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Πρόλογος 

Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει ετοιμαστεί από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά την 

ανανέωση της σύμβασης της ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia Technologies 

Inc.dba iconectiv για τη λειτουργία και διαχείριση της Εθνικής Βάσης 

Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα.  

Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια 

και τις απόψεις τους σχετικά µε το ανωτέρω ζήτημα. Αν υπάρχουν απόψεις ή 

σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, 

παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως στην Ελληνική γλώσσα σε 

ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση portability@eett.gr και 

επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, σε έντυπη 

μορφή, όχι αργότερα από την 20η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00µµ. Τυχόν 

ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ζητήσουν την απόκρυψη της ταυτότητάς τους.  

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την ανανέωση της σύμβασης της 

ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia Technologies Inc.dba iconectiv για τη 

λειτουργία και διαχείριση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη 

Φορητότητα 

Οι απαντήσεις υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : portability@eett.gr  

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση: portability@eett.gr  

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της 

απόφασης που θα επακολουθήσει.  
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1. Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης είναι να λάβει η ΕΕΤΤ τις 

απόψεις και τα σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το 

ζήτημα της ανανέωσης της σύμβασης της ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia 

Technologies Inc.dba iconectiv για τη λειτουργία και διαχείριση της Εθνικής 

Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα.  

Η υφιστάμενη υπ’ αριθ. 3/2014 σύμβαση της ΕΕΤΤ με την εταιρεία Telcordia 

Technologies Inc.dba iconectiv για το έργο της Ανάπτυξης, Εγκατάστασης και 

Συντήρησης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για την Φορητότητα 

(ΕΒΔΑΦ) καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση αυτής για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) ετών ορίζει ότι η 5ετής περίοδος λειτουργίας και διαχείρισης της 

ΕΒΔΑΦ ολοκληρώνεται στις 2 Μαρτίου 2019 και προβλέπει δυνατότητα 

περαιτέρω παράτασης μέχρι δύο και μισό έτη. 

Το άρθρο 3.3 «Επέκταση αντικειμένου» της εν λόγω σύμβασης προβλέπει ότι 

«…. η ΕΕΤΤ, κατά τη λήξη της σύμβασης, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα 

ανανέωσης της σύμβασης, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, για λόγους που 

αφορούν ιδίως τη διατήρηση της λειτουργίας των υπηρεσιών φορητότητας  

αριθμών κατά τη μεταβατική περίοδο αλλαγής του διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ και 

κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΕΤΤ (Άρθρο 6, παρ. 5, 

στοιχείο vii), όπως ισχύει. Η ΕΕΤΤ στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

ανακοινώσει εγγράφως προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη 

λήξη της σύμβασης, την πρόθεσή της για ανανέωσή της…» 

Επισημαίνεται ότι σήμερα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4312/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/2016), όπως ισχύει. 

Περαιτέρω, το Παράρτημα 2 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου 

κατά τον καθορισμό των χρεώσεων» της σύμβασης, όπως ισχύει, ορίζει ότι «… 

σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, η ετήσια χρέωση εγκατάστασης και 

συντήρησης της βάσης δεν θα υπερβαίνει τη χρέωση  του τελευταίου έτους της 

σύμβασης …, ενώ η χρέωση ανά ολοκληρωμένη αίτηση μεταφοράς δεν θα 

υπερβαίνει τη χρέωση   , η οποία υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή της σχέσης (2), 

και θα συνεχίσει να μεταβάλλεται για κάθε έτος  σύμφωνα με τη 

σχέση (2)…». Η μαθηματική αυτή σχέση προσδιορίζει τη χρέωση ανά 

ολοκληρωμένη αίτηση μεταφοράς C σε κάθε έτος n με βάση τον συνολικό 

αριθμό των ολοκληρωμένων αιτήσεων μεταφοράς αριθμών P που 

πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος και είναι η ακόλουθη: 

 

  



 

3 

 

2. Ερωτήσεις 

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη για τη 

λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού η αδιάλειπτη παροχή της 

φορητότητας αριθμών προς τους συνδρομητές, καλείστε να υποβάλετε στην 

ΕΕΤΤ τις απόψεις σας για την ανανέωση της σύμβασης της ΕΕΤΤ με την 

εταιρεία Telcordia Technologies Inc.dba iconectiv για τη λειτουργία και 

διαχείριση της ΕΒΔΑΦ, απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Συμφωνείτε με την ενεργοποίηση από την ΕΕΤΤ της ευχέρειας 

ανανέωσης της εν λόγω σύμβασης;   

2. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε η ανανέωση να γίνει για το ανώτατο 

επιτρεπόμενο όριο των 2,5 ετών;  

3. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη διατήρηση των ίδιων όρων της 

σύμβασης; 

Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας στις ανωτέρω ερωτήσεις. 

 


