
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 783/02 
  Καθορισμός Παροχών Καθολικής Υπηρεσίας.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι-

κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012), και ιδίως τα άρθρα 
55 έως 64 αυτού.

2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με 
αριθμό 44365/1631/2007 «Εξασφάλιση προσιτών τιμο-
λογίων στα πλαίσια παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας» 
(ΦΕΚ 1618/Β΄/17-8-2007).

3. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. 
31923/1135/24-5-2007 «Καθορισμός διαδικασίας επι-
μερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας 
και αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας 
(καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 876/Β΄/5-6-2007).

4. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης αριθμ. 44867/1637/1-1-2008
«Λήψη Μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με 
Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1667/Β΄/18-8-2008).

5. Την υπουργική απόφαση αριθμ. Οικ. 28120/974/ 
11-05-2007 «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδι-
κασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» 
(ΦΕΚ 824/Β΄/25-5-2007).

6. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 44035/1626/
1-08-2007 «Καθορισμός περιεχομένου Καθολικής Υπη-
ρεσίας» (ΦΕΚ 1481/Β΄/16-8-2007).

7. Την αριθμ. 472/170/21-03-2008 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων επίδοσης στην 
παροχή Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 885/Β΄/14-05-2008),
όπως ισχύει τροποποιημένη με την αριθμ. 697/15/
18-07-2013 απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της αριθμ. 
ΕΕΤΤ 472/170/21-03-2008 «Κανονισμός για τον καθορι-
σμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσί-
ας, τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής 
των προς δημοσίευση πληροφοριών και του τρόπου 

δημοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις που υπέχουν 
υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας»» (ΦΕΚ 1876/Β΄/
31-07-2013).

8. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 710/15/13/3/2014 
«Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την Παροχή του συνόλου ή στοιχείων Καθολικής Υπη-
ρεσίας» κατ' εφαρμογή του άρθρου 5, παρ. 1 της υπουρ-
γικής απόφασης αριθμ. Οικ. 28120/974/11-05-2007 
«Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον 
καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/
Β΄/25-5-2007).

9. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 753/02/19-3-2015 «Έγκρι-
ση τεύχους προκήρυξης σχετικά με τη δημοπρασία για 
την επιλογή παρόχου/παρόχων καθολικής υπηρεσί-
ας», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 756/02/23/4/2015 και την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
760/05/21-5-2015.

10. Την αριθμ. ΕΕΤΤ 20813/26-6-15 αίτηση συμμετοχής 
της εταιρείας Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) στη Δημοπρασία για την επιλογή Παρό-
χου/ Παροχών Καθολικής Υπηρεσίας.

11. Την αριθμ. ΕΕΤΤ 20820/26-6-2015 αίτηση συμμε-
τοχής της εταιρείας Forthnet ΑΈ. στη Δημοπρασία για 
την επιλογή Παρόχου/ Παροχών Καθολικής Υπηρεσίας.

12. Την αριθμ. ΕΕΤΤ 20827/26-6-15 αίτηση συμμετοχής 
της εταιρείας Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στη 
δημοπρασία για την επιλογή Παρόχου/ Παροχών Καθο-
λικής Υπηρεσίας.

13. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 711/03/21-07-2016 
«Ορισμός Καταλόγου Προεπιλογής για τη συμμετοχή 
στη Δημοπρασία για την επιλογή Παρόχου/ Παροχών 
Καθολικής Υπηρεσίας και τροποποίηση του χρονοδια-
γράμματος της διαγωνιστικής διαδικασίας».

14. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 778/1Β/22/9/2016 
«Λήψη απόφασης επί της διεξαχθείσας δημοπρασίας για 
την επιλογή παρόχου/ παροχών καθολικής υπηρεσίας».

15. Την αριθμ. ΕΕΤΤ 22619/6-10-2016 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς τις εταιρείες COSMOTE A.E., FORTHNET Α.Ε. 
και ΟΤΕ Α.Ε.

16. Την αριθμρ. ΕΕΤΤ 23259/13-10-2016 επιστολή της 
εταιρείας FORTHNET Α.Ε.

17. Την αριθμ. ΕΕΤΤ 23223/13-10-2016 επιστολή της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α. Τον ορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας για το 
στοιχείο «Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο 
κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις», ως 
ακολούθως:

1. Ορίζεται η εταιρεία FORTHNET Α.Ε. ως Πάροχος 
Καθολικής Υπηρεσίας για το στοιχείο «Σύνδεση σε στα-
θερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρό-
σβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες 
σε σταθερές θέσεις».

2. Η έναρξη παροχής της ως άνω υπηρεσίας ορίζεται 
η 1η Ιανουαρίου 2017.

3. Η ελάχιστη διάρκεια ορισμού είναι τρία (3) έτη. Η 
ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
6 της υπουργικής απόφασης αριθμ. Οικ. 28120/974/
11-05-2007 «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδι-
κασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» 
(ΦΕΚ 824/Β΄/25-5-2007), μετά την πάροδο τριών (3) ετών 
θα εκκινήσει διαδικασία επανακαθορισμού του Παρόχου 
Καθολικής για το ως άνω στοιχείο, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της 
ως άνω υπουργικής απόφασης.

4. Η εταιρεία δεν δύναται να αιτηθεί ανά διαχειριστική 
χρήση, ποσό αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της 
επιβάρυνσης από το καθαρό κόστος καθολικής υπηρε-
σίας για το ως άνω στοιχείο, υψηλότερο από το ποσό με 
το οποίο ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής και το οποίο 
ανέρχεται σε τέσσερα εκ. εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες 
(4.930.000) ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο 
όριο αποζημίωσης ανά έτος, στο οποίο δεν συμπεριλαμ-
βάνεται η αποζημίωση λόγω παροχής ειδικών μέτρων 
προς τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

5. Όπως ορίζεται με την παράγραφο 3.4 του τεύχους 
Προκήρυξης σχετικά με τη δημοπρασία για την επιλο-
γή παρόχου/παρόχων καθολικής υπηρεσίας (απόφαση 
ΕΕΤΤ ΑΠ 753/02/19-3-2015, όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 756/02/23/4/2015 και ΑΠ 
760/05/21-5-2015), κατά την παροχή της υπηρεσίας 
ισχύουν οι κάτωθι υποχρεώσεις:

«Όσον αφορά στην παροχή πρόσβασης σε σταθερές 
θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, ότι η λιανική 
χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι χαμηλό-
τερη ή ίση με τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία Λιανική Τιμή
(πλέον ΦΠΑ)

Τέλος σύνδεσης 29,34 €

Βασικό Μηνιαίο Τέλος Τηλεφωνικής 
Γραμμής

12,40 €

Τέλος Αστικών Συνδιαλέξεων 0,026 €/λεπτό

Τέλος Υπεραστικών Συνδιαλέξεων 0,055 €/λεπτό

Τέλος Συνδιαλέξεων με Εθνικούς 
Αριθμούς Κινητής Τηλεφωνίας

0,045 €/λεπτό

Σημειώνεται ότι, η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε 
σταθερές θέσεις και η παροχή τηλεφωνικών υπηρεσι-
ών δύναται να παρέχονται και ως δέσμη υπηρεσιών, η 
μηνιαία χρέωση της οποίας, για τα προφίλ χρήσης που 
ορίζονται στο Παράρτημα της αριθμ. Οικ. 44871/988/ 

24-07-2014 «Καθορισμός και εξειδίκευση της έννοι-
ας, των κριτηρίων και του περιεχομένου του ευλόγου 
του αιτήματος στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας» 
(ΦΕΚ 2128/Β΄/04-08-2014), πρέπει να είναι μικρότερη ή 
ίση από την αντίστοιχη χρέωση για τα ίδια προφίλ χρή-
σης που προκύπτει με βάση τις λιανικές τιμές του ανω-
τέρω πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες 
διεθνών κλήσεων».

Τα ανωτέρω όρια λιανικής τιμολόγησης αναπροσαρ-
μόζονται κατ' έτος βάσει του ισχύοντος ετήσιου δείκτη 
τιμών καταναλωτή. 

6. Η παροχή της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης σχετικά με τη δη-
μοπρασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων καθολι-
κής υπηρεσίας (απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 753/02/19-3-2015, 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
756/02/23/4/2015 και ΑΠ 760/05/ 21-5-2015), την τελική 
οικονομική προσφορά της εταιρείας FORTHNET A.E., και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί 
καθολικής υπηρεσίας.

Β. Τον ορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας για τα 
στοιχεία «Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού κα-
ταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική μορφή» και «Κοινόχρηστα τηλέφωνα», ως 
ακολούθως:

1. Ορίζεται η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. ως Πάροχος Καθολικής 
Υπηρεσίας για τα στοιχεία:

i. «Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 
και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρο-
νική μορφή».

ii. «Κοινόχρηστα τηλέφωνα».
2. Η έναρξη παροχής των ως άνω υπηρεσιών ορίζεται 

η 1η Ιανουαρίου 2017.
3. Η ελάχιστη διάρκεια ορισμού είναι πέντε (5) έτη. 

Η ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 6 της υπουργικής απόφαση αριθμ. Οικ. 28120/974/
11-05-2007 «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδι-
κασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» 
(ΦΕΚ 824/Β΄/25-5-2007), μετά την πάροδο πέντε (5) ετών 
θα εκκινήσει διαδικασία επανακαθορισμού του Παρόχου 
Καθολικής για τα ως άνω στοιχεία, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της 
ως άνω υπουργικής απόφασης.

4. Η εταιρεία δεν δύναται να αιτηθεί ανά διαχειριστική 
χρήση, ποσό αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της 
επιβάρυνσης από το καθαρό κόστος καθολικής υπηρε-
σίας, υψηλότερο από το ποσό το οποίο υποβλήθηκε με 
την οικονομική προσφορά της και το οποίο ανέρχεται 
σε επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (777.000) ευρώ 
για το στοιχείο καθολικής υπηρεσίας «Υπηρεσίες πληρο-
φοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρο-
μητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή» και δύο εκ. 
πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (2.543.000) ευρώ για 
το στοιχείο «Κοινόχρηστα τηλέφωνα». Τα ως άνω ποσά 
αποτελούν το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά έτος ανά 
στοιχείο καθολικής υπηρεσίας, μη λαμβάνοντας υπόψη 
την αποζημίωση λόγω παροχής ειδικών μέτρων προς 
τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

5. Όπως ορίζεται με την παράγραφο 3.4 του τεύχους 
Προκήρυξης σχετικά με τη δημοπρασία για την επιλο-
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γή παρόχου/παρόχων καθολικής υπηρεσίας (απόφαση 
ΕΕΤΤ ΑΠ 753/02/19-3-2015, όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 756/02/23/4/2015 και ΑΠ 
760/05/21-5-2015), κατά την παροχή της υπηρεσίας 
ισχύουν οι κάτωθι υποχρεώσεις:

«α) Το τέλος τερματισμού της υπηρεσίας πληροφο-
ριών τηλεφωνικού καταλόγου, για το συνολικό χρονικό 
διάστημα ανάθεσης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από 
0,66 ευρώ / λεπτό (πλέον ΦΠΑ).

β) Η λιανική τιμή διάθεσης της υπηρεσίας πληροφο-
ριών τηλεφωνικού καταλόγου εντός του δικτύου του 
(on-net) για το συνολικό χρονικό διάστημα ανάθεσης 
πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το προσφερόμενο 
τέλος τερματισμού συν 0,10 ευρώ / λεπτό (πλέον ΦΠΑ).

γ) Η λιανική τιμή διάθεσης έντυπου ή ηλεκτρονικού 
καταλόγου πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 2 ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ) ανά κατάλογο. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος 
οφείλει να καλύπτει το σύνολο των συνδρομητικών αριθ-
μών, ενώ εάν επιλεγεί η έντυπη μορφή, ο κατάλογος θα 
αποτελεί τόμο, ο οποίος θα καλύπτει τουλάχιστον τους 
συνδρομητικούς αριθμούς ενός Νομού, με εξαίρεση το 
Νομό Αττικής. Στην περίπτωση του Νομού Αττικής, το 
συνολικό κόστος του έντυπου καταλόγου, εφόσον δια-
τεθεί, δεν θα ξεπερνά τα 5 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Όσον αφορά στην παροχή κοινοχρήστων τηλεφώνων 
και άλλων σημείων πρόσβασης στην κοινόχρηστη φω-
νητική τηλεφωνία σημειώνεται ότι, η λιανική χρέωση για 
την παροχή των υπηρεσιών θα είναι χαμηλότερη ή ίση 
με τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία Λιανική Τιμή
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τέλος Αστικών
Συνδιαλέξεων

0,038 €
ανά 52,38 δευτερόλεπτα

Τέλος Υπεραστικών
Συνδιαλέξεων

0,076 €
ανά 47,62 δευτερόλεπτα

Τέλος Συνδιαλέξεων
με Εθνικούς Αριθμούς
Κινητής Τηλεφωνίας

0,038 €
ανά 14 δευτερόλεπτα

Τα ανωτέρω όρια λιανικής τιμολόγησης αναπροσαρ-
μόζονται κατ' έτος βάσει του ισχύοντος ετήσιου δείκτη 
τιμών καταναλωτή.»

7. Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης σχετικά με τη δη-
μοπρασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων καθολι-
κής υπηρεσίας (απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 753/02/19-3-2015, 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
756/02/23/4/2015 και ΑΠ 760/05/21-5-2015), την οικο-
νομική προσφορά της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. για την παροχή 
των ως άνω στοιχείων καθολικής υπηρεσίας και σύμφω-
να με οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί καθολικής 
υπηρεσίας.

Γ. Λοιπές διατάξεις
1. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ να υπογράψει 

σύμβαση ανάθεσης έργου με κάθε μία από τις ως άνω 
εταιρείες, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα 
της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Αθήνα ............................ 2016 μεταξύ των Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 60 και εκπροσωπείται νομίμως στη παρούσα από τον Πρόεδρο 
της .......................................................... (του λοιπού «Αναθέτουσα Αρχή») και .......................................... (του λοιπού «Ανάδοχος»)
όπου ο Ανάδοχος ανακηρύχθηκε Υπερθεματιστής στην Δημοπρασία η οποία έγινε με βάση το Τεύχος Προκήρυξης 
που δημοσιεύθηκε την ............................ - 2015 από την ΕΕΤΤ για την επιλογή παρόχου ή παροχών Καθολικής Υπηρεσίας 
και ειδικότερα για την παροχή ................................................. 
Ήδη δια της παρούσης συμφωνούνται και συνομολογούνται τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της Συμβάσεως είναι η εκτέλεση του έργου της παροχής .................................. από τον Ανάδοχο σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης, στο Παράρτημα και στην Τελική Προσφορά του Αναδόχου, δυνάμει της 
οποίας του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Άρθρο 2
Βασικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα του Έργου της .....................
............. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά σε αυτήν, από το Τεύχος Προκήρυ-
ξης και το Παράρτημα αυτού και την Τελική Προσφορά του δυνάμει της οποίας του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ιδίως της νομοθεσίας περί Καθολικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφο 
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4 της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 44867/1637/1-01-2008 «Λήψη Μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» 
(ΦΕΚ 1667/Β΄/18-8-2008), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της ΥΑ με αριθμ. Οικ. 28120/974/11-05-2007, 
ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι για την εκτέλεση του Έργου που αναλαμβάνει δεν δύναται να αιτηθεί ανά διαχειριστική 
χρήση ποσό αποζημίωσης, για την αντιστάθμιση της επιβάρυνσης από το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, 
υψηλότερο από την προσφορά με την οποία ανακηρύχτηκε Υπερθεματιστής. 
4. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν θα υπογράφει Συμβάσεις, δεν θα προβαίνει 
σε διακανονισμούς ούτε θα λαμβάνει μέρος σε συμφωνίες οι οποίες είναι με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετες με τους 
όρους της παρούσης Συμβάσεως ή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος οφείλει :
1. Να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ την πρόθεση του να αλλάξει την εταιρική του οργάνωση, το εταιρικό του κεφάλαιο και 
τη νομιμοποίηση της εταιρίας.
2. Να έχει καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια τα οποία είναι ανα-
γκαία για να επιτύχει τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 4
Κοινοποιήσεις - Δημοσιεύσεις

1. Όλες οι κοινοποιήσεις, αιτήσεις, απαιτήσεις, αξιώσεις και άλλες γνωστοποιήσεις βάσει του παρόντος θα αποστέλ-
λονται εγγράφως , ως ακολούθως :
Αναθέτουσα Αρχή: Στα πρόσωπα εκείνα που ο δικαιοπάροχος θα προσδιορίζει εγγράφως.
Ανάδοχος : .................................................. 
ή σε εκείνη την διεύθυνση την οποία, το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση, έχει προηγουμένως γνωστο-
ποιήσει στο έτερο μέρος εγγράφως, κατά τον τρόπο ο οποίος εκτίθεται ανωτέρω.
2.  Τα μέρη γνωρίζουν ότι η παρούσα Σύμβαση, μετά την υπογραφή της, θα κυρωθεί από την Ολομέλεια της 
ΕΕΤΤ και θα σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες και δικαιοδοσία

Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων που περιέχονται στη νομοθεσία περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και, 
ειδικότερα, περί Καθολικής Υπηρεσίας, η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά 
που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Πριν 
από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 
διευθέτηση των αναφυομένων διαφορών.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος της σύμβασης

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού υπεγράφησαν από τους νομίμους 
εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών, παρελήφθησαν τόσο από την ΕΕΤΤ) όσο και από την Ανάδοχο.

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ 
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