β.      ην Νφκν 703/1977 «Πεξί Διέγρνπ Μνλνπσιίσλ θαη Οιηγνπσιίσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. (ΦΔΚ 278/Α/1977), 

 

γ.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2537/1997 (ΦΔΚ 237/Α/1997) πεξί Κχξσζεο ησλ Σειηθψλ 

Πξάμεσλ Γηαζθέςεσλ Πιεξεμνπζίσλ Γελεχεο (1992) θαη Kπφην (1994) ηεο Γηεζλνχο 

Έλσζεο Tειεπηθνηλσληψλ (Α237), 

δ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1843/1989 (ΦΔΚ 96/Α/1989) πεξί Κχξσζεο ησλ Σειηθψλ 

Πξάμεσλ ηεο Παγθφζκηαο Γηνηθεηηθήο Γηάζθεςεο Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Γελεχε 1979), 

 

ε. ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ππ’ αξηζκ. 58626/2224/Φ1/10.6.2010 

«πκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2009/114/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009, πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 

νδεγίαο 87/372/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ ζα 

δηαηεζνχλ γηα ηε ζπληνληζκέλε εηζαγσγή ησλ παλεπξσπατθψλ ςεθηαθψλ θπςεισηψλ 

δεκφζησλ επίγεησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Κνηλφηεηα»  (ΦΔΚ 918/Β/24-6-2010), 

ε νπνία εθδφζεθε απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Άκπλαο, Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
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ζη. ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ππ’ αξηζκ. 17225/655/2006 «Έγθξηζε Δζληθνχ 

Καλνληζκνχ Καηαλνκήο δσλψλ πρλνηήησλ» (ΦΔΚ 399/Β/3-4-2006) φπσο ηζρχεη, 

 

δ. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε …………. «Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 900 MHz θαη 

1800 MHz» (ΦΔΚ ……….), 

ε. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 375/10/16-2-2006 «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο 

Γηαβνχιεπζεο» (ΦΔΚ 314/B/16-3-2006),    

 

ζ. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 390/1/13-6-2006 «Καλνληζκφο Υξήζεο θαη Υνξήγεζεο 

Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ παξνρή 

Γηθηχσλ ή / θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ». (ΦΔΚ 750/Β/21/6/2006), 

 

η. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 390/3/13-6-2006, «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ» (ΦΔΚ 

748/Β΄/21-6-2006), φπσο ηζρχεη  

 

ηα . ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 276/49/14-2-2003 «Καλνληζκφο Καζνξηζκνχ ησλ Σειψλ 

Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειψλ Δθρψξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ» (ΦΔΚ 256/B/4-

3-2003), φπσο ηζρχεη   

 

ηβ. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 448/191/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 4830 Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Κπςεινεηδνχο Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ GSM ζηελ Δηαηξεία ΠΑΝΑΦΟΝ – 

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 587/B/1992), φπσο απηή έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 236/68/21-12-2001 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 4830 Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Κπςεινεηδνχο Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ GSM ζηελ Δηαηξεία ΠΑΝΑΦΟΝ – 

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ»», (ΦΔΚ 142/B/2002), ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ N.3431/2006»  

 

ηγ. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 448/193/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 4839 Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Κπςεινεηδνχο Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ GSM ζηελ ΣΔΣ ΔΛΛΑ 

Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» (ΦΔΚ 586/Β/1992), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ 
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Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 239/69/21-12-2001 «Σξνπνπνίεζε ηεο Kνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο αξηζ. 4839 Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο Κπςεινεηδνχο 

Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ GSM ζηελ Δηαηξεία ΣΔΣ ΔΛΛΑ - Σειεπηθνηλσλίεο 

ΑΔΒΔ» (ΦΔΚ 586/B/1992)», ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3431/2006». 

 

ηδ. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 448/190/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 226/4/6-8-2001 «Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΑΦΟΝ 

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «PANAFON» 

Δηδηθήο Άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ 

Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ 2εο γεληάο θαη ηελ παξνρή 

Γεκνζίσλ Κηλεηψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ 2εο γεληάο», ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.3431/2006.»  

 

ηε. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 448/192/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 226/6/6-8-2001 «Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία «INFO QUEST 

- ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ, ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ 

(COMPUTERS, PERIPHERALS & COMMUNICATIONS)» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Info Quest A.E.B.E.»,  Δηδηθήο Άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ 2εο 

γεληάο θαη ηελ παξνρή Γεκνζίσλ Κηλεηψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ 2εο 

γεληάο», ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3431/2006».  

 

ηζη. ηελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 448/194/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 226/5/6-8-2001 «Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία  κε ηελ επσλπκία STET ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Α.Δ.Β.Δ» ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ «STET HELLAS A.E.B.E», εηδηθήο άδεηαο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ 

Γηθηχνπ Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ 2εο γεληάο θαη ηελ παξνρή Γεκφζησλ Κηλεηψλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ 2εο γεληάο», ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006».  

 

ηδ. Σελ Απφθαζε ηεο EETT Α.Π. 448/189/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο  Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 240/1/28-12-2001(ΦΔΚ 142/Β/2002), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

Απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 261/138/28-8-2002 (ΦΔΚ 1162/Β/9-9-2002), πνπ αθνξά ηελ 
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Δηδηθή Άδεηα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2εο γεληάο ηεο εηαηξείαο 

COSMOTΔ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3431/2006».  

 

ηε. ηελ Οδεγία 2009/114/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

επηεκβξίνπ 2009, πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηεο νδεγίαο 87/372/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ζπληνληζκέλε εηζαγσγή ησλ 

παλεπξσπατθψλ ςεθηαθψλ θπςεισηψλ δεκφζησλ επίγεησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ 

Κνηλφηεηα   

ηζ. ηελ Απφθαζε 2011/251/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

18εο Απξηιίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2009/766/ΔΚ ζρεηηθά 

κε ηελ ελαξκφληζε ησλ δσλψλ ζπρλνηήησλ 900 MHz θαη 1800 MHz γηα επίγεηα 

ζπζηήκαηα ηθαλά λα παξέρνπλ Παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζηελ Κνηλφηεηα. 

  

ηη. ηελ Απφθαζεο ηεο EETT Α.Π. 480/017/13.05.2008 «Καζνξηζκφο ησλ δεηθηψλ 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνο ην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ησλ πξνο δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ 

θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ δεκνζίεπζήο ηνπο απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 1153/Β/2008). 

 

 

Απνθαζίδεη: 

Υνξεγεί Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ 

ζην θνηλφ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηε δψλε ησλ ……….ΜΖz, ζηελ 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…………», πνπ εδξεχεη ………………., κε Αξηζκφ Μεηξψνπ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΑΡ.Μ.Α.Δ) ………….θαη AΦM ……………… (εθεμήο «ν Kάηνρνο 

ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ »). 

 

 Άξζξν 1 

 

Oξηζκνί 

Λέμεηο ή θξάζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηθαίσκα Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ, έρνπλ ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπο απνδίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, ή, ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε απηφ, ζηνλ Ν.3431/2006 θαη ηε ινηπή λνκνζεζία πεξί 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε απηή, ζην ζρεηηθφ 

δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε 

απηφ, ζην Γηεζλή Καλνληζκφ Ραδηνεπηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Δηδηθφηεξα, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: 

1. Γεκόζην Γίθηπν Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο: Ννείηαη ην 

Γεκφζην Γίθηπν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ηνπ νπνίνπ ηα ηεξκαηηθά ζεκεία δελ 

βξίζθνληαη ζε ζηαζεξέο ζέζεηο θαη ε επηθνηλσλία κε απηά γίλεηαη κέζσ 

ξαδηνθπκάησλ. 

2. Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Κηλεηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ: Νννχληαη νη 

δηαζέζηκεο ζην θνηλφ Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ησλ νπνίσλ ε παξνρή 

ζπλίζηαηαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζηελ εγθαηάζηαζε ξαδηνεπηθνηλσληψλ κε έλαλ θηλεηφ 

Υξήζηε θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ, ελ φισ ή ελ κέξεη, έλα Γεκφζην Γίθηπν 

Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ. 

3. Δθπιεηζηεξίαζκα: Ζ Πξνζθνξά πνπ είρε γίλεη απφ ηελ ……… ζηελ δεκνπξαζία 

γηα ηε Υνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξφλ θείκελν, ζχκθσλα κε ην Σεχρνο Πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, ην νπνίν 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ……….   Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ, θαη βάζε 

ηεο νπνίαο ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαηαθπξψζεθε ζηελ …………… 

4. Εώλε ησλ 900 ΜΖz: Ζ δψλε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ ζην εχξνο 880-905 

MHz ζε δεχγνο κε ηελ 925-950MHz 

5. Εώλε ησλ 1800 ΜΖz: Ζ δψλε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ ζην εχξνο 1805-

1880 MHz ζε δεχγνο κε ηελ 1705-1785 MHz. 

6. Εώλε ησλ 2100 ΜΖz: Ζ δψλε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ ζην εχξνο 1885-

2025 MHz ζε δεχγνο κε ηελ 2110-2200 MHz 

7. Νενεηζεξρόκελνο Πάξνρνο: Δίλαη θάζε Δπηρείξεζε πνπ δελ είλαη Τθηζηάκελνο 

Πάξνρνο. 

8. Τθηζηάκελνο Πάξνρνο: Οπνηνζδήπνηε θάηνρνο Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 900 MHz θαη 1800MHz ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ην παξφλ.  

 

Άξζξν 2 
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 Πεξηγξαθή ηνπ  Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ  

 
1. Με ηελ παξνχζα παξέρεηαη ζηνλ Kάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ε 

δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο Γεκφζηνπ Γηθηχνπ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρνληαη ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα απφ ηνλ Κάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ  Γηαζέζηκεο ζην 

θνηλφ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 

2. Με ηελ παξνχζα απνλέκεηαη ζηνλ Κάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 

ην ηκήκα/ηα ηνπ θάζκαηνο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Α1, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 

 

Άξζξν 3 

 

Τπνρξέσζε Λήςεο Πξόζζεησλ Γηνηθεηηθώλ Αδεηώλ 

 
Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πξέπεη λα εθνδηαζζεί κε εθείλεο 

ηηο απηνηειείο Άδεηεο ή άιιεο εμνπζηνδνηήζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, πξνηνχ πξνβεί ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ άιισλ απφ εθείλεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

 

Άξζξν 4 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ  Γηθηύνπ 

Σν Γεκφζην Γίθηπν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζα ζρεδηαζζεί, θαηαζθεπαζζεί θαη 

ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηηο πζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ETSI) ή ηε Γηεζλή Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) θαη αθνξνχλ 

ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο GSM/DCS, UMTS/IMT2000, LTE, WiMax ή άιια επίγεηα 

ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο GSM ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε 2009/766/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Οθησβξίνπ 2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε  

2011/251/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Απξηιίνπ 

2011, ζρεηηθά κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ξαδηνθάζκαηνο ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα.  
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Άξζξν 5 

Γεσγξαθηθά Όξηα Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ  

Σν παξφλ Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ παξέρεηαη γηα νιφθιεξε ηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα. 

 

Άξζξν 6 

Τπνρξεώζεηο Καηόρνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 

 

1.     Υποσπέυζη Ανάπηςξηρ ηος Δικηύος Κινηηήρ Υπηπεζίαρ – Κάλςτηρ  

 

Ο Kάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη 

λα ιεηηνπξγήζεη Γεκφζην Γίθηπν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο θαη λα 

παξέρεη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο Κηλεηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πνπ θαιχπηνπλ ή 

είλαη αλψηεξεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδνληαη, θαη’ 

ειάρηζηνλ, ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

i) Κάιπςε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ φπνπ θαηνηθεί ηνπιάρηζηνλ ην 95% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο (ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε απνγξαθή) θαη  

ii) Κάιπςε ηνπ 85% ησλ νδηθψλ αξηεξηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ 

Πίλαθα : 

Δζληθή Οδφο Αζελψλ - Θεζ/θεο – Δπδψλσλ 

Δζληθή Οδφο Αζελψλ - Παηξψλ  

Δζληθή Οδφο Κνξίλζνπ – Σξηπφιεσο 

Δζληθή Οδφο Πάηξαο – Ζγνπκελίηζαο 

Δζληθή Οδφο Θεζ/θεο – Αιεμαλδξνχπνιεο 

Δζληθή Οδφο Υαλίσλ – Ζξαθιείνπ 

 

 

ε πεξίπησζε Νενζεηξρφκελνπ Παξφρνπ ε αλσηέξσ ππνρξέσζε πξέπεη λα θαιπθζεί εληφο 

πέληε (5) εηψλ. 
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2. Υποσπέυζη Παποσήρ Υπηπεζιών 

Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζα παξέρεη αμηφπηζηεο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο Κηλεηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο Κηλεηψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζεσξνχληαη αμηφπηζηεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, εθφζνλ 

πιεξνχλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηειεπηθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο επίπεδν ξαδηνθάιπςεο 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη  ηνπιάρηζηνλ σο «Απνδεθηή» γηα ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία δηθηχνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 480/017/13-5-2008 «Καζνξηζκφο ησλ δεηθηψλ 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνο ην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ησλ πξνο δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ 

θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ δεκνζίεπζήο ηνπο απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 1153/Β/2008) φπσο ηζρχεη.  

 

O Kάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζα πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην 

Γίθηπν θαη ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο Κηλεηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ είθνζη ηέζζεξηο 

(24) ψξεο ηελ εκέξα επί επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ρσξίο δηαθνπή, εθηφο απφ κία 

ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο έμη (6) ψξεο κεληαίσο, εθφζνλ ε 

δηαθνπή απηή είλαη εληειψο απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο ζπκθσλίεο επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ (service level agreement) πνπ ζπλάπηνληαη κε ηνπο ρξήζηεο. Ο Κάηνρνο ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζα ιακβάλεη πάλησο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

ψζηε ε δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ λα πξνθαιεί ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

αλαζηάησζε ζηνπο Υξήζηεο. 

 

3.  Ποιόηηηα και Πποδιαγπαθέρ Ποιόηηηαρ Παποσήρ ηος Δικηύος Υπηπεζιών  

Σν Γεκφζην Γίθηπν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλν 

έηζη ψζηε ηελ ψξα κέγηζηεο θίλεζεο λα εκθαλίδεη: 

α) Πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεσλ κηθξφηεξε ηνπ 2% ππνινγηζκέλε ζηε ξαδηνδηεπαθή 

(over the air interface). 

β) Πηζαλφηεηα δηαθνπήο θιήζεσλ κηθξφηεξε ηνπ 3% ππνινγηζκέλε ζηε ξαδηνδηεπαθή 

(over the air interface). 

γ)  Πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεσλ κηθξφηεξε ηνπ 1% ππνινγηζκέλε ζηηο δεχμεηο 

κεηαγσγήο. 
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δ) Πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεσλ θαηά  ηε δηαζχλδεζε, κε άιια δίθηπα κηθξφηεξε ηνπ 

5%, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έηεξα δίθηπα κε ηα νπνία γίλεηαη ε δηαζχλδεζε έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη ηελ αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ρσξεηηθφηεηα.  

ε) Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ αλά έηνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 

99,5% ελψ γηα κηα ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν δηάξθεηαο 48 σξψλ δε κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ 95%. 

 

4.   Διακοπή ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών 

Δάλ ν Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ 

Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ Κηλεηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πξνο νπνηνλδήπνηε 

ζπλδξνκεηή γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν σξψλ θαη δεθαπέληε 

ιεπηψλ ή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο έμη (6) ψξεο ζε νπνηαδήπνηε ζπλερή 

ρξνληθή πεξίνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ, ν Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζα πηζηψλεη ηνπο ζπλδξνκεηέο κε ην ηκήκα ηνπ θαηαβαιινκέλνπ απφ 

απηνχο πάγηνπ κεληαίνπ ηέινπο, πνπ αληηζηνηρεί πξνο ηε ρξνληθή πεξίνδν δηαθνπήο, αθφκε 

θη αλ ε δηαθνπή νθείιεηαη ζε γεγνλφο πνπ εθθεχγεη ηνπ ειέγρνπ ηνπ Καηφρνπ ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. Δθφζνλ φκσο κηα ηνηαχηε δηαθνπή νθείιεηαη ζε 

ζπκβάλ εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Καηφρνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ν 

Κάηνρνο Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ δε δχλαηαη θαη' εχινγν θξίζε λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ν Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ δελ ζα ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζεο. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο ζπκθσλίεο επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ (service level agreement) πνπ ζπλάπηνληαη κε ηνπο ρξήζηεο. 

 

5. Υποσπέυζη Παποσήρ Σςνεγκαηάζηαζηρ  
 

O Kάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλάπηεη  

εκπνξηθέο θαη ηερληθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ ζπλεγθαηάζηαζε θαη απφ θνηλνχ ρξήζε 

εμνπιηζκνχ ή/θαη αθηλήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ 

ηζηψλ ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ) κε επηρείξεζε ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ παξέρεη 

δεκφζηα δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλάπηεη ηηο παξαπάλσ εκπνξηθέο θαη ηερληθέο 

ζπκθσλίεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ Γεκφζηα Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ αλαθπνκέλσλ δηαθνξψλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

6. Εθνική Πεπιαγυγή 

 

Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππνρξενχηαη θαη δηθαηνχηαη λα 

ζπλάπηεη ζπκθσλίεο εζληθήο πεξηαγσγήο κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ Γεκφζηα 

Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο.  

 

7. Ππόζβαζη ζε Εικονικούρ Παπόσοςρ  
 

Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πξνβαίλεη ζε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο 

κε Δηθνληθνχο Παξφρνπο Κηλεηψλ Τπεξεζηψλ (Mobile Virtual Network Operations 

(MVNOs)) γηα νπνηνπδήπνηε είδνπο πξφζβαζε (εθκίζζσζε ρσξεηηθφηεηαο ζην 

ξαδηνηκήκα ηνπ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θιπ.) ζην Γίθηπν, ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ. Πξνο δηαζθάιηζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ε 

ΔΔΣΣ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε ξπζκηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

6.   Εκθέζειρ Επεκηάζευρ και Εκζςγσπονιζμού ηος Δικηύος 

 

Κάζε έμη κήλεο, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ην Γηθαίσκα Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ, ν Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζα ππνβάιιεη 

ζηελ ΔΔΣΣ έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη ζηαζκνί βάζεσο θαη ηα κέζα 

κεηαγσγήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ην δηάζηεκα ησλ 

πξνεγνπκέλσλ έμη κελψλ απφ ηνλ Κάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. Ζ 

έθζεζε απηή ζα παξαζέηεη φινπο ηνπο ελ ιεηηνπξγία ζηαζκνχο βάζεσο θαζψο θαη ηα 

θέληξα κεηαγσγήο ζην Γεκφζην Γίθηπν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Καηφρνπ ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έθζεζεο. Κάζε 

έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη επίζεο κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ε 

επηηεπρζείζα απφ ηνλ Κάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πξφνδνο 

εθζπγρξνληζκνχ θαη επεθηάζεσο ηνπ δηθηχνπ ηνπ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ζπλδξνκεηή. 
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Άξζξν 7 

Σέιε θαη Δγγύεζε 

7.1 Σςμτηθιζμόρ Τελών 

 
Σα ηέιε ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγείηαη κε ην παξφλ θαη 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α1 ζπκςεθίδνληαη κε ην εθπιεηζηεξίαζκα.  

 

Σν εθπιεηζηεξίαζκα θαηαβάιιεηαη σο εμήο: 

 

………………… 

 

7.2 Καθςζηέπηζη Καηαβολήρ ηος Εκπλειζηηπιάζμαηορ και ηυν Τελών 
 

Ζ κε πξνζήθνπζα θαηαβνιή ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο απνηειεί ιφγν αλαζηνιήο ή θαη 

αλάθιεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη νδεγεί ζε κεξηθή ή νιηθή 

θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή 

αλάθιεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ην κελ 

Δθπιεηζηεξίαζκα πνπ ζα έρεη θαηαβιεζεί δελ ζα επηζηξαθεί, ην δε Δθπιεηζηεξίαζκα πνπ 

δελ ζα έρεη θαηαβιεζεί θαη ζα νθείιεηαη ζην κέιινλ ζα θαηαζηεί άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη 

απαηηεηφ.  

 

7.3. Eγγύηζη 

 

Tύπος και περιετόμενο 

 

Γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Kαηφρνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ, ην παξφλ ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν θαηάζεζεο, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο θαη ππφ ηνλ φξν αλαλέσζεο γηα θάζε θνξνινγηθή ρξήζε ηνπ 

Kαηφρνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, εγγπεηηθήο επηζηνιήο Tξάπεδαο, 

πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο –κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(φπσο απηφ βεβαηψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) ππέξ ηεο EETT. H ιήμε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηεο δέθα (210) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο 

εθάζηνηε ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο ρξήζεο ηνπ Kαηφρνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 
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Ραδηνζπρλνηήησλ.  H εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη αλέθθιεηε, ζε πξψηε δήηεζε θαη ζα 

πεξηιακβάλεη δήισζε ηεο εγγπήηξηαο Tξάπεδαο πεξί ηεο επζχλεο ηεο σο απηνθεηιέηε, 

δήισζε πεξί παξαίηεζεο ηεο Tξάπεδαο απφ φιεο ηηο ελζηάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

Aζηηθφ Kψδηθα γηα ηνπο εγγπεηέο θαζψο θαη δήισζε πεξί θαηαβνιήο θάζε πνζνχ πνπ 

θαηαπίπηεη πξνο ηελ EETT, κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο.  Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (#250.000#) Δπξψ. 

Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α2, ην νπνίν πξνζαξηάηαη 

ζηε παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Kύρωζη 

Kάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ Kαηφρνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ε 

νπνία δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ φξνπο, ζα ζεσξείηαη 

αλππφζηαηε θαη ζα επηζχξεη αλάθιεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. 

 

Περιπηώζεις Kαηάπηωζης 

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη: 

 

α) Eάλ ν Kάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ δελ αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ζηελ ρεηηθή Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη ην κέηξν 

ηεο θαηάπησζεο (νιηθή ή κεξηθή). 

 

 β) ε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη απηφ 

δελ θαηαβιεζεί εκπξφζεζκα. Ζ θαηάπησζε απηή αθνξά πνζφ ίζν κε ην χςνο ηνπ 

πξνζηίκνπ θαη ησλ ηπρφλ πξνζαπμήζεσλ.  

 

Kαηάπηωζη 

 

α) ε ζρέζε κε ηελ δήισζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηελ εγγπήηξηα 

Tξάπεδα, δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπ Kαηφρνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ είηε/θαη ηεο εγγπήηξηαο Tξάπεδαο. 
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β) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ε εγγπεηηθή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη κέζα ζε ηξηάληα 

(30) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηάπησζεο. Δάλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη 

άπξαθηε, αλαθαιείηαη ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. H παξνχζα δηάηαμε 

πεξί αληηθαηάζηαζεο, ηζρχεη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο 

θαηάπησζεο ή/θαη πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο πιεξσκήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

H ζρεηηθή πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή απφθαζεο. 

 

γ) Σα πνζά ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ ηπρφλ θαηαπίπηνπλ απνηεινχλ έζνδν ηεο 

ΔΔΣΣ. 

 

Άξζξν 8 

Έλαξμε Ηζρύνο θαη Γηάξθεηα ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ   

 

Σν παξφλ Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ρνξεγείηαη γηα πεξίνδν ……. εηψλ, θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηηο ……… κέρξη ηηο ……  

   

 

Άξζξν 9 

Αλαλέσζε, Παξάηαζε, Σξνπνπνίεζε, Αλαζηνιή, Αλάθιεζε, ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ 

 

Ζ αλαλέσζε, παξάηαζε, ηξνπνπνίεζε, αλαζηνιή, αλάθιεζε ηνπ παξφληνο Γηθαηψκαηνο 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

Άξζξν 10 

Μεηαβίβαζε, Δθκίζζσζε, πλεθκεηάιιεπζε θαη Μεηαβνιή Διέγρνπ ηνπ Γηθαηώκαηνο 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ   

1. Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ δχλαηαη λα πξνβεί ζε 

κεηαβίβαζε ή εθκίζζσζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ή ηκήκαηνο 

απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3431/2006.  
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2. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ή εθκίζζσζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, 

φιεο νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Καηφρνπ ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ (αξρηθνχ δηθαηνχρνπ) πεξλνχλ ζηνλ λέν θάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (λέν δηθαηνχρν).  

 

 

Άξζξν 11 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 

1.   Απαγόπεςζη διακπιηικήρ μεηασειπίζευρ 

       Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ δε ζα απνξξίπηεη εχινγεο 

αηηήζεηο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, νχηε ζα πξνβαίλεη ζε αδηθαηνιφγεηεο 

δηαθξίζεηο, αλάκεζα ζε δπν ή πεξηζζφηεξνπο ζπλδξνκεηέο ή ελ δπλάκεη ζπλδξνκεηέο 

πνπ βξίζθνληαη ζε φκνηα ζέζε. 

 

2     Απαγόπεςζη επισοπηγήζευν και ππονομιακήρ μεηασειπίζευρ 

      Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ δε δχλαηαη λα παξέρεη 

αδηθαηνιφγεηε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ζε άιιεο εηαηξείεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ζπλδξνκεηέο, αληηπξνζψπνπο, πσιεηέο, ή αλεμάξηεηνπο 

κεηαπσιεηέο. 

       Ο Κάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πξέπεη λα πιεξνθνξεί ηελ ΔΔΣΣ 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ νπζηαζηηθψλ αηηηάζεσλ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζε παξαβηάζεηο ησλ αλσηέξσ απαγνξεχζεσλ, πνπ ππνβάιινληαη απφ 

άιιεο (αληαγσληζηηθέο πξνο ηνλ Κάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ) 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή απφ ζπλδξνκεηέο, αληηπξνζψπνπο, πσιεηέο, ή 

αλεμάξηεηνπο κεηαπσιεηέο. 

 

Άξζξν 12 

Παξαβάζεηο 

ε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ή/θαη ησλ φξσλ ηνπ Γηθαηψκαηνο 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 13 

Κνηλνπνηήζεηο  
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Oπνηνδήπνηε έγγξαθν απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη λα επηδνζεί ζχκθσλα κε ην παξφλ Γηθαίσκα 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζεσξείηαη φηη έρεη δεφλησο θνηλνπνηεζεί ή επηδνζεί, εθφζνλ έρεη 

πεξηβιεζεί ηνλ έγγξαθν ηχπν, έρεη επηδνζεί ηδηνρείξσο επί απνδείμεη ή έρεη απνζηαιεί κε 

ηειενκνηνηππία (επηβεβαηνχκελε απφ ζπζηεκέλε επηζηνιή ή/θαη ηδηνρείξσο επί απνδείμεη) ή 

ηειεγξάθεκα ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, θαη απεπζχλεηαη ζην λφκηκν παξαιήπηε ζηε 

δηεχζπλζή ηνπ, πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ (ή ζε εθείλε ηε δηεχζπλζε ή ην πξφζσπν, πνπ ην 

αλσηέξσ κέξνο έρεη νξίζεη κε γλσζηνπνίεζε πξνο ην άιιν κέξνο, φπσο δηαιακβάλεηαη ζηελ 

παξνχζα) : 

(i) εάλ απεπζχλεηαη πξνο ηελ EETT, ζην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε πνπ ζα έρεη 

γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηνλ Kάηνρν ηνπ  Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 

απφ ηελ EETT,  

(ii) εάλ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Kάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 

  ……..  

 

Άξζξν 14 

 

Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γσζηδηθία 

Σν παξφλ Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγείηαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε, ζα 

δηέπεηαη απφ θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην, απνθιεηζηηθά δε αξκφδηα 

γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ηεο νπνίαο δελ επηιακβάλεηαη ε ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 18, 20 θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 63, ηνπ Ν. 3431/2006 φπσο ηζρχνπλ, ζα είλαη 

ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

 

 

Άξζξν 15 

Γιώζζα 

 

Όια ηα έγγξαθα πνπ αληαιιάζζεη ν Kάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε 

ηηο Διιεληθέο Αξρέο ζπληάζζνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν Διιεληθφ 

θείκελν ηεο παξνχζαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ ππεξηζρχεη νπνηαζδήπνηε 

κεηάθξαζεο. 

 

 

΄Αξζξν 16 

Παξαξηήκαηα  
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Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ηα αθφινπζα 

Παξαξηήκαηα: 

Παξάξηεκα Α1: Σκήκαηα Φάζκαηνο  Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ απνλέκνληαη 

Παξάξηεκα Α2: Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α1 

 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΦΑΜΑΣΟ  ΡΑΓΗΟΤΥΝΟΣΖΣΩΝ  

ΠΟΤ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΗ 

 

 

ηνλ Κάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ απνλέκνληαη γηα απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ηα αθφινπζα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α2 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ ............................ Α.Δ. 

Πξνο: 

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

Λεσθ. Κεθηζίαο 60, 

151 25 Μαξνχζη, Αηηηθή 

 

........ ........ .................. 200... 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜ. ******** ΓΗΑ ΔΤΡΩ. 

Κχξηνη, 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη απφ ην 

επεξγέηεκα ηεο δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, ππέξ ηεο …………. (νομική μοπθή) εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία ................., ε νπνία εδξεχεη ζηελ     .........., νδφο ................ αξηζ. ......., κε ΑΦΜ 

................ (ΓΟΤ ……………………….) θαη Αξηζκφ Μεηξψνπ Δηαηξεηψλ ..............., κέρξη 

ηνπ πνζνχ **** € 250.000**** (δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξώ), ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, γηα ηελ απφ ηελ παξαπάλσ εηαηξεία θαιή θαη πηζηή ηήξεζε 

φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ππφ έθδνζε Γηθαίσκα Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ κε αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ 

Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνρή Γηαζέζηκσλ ζην θνηλφ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

αλσηέξσ Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, θαη ζηνλ Καλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ, φπσο 

απηφ ζα ηζρχεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ κειινληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ. 

Θα ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο ην παξαπάλσ πνζφ, ην νπνίν ζα ζαο θαηαβάινπκε, νιηθά ή 

κεξηθά, ζε πξψηε δήηεζε απφ εζάο, ρσξίο λα δηθαηνχκαζηε λα πξνβάινπκε νπνηαδήπνηε 

έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε δήισζή ζαο πεξί κεξηθήο ή 

νιηθήο θαηάπησζεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηαπηφρξνλεο επηζηξνθήο ζε εκάο ηεο παξνχζαο, ζε 

πεξίπησζε νιηθήο θαηάπησζήο ηεο. ε πεξίπησζε κεξηθήο ή ηκεκαηηθήο θαηάπησζεο ηεο 

παξνχζαο, απηή ζα ηζρχεη γηα ην ππφινηπν πνζφ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηήλ. 

Ζ παξνχζα είλαη αλέθθιεηε, αθνξά ηελ παξαπάλσ θαη κφλν αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, ην αξγφηεξν ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ .............., νπφηε θαη ζα 

θαηαζηεί άθπξε θαη δελ ζα γελλά θακία ππνρξέσζε γηα εκάο, εθφζνλ δελ έρεηε εγγξάθσο 

δεηήζεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζή ηεο πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο. 
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Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ε Σξάπεδά καο απνδέρεηαη ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.  

Σέινο, βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ηεο παξνχζαο εγγχεζεο δελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ έρεη 

ηαρζεί απφ ηνλ Νφκν γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

Με ηηκή, 

 

 

 

 


