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ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ  
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

  
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ __01_/_03_/ 2019, νη ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα, αθελφο ε Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ 
επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«FORTHNET A.E.», ε νπνία εδξεχεη ζην Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν ζηα Βαζηιηθά Βνπηψλ Ζξαθιείνπ 
Κξήηεο (Τπνθαηάζηεκα Παιιήλεο: Πξνέθηαζε νδνχ Μάλεο, Σ.Κ. 15351, Θέζε Κάληδα, Παιιήλε), κε Α.Φ.Μ 
094444827 θαη Γ.Ο.Τ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ (θαινχκελε ζην παξφλ ράξηλ ζπληνκίαο ε ΔΣΑΗΡΗΑ), φπσο λφκηκα 
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ θ. Γεκήηξην Βάγηα θαη αθεηέξνπ  
 
ην Δπηκειεηήξην κε ηελ επσλπκία «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ΝΗΚΖ 4 , Σ.Κ. 
105 63, ΣΖΛ.: 2103291200 , κε Α.Φ.Μ 090002260 θαη ΓΟΤ Γ ΑΘΖΝΩΝ (θαινχκελε ζην παξφλ ράξηλ ζπληνκίαο ν 
ΠΔΛΑΣΖ), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ.  Γηψξγν Ν. ηαζηλφ 
 
Δπεηδή ε ΔΣΑΗΡΗΑ δπλάκεη αδεηψλ πνπ ηεο έρνπλ παξαζρεζεί αξκνδίσο παξέρεη λνκίκσο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, κεηαμχ άιισλ δηθηπαθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ 
δηθηχσλ, πξφζβαζεο ζε ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, ίδηα θαη ηξίησλ, κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη θσλήο θαη ζηαζεξήο 
ηειεθσλίαο, 

 Δπειδή ν ΠΔΛΑΣΖ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο/ησλ ππεξεζηψλ Internet Leased Line, 
IP/MPLS VPN, Μηζζσκέλεο Γξακκήο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πειάηε (εθεμήο «Παξαγγειία 
Τπεξεζίαο»), φπσο απηφ πξνθχπηεη θαη απνηππψλεηαη σο ππεξεζία εληφο ηνπ νηθείνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄ 
ηεο παξνχζαο χκβαζεο, 

 
ζπκθσλνχλ, ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο: 
 
 
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 
1.1. Με ηελ παξνχζα (εθεμήο ε «χκβαζε») ε ΔΣΑΗΡΗΑ αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ, ππφ ηνπο φξνπο 
ηεο χκβαζεο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο πνπ θάζε θνξά ζα παξαγγέιλεη ν 
ΠΔΛΑΣΖ κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο πξνζθνξάο ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ (εθεμήο ε «Τπεξεζία»). Οη 
παξαγγειίεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ, κε ηα αληίζηνηρα ζπκθσλεκέλα αληαιιάγκαηα, ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο, ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνρή θάζε Τπεξεζίαο απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ, ζα πξνζαξηψληαη 
ζηελ παξνχζα σο επηκέξνπο Παξαξηήκαηα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α. ην πιαίζην ηεο χκβαζεο ν ΠΔΛΑΣΖ κπνξεί 
λα πξνκεζεχεηαη απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο, κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ππνβάιινληαο 
ρσξηζηή παξαγγειία γηα θάζε Τπεξεζία.  
 
1.2. Δθηφο αλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο δηαθνξεηηθά, ε ΔΣΑΗΡΗΑ επηιέγεη ην είδνο θαη ην κνληέιν ηνπ αλαγθαίνπ 
ζπκβαηνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (δξνκνινγεηή), δηα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηαηεζεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ 
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα.  
 
 
2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΣΑΙΡΙΑ 
 
2.1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ έρεη ηελ επζχλε λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ηε ρξήζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηεο 
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθφηεηεο θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο παξνχζεο, 
αλαιακβάλνληαο ην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ γηα ηελ δηάζεζε ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ έρεη επηιέμεη ν ΠΔΛΑΣΖ.  
 
2.2. H ΔΣΑΗΡΗΑ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 
ηεο, δελ θέξεη φκσο θακία επζχλε θαη δελ εγγπάηαη γηα ηελ πνηφηεηα, επάξθεηα θαη αζθάιεηα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 
ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ άιισλ παξφρσλ. Πεξαηηέξσ, ε ΔΣΑΗΡΗΑ δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα 
νπνηαζδήπνηε θχζεο αδπλακία ρξήζεο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ απηή νθείιεηαη 
ζε ζπλζήθεο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ, φπσο ελδεηθηηθά ζε ηερληθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηνπηθνχ 
δηθηχνπ ηξίησλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ή ηξίησλ, ζε ηερληθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ηπρφλ παξαρσξεί ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ, νθεηιφκελα ζε παξέκβαζε θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπ 
ΠΔΛΑΣΖ ζηνλ εμνπιηζκφ απηφ, θαζψο θαη ζε ηπρεξά γεγνλφηα ή ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Πεξαηηέξσ, ε ΔΣΑΗΡΗΑ δελ 
επζχλεηαη γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο νδεγίεο 
ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
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2.3. Ζ επζχλε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ απφ ηελ παξνχζα θαζνξίδεηαη θαη αλαδεηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
ηειεπηθνηλσληαθή λνκνζεζία. ε θακία πεξίπησζε, σζηφζν, ε επζχλε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ γηα ηπρφλ επηδηθαζζείζα  
ακεηαθιήησο ζεηηθή δεκία ηνπ Πειάηε δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην θαηαβιεζέλ αληάιιαγκα, φπσο απηφ πξνθχπηεη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην άξζξν 5 θαη ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα 
(12) κελψλ πξνο ηεο επέιεπζεο ηεο απφ ηνλ Πειάηε επηθαινχκελεο ζεηηθήο δεκίαο απηνχ, κε εμαίξεζε ηπρφλ επζχλε 
ηεο Δηαηξίαο απφ δφιν θαη βαξηά ακέιεηα. ε πεξίπησζε πνπ ε θεξφκελε δεκία επέιζεη πξν ηεο ζπκπιήξσζεο 
δψδεθα (12) κελψλ, ε επζχλε ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζην θαηαβιεζέλ αληάιιαγκα ησλ κελψλ πνπ έρνπλ παξέιζεη. 
Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ζε θάζε πεξίπησζε δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ απνζεηηθή, έκκεζε, εηδηθή ή παξεπφκελε δεκία ηνπ 
ΠΔΛΑΣΖ, πεξηιακβαλνκέλεο ελδεηθηηθά απψιεηαο ρξήζεο, απψιεηαο εζφδσλ, αλακελφκελσλ θεξδψλ, απψιεηαο 
πειαηείαο, θήκεο ή ππεξαμίαο πνπ ελδέρεηαη λα απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα θαη ηηο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηπρφλ 
επζχλε ηεο Δηαηξίαο απφ δφιν θαη βαξηά ακέιεηα.  
 
2.4. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη θαη ζπλνκνινγείηαη φηη ε ΔΣΑΗΡΗΑ δελ ζπκκεηέρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κεζνιαβεί ή 
αλακεηγλχεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηηο ζπκβαηηθέο ή εμσζπκβαηηθέο ζρέζεηο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ θαη αθνινχζσο δελ 
ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη απηψλ ή ηξίησλ θαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 
 
2.5. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΣΑΗΡΗΑ δελ παξέρεη ην θχθισκα πξφζβαζεο κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ 
θαη ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηεο, απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαζίζηαηαη ν ΠΔΛΑΣΖ, ν νπνίνο νθείιεη λα δηαηεξεί 
πάληνηε ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ απαιιαγκέλε απφ νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ θείηαη εληφο ηεο 
πεξηνρήο απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επζχλε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
δηθηχνπ ηεο ζηηο ρσξεηηθφηεηεο πνπ ζπκθσλνχληαη κε ηνλ ΠΔΛΑΣΖ θαη δελ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε 
ζρεηηθή κε ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ κε ην ζεκείν παξνπζίαο ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. 
 
2.6. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ δελ επεκβαίλεη ζε ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο  
θαη δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 
3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΔΛΑΣΗ 
 
3.1. ηελ πεξίπησζε επηινγήο ηνπ αλαγθαίνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (δξνκνινγεηή), απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ, ε 
ΔΣΑΗΡΗΑ  απαιιάζζεηαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη ππεχζπλνο θαζίζηαηαη ν ΠΔΛΑΣΖ. 
 
3.2. Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα δειψλεη ηα πιήξε, αιεζή, αθξηβή θαη θάζε θνξά ηζρχνληα ζηνηρεία ζηα ζρεηηθά πεδία 
ηεο παξνχζαο θαη θάζε αιιαγή απηψλ επί απνδείμεη παξαιαβήο κε επηζηνιή ηνπ ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο πειαηψλ. 
Κάζε επηθνηλσλία αλαθνξηθά ή κε αθνξκή ηελ παξνχζα ιακβάλεη ρψξα ζηα θάζε θνξά λνκίκσο θνηλνπνηεζέληα 
ηζρχνληα ζηνηρεία ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. 
 
3.3. Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη ε ππεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο, ην Νφκν, ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε δεκία ζηελ Δηαηξία, λα επεξεάζνπλ ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξνρή ηεο 
Τπεξεζίαο ή λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζην δίθηπν ηεο Δηαηξίαο. O ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα 
απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ εμαηηίαο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ή ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 
λνκνζεζίαο απνξξένπζα απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ιφγσ ακέιεηαο ή / θαη 
εθ δφινπ. Πεξαηηέξσ ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηθαηνχηαη λα ηνλ θαιεί σο δηθνλνκηθφ εγγπεηή ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ 
δηθαζηεξίσλ θαη ινηπψλ αξκφδησλ αξρψλ θιπ. ε πεξίπησζε επηβνιήο νπνηαζδήπνηε ηπρφλ ρξεκαηηθήο πνηλήο 
(πξνζηίκνπ) ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ απφ αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ, ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, θαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ιφγσ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο ελάληηα ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο, ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή λνκνζεζία ή/θαη ελάληηα ζε φζα πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πεξί ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζηελ λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε ΔΣΑΗΡΗΑ δχλαηαη λα κεηαθπιχεη ην πξφζηηκν 
απηφ ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ. Δπηπιένλ, ν ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα απνθξίλεηαη κε επηζηνιή ή fax κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο 
κέξεο ζε έγγξαθα αηηήκαηα ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ ζρεηηθά κε αηηήκαηα ή παξάπνλα ηξίησλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ 
αλαθνίλσζε δεδνκέλσλ ηνπ ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνπο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο θαη 
δηαδηθαζίεο. Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα απαληήζεη ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, δηαθνξεηηθά 
παξαβηάδεη ηελ παξνχζα. 
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3.4. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απφ ην Σερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ηελ παξνρή ηεο 
Τπεξεζίαο : 

 Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη κε ίδηα κέζα λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ δηθηπαθή ηνπ ππνδνκή (δίθηπα ππνινγηζηψλ, 
ηειεθσληθά θέληξα θαη ξεπκαηνδνζία) θαη λα ζπλδέζεη κε ίδηα κέζα ην ζεκείν παξάδνζεο ηνπ θπθιψκαηνο 
πξφζβαζεο κε ην ζεκείν θαηάιεμεο ζην «computer room». Ο ΠΔΛΑΣΖ έρεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο εθ κέξνπο ηνπ πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο π.ρ. πξνκήζεηα, πξνζζήθε, κεηαηξνπή 
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ξπζκίζεψλ ηνπο, ψζηε ε ΔΣΑΗΡΗΑ λα είλαη ζε ζέζε 
λα παξέρεη ακειιεηί κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ πξνεξγαζηψλ ηελ Τπεξεζία κε ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη ε νινθιήξσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ 
θπθιψκαηνο πξφζβαζεο ζην δίθηπν ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. 

 Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ηνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ ζε 
φπνηνπο ρψξνπο αλ απηφ απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο  

 Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην δίθηπφ ηνπ ψζηε 
λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα παξεκβνιψλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ. 

 
3.5. Ο ΠΔΛΑΣΖ είλαη ππφρξενο λα παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ησλ 
ηξίησλ παξφρσλ ζε φια ηα ζεκεία εθείλα θαη ζηνπο ρψξνπο φπνπ ηεξκαηίδεη ην θχθισκα πξφζβαζεο θαη πνπ είλαη 
απαξαίηεηα, θαηαξράο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε ζχλδεζε, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη 
επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη 
κέξεο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. Ζ αλαγγειία βιαβψλ γίλεηαη άκεζα ζην Κέληξν Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο Πειαηψλ ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ (ηειέθσλα : 211 9557080, 8011003000). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ΠΔΛΑΣΖ 
νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηε ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ Σξίησλ Παξφρσλ θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη, θαζψο 
επίζεο θαη λα επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο ηελ πξφζβαζε ζηνπο σο άλσ ρψξνπο, νπνηαδήπνηε ψξα θαη κέξα 
απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ηπρφλ βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ θπθιψκαηνο ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Σα έμνδα άζθνπεο κεηάβαζεο θαηφπηλ θιήζεσο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ πνπ αθνξνχλ ζε κε 
δηαπηζηνχκελε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο πνπ παξέρεη ε ΔΣΑΗΡΗΑ, επηβαξχλνπλ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ.  
 
3.6. Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη απφ ηνλ ρξφλν δηάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ λα ελεξγεί κε θάζε επηκέιεηα, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ πξνο απηφλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπλεκκέλα 
Παξαξηήκαηα. H ΔΣΑΗΡΗΑ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΠΔΛΑΣΖ, κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν (θαμ, 
ειεθηξνληθφ κήλπκα e-mail, θιπ.) γηα ηελ εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζήο 
ηνπ ΠΔΛΑΣΖ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ ή/θαη ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο εθ κέξνπο ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελεο 
πξνεγνχκελεο ελέξγεηαο (π.ρ. παξνρή πξφζβαζεο, έηεξε ζχκπξαμε), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δηαζέζηκε ε 
Τπεξεζία απφ ηελ Δηαηξία, ν ΠΔΛΑΣΖ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ σο πνηληθή ξήηξα πνζφ ίζν κε ηελ 
εκεξήζηα αλαινγία ησλ κεληαίσλ ηειψλ ηεο Τπεξεζίαο (φπσο απηά πξνθχπηνπλ εθ ηνπ ζρεηηθνχ Παξαξηήκαηνο Α’) 
πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηφ 30% (ηξηάληα ηνηο εθαηφ) γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ζχκπξαμήο ηνπ.  
Ζ σο άλσ πνηληθή ξήηξα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο νπδέπνηε εληέιεη αληαπνθξηζεί πξνο 
ελεξγνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ κε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο άλεπ ππαηηηφηεηαο ηεο 
Δηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε σο άλσ πνηληθή ξήηξα θαηαπίπηεη γηα θάζε κηα εκέξα κε ζχκπξαμεο ηνπ Πειάηε θαη 
κε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη έσο ηελ ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εθπλνή ηεο ηαρζείζαο 
σο άλσ 15ήκεξεο πξνζεζκίαο. Με ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ, ε Δηαηξία δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε, ελψ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη 
ζσξεπηηθά ηφζν ηελ θαηαβνιή ηεο σο άλσ πνηληθήο ξήηξαο γηα ηελ κε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, φζν θαη 
απνδεκίσζε γηα ηελ ηπρφλ δεκία πνπ έρεη ππνζηεί απφ ηελ κε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, εμαηηίαο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηνπ Πειάηε, δεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο (ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρφλ θαηαβιεζέληα εθ 
ηεο Δηαηξίαο έλαληη ηξίησλ ηέιε ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο) θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 
πεγψλ πνπ δέζκεπζε θαη δηαηήξεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. 

ε θάζε πεξίπησζε ν Πειάηεο επζχλεηαη παξάιιεια θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Δμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4.12 θαη 4.13 ηεο παξνχζαο.  
 

3.7. ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ Πειάηε άλεπ ππαηηηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιεη ζπγρξφλσο πνηληθή ξήηξα ίζε κε ηξηαθφζηα έμη επξψ (306,00€) γηα θάζε έλα εθ ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ηνπ 
Πειάηε, ζηελ ζχλδεζε ησλ νπνίσλ πξνέβε ε Δηαηξία, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην νηθείν Παξάξηεκα Α. Σν ελ 
ιφγσ πνζφ, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη απφ ηα κέξε σο εχινγν θαη δίθαην, αληηζηνηρεί ζηα εθάπαμ θαη κεληαία κηζζψκαηα  
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ησλ ππνδνκψλ ηξίησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ πνπ έρεη ππνρξεσζεί λα θαηαβάιεη ε Δηαηξεία παξά ηελ κε 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πκβάζεσο εμαηηίαο ππαλαρψξεζεο ηνπ Πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε ν Πειάηεο επηβαξχλεηαη 
κε ην θφζηνο πινπνίεζεο πνπ έρεη επσκηζηεί ε Δηαηξία γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ Πειάηε κε ην ηειεπηθνηλσληαθφ ηεο 
δίθηπν, ιακβάλνληαο ζπλάκα ππ’ φςηλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ πνπ δέζκεπζε θαη δηαηήξεζε ε Δηαηξία γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. Παξάιιεια, ν Πειάηεο επζχλεηαη θαη γηα ηελ 
επηζηξνθή ηνπ Δμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4.12 θαη 4.13 ηεο παξνχζαο.  

 
3.8. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηηκνιφγεζε, ηελ νπνία ν ΠΔΛΑΣΖ 
ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.1 ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηφζν ηεο πνηληθήο ξήηξαο πνπ 
θαηαπίπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ φξσλ 3.6 θαη 3.7 ηεο παξνχζαο, φζν θαη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην ελ γέλεη θφζηνο 
πινπνίεζεο, ην νπνίν έρεη επσκηζηεί ε Δηαηξία ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο εθηέιεζε ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη εθ ησλ φξσλ 3.6 θαη  3.7 ηεο παξνχζαο θαη ην νπνίν ν Πειάηεο 
αλαγλσξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε σο δίθαην θαη εχινγν. 
 
 
4. ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  
 
4.1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ εμαζθαιίδεη ηελ πξνκήζεηα, δηάζεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ θπθιψκαηνο πξφζβαζεο ζην Γίθηπφ ηεο 
θαη ηνπ απαξαίηεηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (Modem, Convertor, Switch, ADM, θηι) - εηδηθφηεξα κίαο δηάηαμεο 
(ζπζθεπή) ηεξκαηηζκνχ δηθηχνπ, αλά άθξν ηνπ θπθιψκαηνο- ηνλ νπνίν παξαρσξεί ρσξίο αληάιιαγκα ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ρξήζε ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο βάζεη ηεο παξνχζαο. 
 
4.2. Δθηφο αλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο δηαθνξεηηθά, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ Internet Leased Line 
θαη MPLS VPN, ε ΔΣΑΗΡΗΑ εμαζθαιίδεη ηελ πξνκήζεηα, δηάζεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ 
(δξνκνινγεηήο)  παξνρήο ηεο  Τπεξεζίαο.  
 
4.3. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ γηα ηνλ παξερφκελν απφ ηελ ίδηα εμνπιηζκφ εμαζθαιίδεη ηελ παξερφκελε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή 
αληηπξφζσπν ή κεηαπσιεηή εγγχεζε δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ νπδεκία επζχλε θέξεη θαη νπδεκία εγγχεζε 
παξέρεη σο πξνο ηελ θαηαζθεπαζηηθή πνηφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αξρηθή ή επηγελφκελε 
έιιεηςε ηδηνηήησλ, ηηο νπνίεο είραλ ηπρφλ ππνζρεζεί νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 
4.4. πκθσλείηαη θαη ζπλνκνινγείηαη, φηη ε ΔΣΑΗΡΗΑ επηιέγεη θαηά ηελ βνχιεζή ηεο θαη παξέρεη ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ ην 
ηνπηθφ θχθισκα πξφζβαζεο (Local Loop) ζην δίθηπφ ηεο θαη δχλαηαη λα ην αιιάδεη ζχκθσλα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη 
ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ ηεο ή ησλ Γηθηχσλ Σξίησλ παξφρσλ κε ηνπο νπνίνπο 
ζπλεξγάδεηαη, εμαζθαιίδνληαο φηη δελ δηαηαξάζζνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. Σν θφζηνο 
κεηαθνξάο ηνπ ηνπηθνχ θπθιψκαηνο πξφζβαζεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ζε άιιν ζεκείν θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 
ΠΔΛΑΣΖ  βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ΠΔΛΑΣΖ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. 
 
4.5. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θπθιψκαηνο θαη ρσξίο λα δηαηαξαρζνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ, 
ε ΔΣΑΗΡΗΑ δχλαηαη λα εγθαηαζηήζεη ζηνλ ίδην θνξέα πξφζβαζεο θαη άιινπο κειινληηθνχο πειάηεο. 
 
4.6. Ζ εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ιεηηνπξγία ησλ ηεξκαηηθψλ δηαηάμεσλ δηθηχνπ γίλεηαη απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ ή ηνλ θχξην 
πάξνρν ηνπ θπθιψκαηνο. 
 

4.7. Ο ΠΔΛΑΣΖ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεσο ηνπ θπθιψκαηνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλχεη θάζε πξνζνρή 
θαη επηκέιεηα, θαη νθείιεη λα κελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θζνξά ή βιάβε ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ή θαηαζηξνθή ηνπ. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί 
απφ ηελ θαθή ή πιεκκειή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, νχηε εγγπάηαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε 
πνπ ν ΠΔΛΑΣΖ παξέκβεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνλ παξερφκελν απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ εμνπιηζκφ. 
  
4.8. Ο ΠΔΛΑΣΖ ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ειεθηξηθή ηζρχ κε δηθή ηνπ 
δαπάλε θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζηαζεξή θαη απξφζθνπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
 
4.9. ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ κεηαθνξά ελφο άθξνπ, ηα έμνδα 
απεγθαηάζηαζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ εμ νινθιήξνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 
ηηκνθαηάινγν ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. 
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4.10. Ο ΠΔΛΑΣΖ δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε επεκβάζεηο ή νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ή απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
ησλ ηεξκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ παξνρήο Τπεξεζίαο ρσξίο έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ.  
 
4.11. Ο ΠΔΛΑΣΖ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή θαη θαηαζηξνθήο ηνπ εμνπιηζκνχ (Modem, Convertor, Switch, ADM, 
Router θηι)  πνπ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (ειαθξά θαη βαξηά ακέιεηα, θάζε βαζκφο δφινπ) επηβαξχλεηαη κε 
ην αληίηηκν ηεο αμίαο απηνχ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
4.12. Σν ζχλνιν ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα 
ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ν ΠΔΛΑΣΖ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ παξαδψζεη ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
ηνλ παξέιαβε ακέζσο κεηά απφ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη απέλαληη ζηε ΔΣΑΗΡΗΑ, κε 
εμαίξεζε ηπρφλ θζνξέο ή κεηαβνιέο ζηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ, πνπ νθείινληαη ζηελ ζπλήζε θαη ζπκθσλεκέλε ρξήζε 
απηνχ. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν ΠΔΛΑΣΖ αλαιακβάλεη 
ηελ ππνρξέσζε λα απεγθαηαζηήζεη θάζε θχθισκα (βαζηθφ, θαζψο θαη εθεδξηθφ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΔΣΑΗΡΗΑ 
έρεη αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο backup) πάλσ απφ ηνλ εμνπιηζκφ. Γηαθνξεηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ έσο ηελ 
παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ εθεδξηθνχ θπθιψκαηνο θιήζεηο κέζσ ηνπ 
Δληαίνπ Παλειιαδηθνχ Αξηζκνχ Κιήζεο (ΔΠΑΚ), ν ΠΔΛΑΣΖ βαξχλεηαη κε ην θφζηνο απηψλ θαη παξακέλεη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε εμφθιεζή ηνπ.  
 
4.13. ε πεξίπησζε άξλεζεο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (Modem, Convertor, Switch, ADM,  Router θηι.)  ζηελ 
ΔΣΑΗΡΗΑ ν ΠΔΛΑΣΖ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ σο πνηληθή ξήηξα 118 € (εθαηφλ δεθανθηψ επξψ) γηα 
θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο απφδνζήο ηνπ. Σν πνζφ ηεο ξήηξαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αληίηηκν ηεο ηξέρνπζαο 
αμίαο αληηθαηάζηαζεο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ΠΔΛΑΣΖ αλαγλσξίδεη φηη ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ 
ηηκνιφγεζε ηεο ελ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο, ηελ νπνία ν ΠΔΛΑΣΖ ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 
5.1 ηεο παξνχζαο. Γελ απνθιείεηαη θαη ε πεξαηηέξσ αμίσζε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ γηα απνδεκίσζε γηα θάζε άιιε ζρεηηθή κε 
ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ άξλεζε παξάδνζήο ηνπ δεκία. 
 
 
5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
5.1. Ο ΠΔΛΑΣΖ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηα ζπκθσλεζέληα αληαιιάγκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 
ηηκνθαηάινγν ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ, φπσο αλαιχνληαη ζηα ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα Παξαξηήκαηα θαη ηνπο φξνπο ηεο 
ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ ή/θαη ινγαξηαζκψλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηνλ ηηκνθαηάινγν απηφ ζχκθσλα κε ηελ 
ηειεπηθνηλσληαθή λνκνζεζία. Ζ ζρεηηθή ηηκνιφγεζε ζα ελεξγείηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ 
Παξαξηεκάησλ ηεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλδεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο άθξνπ ηνπ 
ΠΔΛΑΣΖ ε ηηκνιφγεζε μεθηλά φηαλ πινπνηεζεί ε ππεξεζία ζε ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ζεκεία, κε εμαίξεζε ηελ 
πεξίπησζε παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ πνπ πινπνηείηαη κε ηε ζχλδεζε ελφο άθξνπ ηνπ 
ΠΔΛΑΣΖ κε ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ. Όια ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα είλαη πιεξσηέα θαη θαηαβάιινληαη κεηξεηνίο εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο, ηα νπνία απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ νξίδεη ν ΠΔΛΑΣΖ. Μεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο εμφθιεζεο, ε νθεηιή θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή. 
 
5.2. Σν χςνο ηεο ηπρφλ νθεηιήο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ πξνο ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ γηα θάζε δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο χκβαζεο 
ή/θαη θαηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ην αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα 
ηεξνχκελα, ρεηξφγξαθα ή ειεθηξνληθά, εκπνξηθά βηβιία (θαξηέιεο) θαη ζηνηρεία ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ πνπ πεξηέρεη ηα 
ελεκεξσκέλα επηκέξνπο ρξενπηζησηηθά πνζά θαη απεηθνλίδεη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ κε ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ, 
βεβαηνχκελν, σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηνπ απφ ππάιιειν ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ ή δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή. Ρεηά ζπκθσλείηαη 
φηη ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηθαηνχηαη λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ έθδνζε Γηαηαγήο Πιεξσκήο βάζεη ησλ σο άλσ απνζπαζκάησλ 
θαη ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ ή ινγαξηαζκψλ, θαηφπηλ εμσδίθνπ φριεζεο. 
 
5.3 Ο ΠΔΛΑΣΖ ζπλαηλεί θαη απνδέρεηαη λα ιακβάλεη ηηκνιφγηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δειψλεη ξεηά φηη δελ 
επηζπκεί λα ιακβάλεη ηηκνιφγηα ζε έληππε κνξθή. 
 
 
6. ΔΚΥΩΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ 
 
6.1. Ο ΠΔΛΑΣΖ απαγνξεχεηαη λα παξαρσξήζεη ή εθρσξήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, κε νπνηαδήπνηε γεληθά έλλνκε ζρέζε πξνο  
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νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. ε πεξίπησζε πνπ δνζεί ε έγθξηζε, ν 
ΠΔΛΑΣΖ δελ απαιιάζζεηαη απφ νπνηαδήπνηε επζχλε ή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. 
 
6.2. ε πεξίπησζε πνπ ν ΠΔΛΑΣΖ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή κεηαζρεκαηηζκνχ απφ ηε 
δηάδνρν εηαηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ν ΠΔΛΑΣΖ εγγπάηαη ηελ αθξηβή ηήξεζε απφ ηε δηάδνρν εηαηξία ή ηνλ λφκηκν 
δηθαηνδφρν φισλ ησλ φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο.  
 
6.3. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζε 
νπνηνδήπνηε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ, πξφζσπν, ηδίσο ζε θαζνιηθνχο ή εηδηθνχο δηαδφρνπο ηεο θαη ελδεηθηηθά ζε 
ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ή εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 
 
 
7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
 
7.1. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, νξίδεηαη ζε ανξίζηνπ 
ρξφλνπ θαη παξακέλεη ζε ηζρχ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλεη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κηα Παξαγγειία Τπεξεζίαο, 
ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. H ΔΣΑΗΡΗΑ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ 
ΠΔΛΑΣΖ, κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν (θαμ, ειεθηξνληθφ κήλπκα e-mail, θιπ.) γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 
 
7.2. Ζ δηάξθεηα θάζε απηνηεινχο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη 
παξακέλεη ζε ηζρχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη εηδηθψο ζηελ εθάζηνηε Παξαγγειία Τπεξεζίαο (ρξνληθφ 
δηάζηεκα ην νπνίν νξίδεηαη σο «Αξρηθή Γηάξθεηα Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο»). H ΔΣΑΗΡΗΑ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ 
ΠΔΛΑΣΖ, κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν (θαμ, ειεθηξνληθφ κήλπκα e-mail, θιπ.) γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ Παξαγγειία Τπεξεζίαο παξαηείλεηαη απηνκάησο επ’ αφξηζην κεηά απφ ην πέξαο ηεο 
Αξρηθήο Γηάξθεηαο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο, εθφζνλ θαλέλα απφ ηα κέξε δελ έρεη απνζηείιεη ζρεηηθή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε πεξί κε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηάο ηεο, εμήληα (60) κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Αξρηθήο 
Γηάξθεηαο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο.  
 
 
8. ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 
 
8.1. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ ην επηζπκεί δηθαηνχηαη λα πξνβεί αδεκίσο ζε θαηαγγειία ηεο χκβαζεο ή θάζε 
απηνηεινχο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο πνπ έρεη ήδε κεηαηξαπεί ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηφπηλ επίδνζεο γξαπηήο 
εηδνπνίεζεο ζην άιιν κέξνο, ηεξψληαο πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ή ηεο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ην δηάζηεκα απηφ 
θαηαβάιιεηαη ην αληηζηνηρνχλ νθεηιφκελν αληάιιαγκα. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο 
χκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν κε ηελ θαηαγγειζείζα χκβαζε 
θαηαγγέιινληαη θαη φιεο νη Παξαγγειίεο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε κεηαηξαπεί ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
εθθξεκνχλ Παξαγγειίεο Τπεξεζίαο, νη νπνίεο δηαλχνπλ ηελ Αξρηθή Γηάξθεηα Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο ηζρχνπλ φζα 
νξίδνληαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν 8.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
8.2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο χκβαζεο κε αίηεκα ηνπ ΠΔΛΑΣΖ πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
ζπκθσλεζείζαο Αξρηθήο Γηάξθεηαο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ Παξαγγειηψλ Τπεξεζίαο θαη ρσξίο 
ε ΔΣΑΗΡΗΑ λα έρεη πξνβεί ζε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ  παξνχζα, ν ΠΔΛΑΣΖ 
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 
ηεο Αξρηθήο Γηάξθεηαο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο ηεο/ησλ Παξαγγειίαο/ιηψλ Τπεξεζίαο πνπ δηαλχεη/νπλ ηελ Αξρηθή 
ηεο/ηνπο Γηάξθεηα, θαηαβνιή πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα κέξε σο εχινγε θαη δίθαηε αλαινγηθά πξνο  ηελ επέλδπζε, 
ζηελ νπνία έρεη πξνβεί ε ΔΣΑΗΡΗΑ αλαθνξηθά κε ηελ/ηηο ελ ιφγσ Παξαγγειία/ιίεο θαη ηελ πινπνίεζή ηεο/ηνπο, 
δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ θαηαγγειίαο επέξρνληαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο Αξρηθήο Γηάξθεηαο 
Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο ηεο ηειεπηαίαο εθθξεκνχζεο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο. 
 ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο κηαο απηνηεινχο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο (είηε πξφθεηηαη γηα θαηαγγειία ελ φισ, 
αλαθνξηθά πξνο ηα ζεκεία παξνπζίαο/επηρεηξεκαηηθά θέληξα ηνπ ΠΔΛΑΣΖ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ζην πιαίζην κηαο 
Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο ή κεηαγελέζηεξεο Πξνζζήθεο ζε απηήλ, είηε γηα θαηαγγειία κέξνπο κφλν ησλ 
ελεξγνπνηεκέλσλ ζεκείσλ παξνπζίαο/επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ) πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπκθσλεζείζαο 
Αξρηθήο Γηάξθεηαο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο απηήο θαη ρσξίο ε ΔΣΑΗΡΗΑ λα έρεη πξνβεί ζε παξαβίαζε ησλ  
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ππνρξεψζεψλ ηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ  παξνχζα, ν ΠΔΛΑΣΖ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ 
ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο Αξρηθήο Γηάξθεηαο Παξαγγειίαο 
Τπεξεζίαο, θαηαβνιή πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα κέξε σο εχινγε θαη δίθαηε αλαινγηθά πξνο ηελ επέλδπζε, ζηελ 
νπνία έρεη πξνβεί ε ΔΣΑΗΡΗΑ αλαθνξηθά κε ηελ χκβαζε, ηελ ππφ θαηαγγειία Παξαγγειία Τπεξεζίαο θαη ηελ Αξρηθή 
Γηάξθεηα απηήο (ήηνη ηεο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο).  
 
8.3. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΠΔΛΑΣΖ ππνβάιεη Παξαγγειία Τπεξεζίαο ζηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε αηηήκαηφο ηνπ πεξί θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 
παξφλ άξζξν, ε ελ ιφγσ θαηαγγειία ζεσξείηαη άθπξε θαη αλαθιεζείζα.  
 
8.4. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΣΑΗΡΗΑ παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, θαη δελ άξεη 
ηελ παξαβίαζε απηή εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ, ν 
ΠΔΛΑΣΖ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη άκεζα θαη αδήκηα γη’ απηφλ ηελ χκβαζε/Παξαγγειία Τπεξεζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν. 
Ζ θαηαγγειία είλαη ηζρπξή κφλνλ εθφζνλ, ηαπηνρξφλσο κε ηελ επίδνζή ηεο, παξαδνζεί ζηελ εηαηξεία θαη ζρεηηθή 
έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ ΠΔΛΑΣΖ πξνο απηήλ λα ελεξγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, φηη απαηηείηαη γηα ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θπθιψκαηνο, ε νπνία πάλησο εμνπζηνδφηεζε ζε θάζε 
πεξίπησζε ινγίδεηαη κε ηελ παξνχζα, φηη έρεη δνζεί ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ ηαπηνρξφλσο κε ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 
θαηαγγειίαο. ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν κε 
ηελ θαηαγγειζείζα χκβαζε θαηαγγέιινληαη θαη φιεο νη Παξαγγειίεο Τπεξεζίαο, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο απηψλ. 
 
8.5. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη, κε γξαπηή θαηαγγειία, αδεκίσο ηελ παξνχζα χκβαζε (ζην ζχλνιφ 
ηεο ή κεξηθά), θαζψο θαη νπνηαδήπνηε Παξαγγειία Τπεξεζίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΠΔΛΑΣΖ παξαβηάδεη 
νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο, ηνχησλ ζεσξνχκελσλ φισλ νπζησδψλ, θαη δελ άξεη ηελ παξαβίαζε απηή εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ. ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο 
χκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν κε ηελ θαηαγγειζείζα χκβαζε θαηαγγέιινληαη θαη 
φιεο νη Παξαγγειίεο Τπεξεζίαο, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο απηψλ. Ζ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή δελ απνθιείεη ην δηθαίσκα ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ γηα θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε 
άιιεο δηαηάμεηο, νχηε λα δεηήζεη απνδεκίσζε ή λα αζθήζεη άιια δηθαηψκαηά ηεο. 
 
8.6. Δηδηθά ζε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο πιεξσκήο ή άιιεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ηνπ 
λφκνπ ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε πξνο ηνλ ΠΔΛΑΣΖ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απεηινχκελεο 
πξνζσξηλήο δηαθνπήο, θαζψο θαη λα πξνβεί ελ ζπλερεία ζε νξηζηηθή δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο θαη άκεζε θαηαγγειία 
ηεο παξνχζαο κε ηελ πεξαηηέξσ παξέιεπζε εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο. ε 
θάζε πεξίπησζε ε ΔΣΑΗΡΗΑ επηθπιάζζεηαη φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε εκπξφζεζκε 
θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε νξηζηηθή δηαθνπή θαη απνζχλδεζε ηνπ ΠΔΛΑΣΖ απφ ην 
ηειεπηθνηλσληαθφ θχθισκα, θαζψο θαη ε άκεζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ζηηο 
πεξηπηψζεηο απάηεο ή/θαη επαλεηιεκκέλεο εθπξφζεζκεο εμφθιεζεο ή κε εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ (σο 
επαλεηιεκκέλε εθιακβάλεηαη ε εθπξφζεζκε εμφθιεζε ή ε κε εμφθιεζε ηνπιάρηζηνλ δχν ηηκνινγίσλ ή ινγαξηαζκψλ, 
δηαδνρηθψλ ή κε). ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ή/θαη νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν 
Πειάηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη πιήξσο φινπο ηνπο εθθξεκείο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ηπρφλ ηέιε 
επαλαζχλδεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαζπλδεζεί κε ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηεο Δηαηξίαο θαη λα θάλεη εθ λένπ 
ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε ε επαλαζχλδεζε ηνπ ΠΔΛΑΣΖ κε ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηεο 
ΔΣΑΗΡΗΑ ππφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξάιιεια κε ηελ νξηζηηθή δηαθνπή 
ηεο Τπεξεζίαο ε Δηαηξία πξνβεί ζε άκεζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ, ελψ ε 
χκβαζε/Παξαγγειία Τπεξεζίαο δηαλχεη ηελ ζπκθσλεζείζα Αξρηθή ηεο Γηάξθεηα (φπσο απηή πξνθχπηεη εθ ηνπ 
άξζξνπ 7.1.), ηπγράλνπλ αλαινγηθήο εθαξκνγήο νη φξνη 8.2 θαη 8.3. ηεο παξνχζαο. 
 
8.7. ε πεξίπησζε πνπ ν ΠΔΛΑΣΖ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε ιχζε απηνχ, ε θήξπμή ηνπ ζε πηψρεπζε, ε ζέζε ηνπ 
ππφ εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ή/θαη ηνπ λφκνπ ελ 
γέλεη ζεκειηψλεη ππέξ ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ κνλνκεξέο δηθαίσκα άκεζεο θαη αδήκηαο θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο χκβαζεο 
ιφγσ ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη παξάιιειε ππνρξέσζε ηνπ Πειάηε γηα άκεζε απφδνζε ζηελ Δηαηξία ηνπ Δμνπιηζκνχ. ε 
φιεο ηηο άλσ πεξηπηψζεηο ν ΠΔΛΑΣΖ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ. 
 
8.8. Ζ παξνχζα χκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ακέζσο θαη αδεκίσο ζε πεξίπησζε πνπ 
αξκφδηεο αξρέο ηνπ επηβάιινπλ ηε δηαθνπή ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ηεο εθάζηνηε Τπεξεζίαο ή εάλ αλα-
θαιέζνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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8.9. Ζ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ απαιιάζζεη θαλέλα ζπκβαιιφκελν κέξνο απφ ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ή απφ ηελ εμφθιεζε νπνησλδήπνηε πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε, πξηλ απφ ηελ 
θαηαγγειία, θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκα ή θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαγγειίαο θαη εμαηηίαο απηήο. 
 
8.10. Καηά ηελ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο ν ΠΔΛΑΣΖ επζχλεηαη γηα ηελ πιήξε απνζχλδεζε 
θαη ηελ πξνζήθνπζα επηζηξνθή ηνπ Δμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4.12 θαη 4.13 ηεο 
παξνχζαο.   
 
 
9. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
 
9.1. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο 
χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  
 
9.2. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, ε δηαθνξά απηή ζα δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα βάζεη 
ησλ εθάζηνηε λφκσλ πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηε ινηπή εηδηθή λνκνζεζία, φπσο ελδεηθηηθά ηε λνκνζεζία 
πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νη δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ φξνπο θαη 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο χκβαζεο θαη εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε γηα θάζε ζέκα πνπ δελ 
γίλεηαη ξεηή κλεία θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε χκβαζε, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί κηζζψζεσο πξάγκαηνο ή θαη 
ινηπέο πεξηπηψζεηο κεηθηήο χκβαζεο θαηά ηνπο φξνπο ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο παξνχζαο. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη 
ζηελ πεξίπησζε απηή απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.  
 
 
10. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 
 
10.1. Οη φξνη ηεο παξνχζαο θαη ε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο ηζρχεη κφλν εθφζνλ γίλεηαη κε 
έγγξαθε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ην ζρεηηθφ έγγξαθν, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ 
απνδεηθηηθνχ κέζνπ αθφκα θαη απηνχ ηνπ φξθνπ. Καη’ εμαίξεζε εάλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο επέιζνπλ 
αιιαγέο ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, εθφζνλ ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ζπκθέξνλ θαη επηζπκνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο χκβαζεο, νη παξαπάλσ αιιαγέο ζεσξείηαη φηη 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα θαη φξνπο ηεο χκβαζεο ρσξίο λα απαηηείηαη έγγξαθε ηξνπνπνίεζή ηεο. ε 
πεξίπησζε αιιαγψλ ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή λνκνζεζία, ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο φξνπο 
ηεο χκβαζεο, ψζηε λα ζπκθσλνχλ πξνο ην πεξηερφκελν ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ελεκεξψλνληαο ηνλ ΠΔΛΑΣΖ κε 
θάζε πξφζθνξν κέζν. 
 
 
11. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 
 
11.1. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ χκβαζε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο, 
απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη δελ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζε θαλέλα ηξίην πξφζσπν ή εηαηξία 
άιιε απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπκθσλία ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. 
 
 
12. ΑΠΟΡΡΗΣΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
 
12.1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 
επηθνηλσληψλ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη δειψζεη ζηελ παξνχζα 
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία, ηνπο Καλνληζκνχο ηεο ΑΓΑΔ θαη ηελ Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ 
Απνξξήηνπ (Πνιηηηθή Αζθαιείαο) πνπ ηεξεί. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ δελ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη 
κέζσ δηθηχσλ, ζην βαζκφ πνπ ε πξνζηαζία απηψλ δελ επηηπγράλεηαη κε ηε ιήςε πξφζθνξσλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ ή/θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

12.2. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ δειψλεη θαη ν ΠΔΛΑΣΖ απνδέρεηαη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη 
απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ θαη αθνξνχλ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε, παξαθνινχζεζε θαη 
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πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο θαηά ηελ παξνρή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ 
ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε ΔΣΑΗΡΗΑ, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 
Forthnet θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εκπνξηθνί ζπλεξγάηεο απηψλ πνπ 
κεζνιαβνχλ γηα ινγαξηαζκνί ησλ αλσηέξσ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 
ζην νπνίν ε Δηαηξία ππνρξενχηαη ή δηθαηνχηαη λα αλαθνηλψλεη ηα ζηνηρεία, βάζεη πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο ή/θαη 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ, λφκνπ ή δηθαζηηθήο απφθαζεο.  

 
 
12.3. Σα δεδνκέλα θίλεζεο πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη απνζεθεχνληαη απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ κε ηε ιήμε ηεο 
επηθνηλσλίαο θαηαζηξέθνληαη ή θαζίζηαληαη αλψλπκα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3917/2011 γηα ηελ 
δηαηήξεζε δεδνκέλσλ (ΦΔΚ Α’ 22) θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3471/2006, φπσο ηζρχεη. 
Δηδηθφηεξα, ε ΔΣΑΗΡΗΑ ελεκεξψλεη ηνλ ΠΔΛΑΣΖ φηη επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη δεδνκέλα θίλεζεο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ ΠΔΛΑΣΖ γηα ην ζθνπφ ηεο ρξέσζεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ θαη ηελ πιεξσκή ησλ δηαζπλδέζεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηθνηλσλίαο, εθηφο θαη αλ ακθηζβεηήζεθε ν 
ινγαξηαζκφο ή δελ εμνθιήζεθε, νπφηε θαη ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ηελ ακεηάθιεηε επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 
Δπηπιένλ, ε ΔΣΑΗΡΗΑ ελεκεξψλεη ηνλ ΠΔΛΑΣΖ φηη ζηα πιαίζηα δηαζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο κε ηα ηειεπηθνηλσληαθά 
δίθηπα άιισλ θνξέσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο, ε ΔΣΑΗΡΗΑ δηαβηβάδεη ζηνπο θνξείο παξνρήο 
δεκφζηνπ δηθηχνπ ή δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλα θίλεζεο πειαηψλ ηεο, 
αθφκε θαη αλ έρεη δεηεζεί απφ απηνχο ε κε αλαγξαθή ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θαινχζαο γξακκήο (απφθξπςε αξηζκνχ) γηα 
ην ζθνπφ ηεο ρξέσζεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ελεκεξψλεη ηνλ ΠΔΛΑΣΖ φηη δηαβηβάδεη ζε 
ζπλεξγαδφκελεο κε απηή Δηαηξείεο Δλεκέξσζεο Οθεηιεηψλ θαη δηθεγνξηθά γξαθεία ή θαη δηθεγνξηθέο εηαηξείεο ηα 
αλαγθαία δεδνκέλα θίλεζεο θαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, κε 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμψδηθε ελεκέξσζε ηνπ ΠΔΛΑΣΖ γηα ηελ χπαξμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη ηελ εμψδηθε ή 
δηθαζηηθή είζπξαμε ησλ αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ελεκεξψλεη ηνλ ΠΔΛΑΣΖ φηη δηαβηβάδεη ηα δεισζέληα 
απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ πξνζσπηθά δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ άξζε βιαβψλ ή/θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ 
ππεξεζηψλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

12.4. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ΠΔΛΑΣΖ γηα ην ζθνπφ ελεκέξσζεο θαη 
απνζηνιήο  δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο FORTHNET θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ 
FORTHNET κε νπνηνδήπνηε κέζν έληππεο ή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, εθηφο θαη αλ ν ΠΔΛΑΣΖ δειψζεη ξεηά ηελ 
αληίξξεζή ηνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. Σα ζηνηρεία απηά δελ δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο, εθηφο θαη αλ ν ΠΔΛΑΣΖ δειψζεη 
ξεηά ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ. Ο ΠΔΛΑΣΖ απνδέρεηαη κε ηελ παξνχζα λα ιακβάλεη ελεκεξψζεηο αηειψο κε θιήζεηο 
ζηηο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο ππεξεζίαο, κε sms κελχκαηα (ζην θηλεηφ πνπ έρεη δειψζεη ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ), κε email ή 
έληππα θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν γηα ππάξρνπζεο ή λέεο ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο, πξνζθνξέο ή/θαη 
δψξα ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ηνπ Οκίινπ FORTHNET.  

 

12.5. Ο ΠΔΛΑΣΖ έρεη αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχλ, κε εηδηθή έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ, εθηφο αλ ε 
επεμεξγαζία απηή επηηξέπεηαη θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. 

 

12.6. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ζπκκνξθψλεηαη, φπσο ν λφκνο νξίδεη, ζην πεξηερφκελν Δηζαγγειηθήο Παξαγγειίαο, δηθαζηηθήο 
απφθαζεο, απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ή άιιεο αλεμάξηεηεο αξρήο ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ 
ΠΔΛΑΣΖ, εθηφο αλ άιισο νξίδεη λφκνο ή δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ηεξεί ηε λφκηκε δηαδηθαζία γηα ηελ άξζε ηνπ 
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηηο αξκφδηεο δησθηηθέο, δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο. 

 

12.7. Ο ΠΔΛΑΣΖ ελεκεξψζεθε φηη έρεη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ 
ηνλ αθνξνχλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 11 έσο 13 ηνπ λ.2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

13. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 
13.1. ε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, ε ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο πκβάζεσο 
πιαίζην αλαζηέιιεηαη αδεκίσο γηα ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, εθφζνλ απηή είλαη αδχλαηε ή ππεξβνιηθά 
επαρζήο, έσο ηελ ιήμε ησλ γεγνλφησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία, µε ζπλέπεηα θαη ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο  
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ππεξεζηψλ απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ πξνο ηνλ ΠΔΛΑΣΖ. Δάλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο δηαξθνχλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαηαη λα θαηαγγείιεη 
αδεκίσο ηελ παξνχζα κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ. ηα γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ερζξνπξαμίεο, εμέγεξζε, αλαξρηθή δξάζε (ζακπνηάδ), θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο, ππξθαγηά, πιεκκχξα, θαηαζηξνθή/επεκβάζεηο ζην δίθηπν απφ ελέξγεηεο ηξίησλ κε νθεηιφκελεο ζε 
ππαηηηφηεηα ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ, απεξγία, θπβεξλεηηθέο απαγνξεχζεηο, πξάμεηο ειιεληθψλ ή θνηλνηηθψλ ή άιισλ αξρψλ, 
δηαθνπή ή βιάβε ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ή ζε ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα ηξίησλ θαη γεληθά θάζε 
γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ή λα απνηξαπεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
13.2. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο, αθφκε θαη αλ απηή επέιζεη εμαηηίαο ηπρεξνχ γεγνλφηνο 
ή/θαη αλσηέξαο βίαο ν ΠΔΛΑΣΖ νπδεκίαο απνδεκίσζεο δηθαηνχηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηζηξνθψλ ησλ 
θαηαβιεζέλησλ ππφ απηνχ ηειψλ ιεηηνπξγίαο. 
 
 
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
14.1. Ζ παξνχζα χκβαζε, ηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ν ηηκνθαηάινγνο ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ απνηεινχλ ηε χκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηνλ ΠΔΛΑΣΖ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσληψλ ησλ κεξψλ ζε ζρέζε κε ηα 
ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ θαη απνηειεί ηελ ηζρχνπζα ζπκθσλία ησλ κεξψλ, θάζε δε άιιε πξνγελέζηεξε 
ζπκθσλία θαηαξγείηαη. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, παξαβίαζε δε απηψλ απνηειεί ζπνπδαίν 
ιφγν θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο. 
 
14.2. Σπρφλ αθπξφηεηα φξνπ ή φξσλ ηεο χκβαζεο απηήο δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ινηπψλ ζπκθσληψλ, ελψ ν 
άθπξνο φξνο ζα αληηθαζίζηαηαη κε άιινπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αιεζή βνχιεζε ησλ κεξψλ.  
 
14.3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ γηα παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ δηαθίλεζε αλεπηζχκεηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο παξεκθεξείο πξάμεηο. 
 
14.4. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ αλαθνηλψλεη (2) κέξεο πξηλ ηηο ηπρφλ δηαθνπέο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ 
ζπλνιηθά ηηο (6) ψξεο ην κήλα γηα ηελ αλαγθαία ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο (νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο δελ ζα γίλνληαη 
κεηαμχ ησλ σξψλ 08:00-18:00), εθηφο πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, θηλδχλσλ αηπρεκάησλ, βιάβεο εγθαηαζηάζεσλ ή 
δηθηχσλ, ηδίσλ ή ηξίησλ, θαη βαζηθψλ απαηηήζεσλ, νπφηε δηαθφπηεη άκεζα θαη γηα φζν ρξεηαζηεί. Ο ΠΔΛΑΣΖ ζηηο 
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα ηε δηαθνπή παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.   
 
14.5. Οη πξνζθιήζεηο, εηδνπνηήζεηο θαη θνηλνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζα είλαη έγγξαθεο θαη ζα 
απεπζχλνληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αξρή ηεο χκβαζεο, ζα απνζηέιινληαη δε είηε 
κέζσ ζπζηεκέλνπ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα ηζρχνπλ απφ ηελ εκέξα ηεο παξαιαβήο ηνπο, είηε κέζσ fax, είηε κέζσ e-mail 
νπφηε θαη ζα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο απηψλ (fax ή/θαη email). Δηδηθά ζεκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη ζηελ 
πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 8 ηεο παξνχζαο χκβαζεο («ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ»), ε 
ζρεηηθή γξαπηή εηδνπνίεζε πεξί άξζεο ηεο παξαβίαζεο δχλαηαη λα απνζηέιιεηαη απφ ην θαηαγγέιισλ κέξνο 
ηνπιάρηζηνλ κέζσ ζπζηεκέλνπ ηαρπδξνκείνπ, ελψ ην έγγξαθν ηεο θαηαγγειίαο ζα επηδίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. 
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Ζ παξνχζα χκβαζε ζπληάρζεθε ζε δχν (2) πξσηφηππα θαη θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε απφ έλα δεφλησο 
ππνγεγξακκέλν θαη απνηειείηαη απφ 18 ζειίδεο θαη ηα θάησζη ζπλεκκέλα Παξαξηήκαηα: 
 
1. Παξάξηεκα A : ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ NOVA 

A2. ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ MPLS/IP VPN  
 

 

2. Παξάξηεκα B : ΔΝΟΗΚΗΑΖ/ΠΩΛΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

  

Γηα ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

 

 

 

 

Γεκήηξηνο Βάγηαο 

Αλψηεξνο Γηεπζπληήο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ 

 
 
 
 
 
 

Γηα ηνλ ΠΔΛΑΣΖ 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ 
 
 
 
 
 
 
Γηψξγνο Ν. ηαζηλφο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  A΄ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ: ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ 
ΤΠΗΡΔΙΔ NOVA 
 
A2. ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ MPLS/IP VPN  
 

Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΩΝ 
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Forthnet A.E.», 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ 

Δθεμήο ε «ΔΣΑΗΡΗΑ» Δθεμήο ν «ΠΔΛΑΣΖ»  

 

1. Με ηελ παξνχζα Παξαγγειία Τπεξεζίαο ε ΔΣΑΗΡΗΑ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ηνπ 
ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεο δηθηχνπ ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ γηα ηε δεκηνπξγία Ηδεαηνχ Ηδησηηθνχ Γηθηχνπ (VPN) γηα ηελ 
κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη θσλήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζχλδεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξνχζα Παξαγγειία Τπεξεζίαο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή πεξαηηέξσ ε ρξήζε ηνπ Γηθηχνπ απφ ηνλ 
ΠΔΛΑΣΖ ζηα πιαίζηα ηεο πκβάζεσο  Παξαρψξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ 
ησλ κεξψλ ή άιισλ ηπρφλ πκβάζεψλ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ κε ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ ή ηξίηνπο.    

 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ 
ηελ παξέιεπζε εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ έλαξμε παξνρήο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα 
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ (Αξρηθή Γηάξθεηα Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο). H ΔΣΑΗΡΗΑ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο 
ηνλ ΠΔΛΑΣΖ, κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν (θαμ, ειεθηξνληθφ κήλπκα e-mail, θιπ.) γηα ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

 
3. Ο ΠΔΛΑΣΖ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη απφ άιια επηρεηξεκαηηθά 

θέληξα ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο παξνχζαο Παξαγγειίαο 
Τπεξεζίαο.  Ζ ζχλδεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζπλππνγξαθή Πξνζζήθεο πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα 
Παξαγγειία Τπεξεζίαο θαη πεξηγξάθεη ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο λέαο ζχλδεζεο, ε νπνία θαη ζα 
απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο θαη ζπλάκα ηεο χκβαζεο 
Παξαρψξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ κεξψλ. Ζ πξνζζήθε κειψλ ζην 
Γίθηπν VPN πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ λνκηκνπνίεζεο ησλ κειψλ 
απηψλ ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ηελ απνδνρή απφ απηήλ ηεο πξνζζήθεο απηήο θαη ηελ εμαζθάιηζε κε ηελ επηκέιεηα ηεο 
ΔΣΑΗΡΗΑ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο ησλ πξνζηηζέκελσλ κειψλ κε ην δίθηπφ ηεο. Ζ πξνζζήθε κειψλ ηνπ 
Ηδεαηνχ Ηδησηηθνχ δηθηχνπ γίλεηαη κε αληάιιαγκα πνπ θαζνξίδεηαη κε λεφηεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ κε βάζεη ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε λένπ κέινπο. Παξφκνηα δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο 
δηαθνπήο παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο ζε επηρεηξεκαηηθά θέληξα ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. Ζ δηαθνπή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ηελ ππνγξαθή εγγξάθνπ πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα Παξαγγειία Τπεξεζίαο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπο 
φξνπο ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 8.3 απηήο. 
 

4. ε πεξίπησζε παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο εθηφο ηεο βαζηθήο αιιά θαη κέζσ εθεδξηθήο ζχλδεζεο ISDN, θαηά ηελ 
ιήμε ηεο χκβαζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ν ΠΔΛΑΣΖ ππνρξενχηαη λα απεγθαηαζηήζεη θάζε θχθισκα πάλσ 
απφ ηνλ παξερφκελν απφ ηελ ΔΣΑΗΡΗΑ Δμνπιηζκφ, θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε ρξέσζεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ απφ 
ελδερφκελεο θιήζεηο ΔΠΑΚ πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ εθεδξηθνχ θπθιψκαηνο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4.12 ηεο χκβαζεο.  

  
5. Οηθνλνκηθνί φξνη: 

- Οη παξαθάησ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ηα εθάπαμ θαη ηα κεληαία ηέιε ηεο Τπεξεζίαο MPLS/IP VPN θαη ησλ 
θπθισκάησλ πξφζβαζεο ζην Γίθηπν ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ ζε θάζε ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. 

- ηηο παξαθάησ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α. θαη ν θφξνο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ή/θαη 
internet. 

- Ζ ηηκνιφγεζε ηεο Τπεξεζίαο γίλεηαη αλά δίκελν θαη ν ΠΔΛΑΣΖ πξνθαηαβάιιεη ην ηίκεκα ηνπ επφκελνπ 
δηκήλνπ. Δηδηθφηεξα θαηά ηελ πξψηε ηηκνιφγεζε ν ΠΔΛΑΣΖ θαηαβάιιεη θαη ηα εθάπαμ θφζηε, φπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Παξαγγειίαο Τπεξεζίαο. 

 

6. Ζ παξνχζα Παξαγγειία Τπεξεζίαο ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνγεγξακκέλεο κεηαμχ ησλ 
κεξψλ χκβαζεο Παξαρψξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην Παξάξηεκα απηήο. 
Ζ παξνχζα Παξαγγειία Τπεξεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χκβαζε Παξαρψξεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ 
Τπεξεζηψλ απνηεινχλ ηελ πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 
Παξνχζαο Τπεξεζίαο θαη αληηθαζηζηνχλ νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε πξνθνξηθή ή έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ 
ησλ κεξψλ. Γελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο, ζπλελλνήζεηο, ζπκθσλίεο, παξαζηάζεηο, ή εγγπήζεηο, ξεηέο ή 
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ζησπεξέο, νη νπνίεο δελ εθθξάδνληαη ζηα έγγξαθα απηά. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζην 
ζχλνιφ ηνπο εθαξκφδνληαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ νπνηνλδήπνηε άιισλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ δχλαηαη λα 
έρνπλ πξνεγνπκέλσο δηαηππσζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ.  
 

ΟΓΟ - ΑΡ. Σ.Κ. ΠΟΛΗ ΣΗΛ. POP

ΚΤΚΛΩΜΑ 

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ 

Forthnet

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

MPLS PORT 

(Mbps)

MPLS COS
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

MPLS COS (kbps)

INTERNET ΜΔΩ 

PROXY

ΣΔΛΙΚΟ 

ΔΦΑΠΑΞ 

ΣΔΛΟ 

ΤΝΓΔΗ  

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ 

MPLS PORT

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ 

MPLS COS 

ΣΔΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ 

MPLS 

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE 40.960Κ 120,50 €           

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

18,18 €              18,18 €        24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

0,00 €

10 ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟΤ 6-8 45444 ΗΩΑΝΝΗΝΑ 2651027475 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ

18,18 €        

9
2 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ & 

ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ 93
38333 ΒΟΛΟ 2421026574 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              18,18 €        

18,18 €              18,18 €        

8 ΝΔΑΡΥΟΤ 23 73100 ΥΑΝΗΑ 2821027900 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              

0,00 €

7 ΒΟΣΖ 2 65403 ΚΑΒΑΛΑ 2510227430 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ

18,18 €        

6 3 ΣΡΗΩΝ ΝΑΤΑΡΥΩΝ 40 26222 ΠΑΣΡΑ 2610346724 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              18,18 €        

18,18 €              18,18 €        

5 Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 49 54643 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2310883100 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              

0,00 €

4 ΚΔΡΑΜΗΚΟΤ 40 10437 ΑΘΖΝΑ 2103291200 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ

18,18 €              18,18 €        

3 ΛΔΚΚΑ 23-25 10562 ΑΘΖΝΑ 2103291703 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              18,18 €        

2 ΝΗΚΖ 4 10563 ΑΘΖΝΑ 2103291200 ADSL

40.960K ΌΧΙ

A/A

ΗΜΔΙΟ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΔΛΑΣΗ MPLS

1
ΖΦΑΗΣΟΤ 76 (LAMDA 

HELLIX)
19400 ΚΟΡΩΠΗ LHX

ΜΗΘΩΜΔΝΖ 

ΓΡΑΜΜΖ
169,50 €           290,00 €      0,00 €

 
 
 
 
 
 

 





 
 

Σελ 14 από 18 
12588 

ΟΓΟ - ΑΡ. Σ.Κ. ΠΟΛΗ ΣΗΛ. POP

ΚΤΚΛΩΜΑ 

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ 

Forthnet

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

MPLS PORT 

(Mbps)

MPLS COS
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

MPLS COS (kbps)

INTERNET ΜΔΩ 

PROXY

ΣΔΛΙΚΟ 

ΔΦΑΠΑΞ 

ΣΔΛΟ 

ΤΝΓΔΗ  

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ 

MPLS PORT

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ 

MPLS COS 

ΣΔΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ 

MPLS 

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

GOLD -  €                  

 SILVER -  €                  

BRONZE -  €                  

18,18 €              18,18 €        

23 ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 72 82100 ΥΟ 2271028882 18,18 €              18,18 €        

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΗΡΔΙΑ Nova MPLS VPN

ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΗ 

ΤΝΓΔΗ  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΩΜΑ

0,00 €                                      690,00 € 

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €ADSL

0,00 €24Μ/1Μ

0,00 €

22 ΛΔΚΑΣΖ 3 83100 ΑΜΟ 2273030212 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ

ΌΧΙ

18,18 €        

21
ΠΡΔΒΔΛΑΚΖ & 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ
71202 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2810342520 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              18,18 €        

18,18 €              18,18 €        

20
ΥΑΪΝΑ & ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 

29
34100 ΥΑΛΚΗΓΑ 2221061285 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              

0,00 €

19 ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ 4 85100 ΡΟΓΟ 2241035656 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ

18,18 €        

18 ΑΡΗΩΝΟ 1 81100 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 2251040847 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              18,18 €        

18,18 €              18,18 €        

17 Π. ΟΤΛΟΤ 11 30100 ΑΓΡΗΝΗΟ 2641055755 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              

0,00 €

16
ΖΡΩΩΝ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΊΟΤ 19
22100 ΣΡΗΠΟΛΖ 2710226703 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ

18,18 €        

15
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 7 & 

ΣΕΑΒΔΛΑ 
41222 ΛΑΡΗΑ 2410257866 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              18,18 €        

18,18 €              18,18 €        

14 ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 35100 ΛΑΜΗΑ 2231031181 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              

0,00 €

13 ΛΔΩΦ. ΑΛΔΞΆΝΓΡΑ 13 49100 ΚΔΡΚΤΡΑ 2661030058 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ

18,18 €        

12 ΠΑΡΝΑΟΤ 6 69100 ΚΟΜΟΣΖΝΖ 2531035313 ADSL

24Μ/1Μ ΌΧΙ 0,00 €

18,18 €              18,18 €        

11 ΜΠΟΤΗΟΤ & ΔΣΗΑ 3 50100 ΚΟΕΑΝΖ 2461028030 ADSL 18,18 €              

A/A

ΗΜΔΙΟ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΔΛΑΣΗ MPLS

 
 

Ζκεξνκελία 01/03/2019 
                 
Γηα ηνλ ΠΔΛΑΣΖ 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ 

 

Γηψξγνο Ν. ηαζηλφο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ – ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ εθκηζζψλεη κε ηελ παξνχζα ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ ζχλδεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θέληξσλ εμνπιηζκφ (εθεμήο ν «Δμνπιηζκφο»), ν νπνίνο θαη πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ έλαληη ηνπ 
ζπκθσλνχκελνπ θαη αληίζηνηρα αλαθεξφκελνπ ζην παξφλ Παξάξηεκα κεληαίνπ κηζζψκαηνο είλαη ππεχζπλε, 
εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, γηα ηελ πξνκήζεηα, θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη επηζθεπή ηνπ Δμνπιηζκνχ, εθφζνλ 
ε ρξήζε ηνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη θαλφλεο ρξήζεο, ζηελ έδξα ή 
ζηα γξαθεία ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. Ο ΠΔΛΑΣΖ ζπκθσλείηαη θαη ζπλνκνινγείηαη, φηη παξακέλεη ππφρξενο έλαληη ηεο 
ΔΣΑΗΡΗΑ γηα ηελ απξνθάζηζηε απφδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ κεηά απφ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο ή κεηά απφ ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ, ζην νπνίν 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Δμνπιηζκφο. πκθσλείηαη θαη ζπλνκνινγείηαη, φηη ε αμία ηνπ Δμνπιηζκνχ είλαη ε 
αλαθεξφκελε ζην παξφλ Παξάξηεκα. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κίζζσζεο ινγίδεηαη ε παξάδνζε ζηελ έδξα ηνπ 
ΠΔΛΑΣΖ. Ο ΠΔΛΑΣΖ δειψλεη θαη αλαγλσξίδεη, φηη ν Δμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηεο 
απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ, δελ παξνπζηάδεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο θαη φηη ε ΔΣΑΗΡΗΑ ηνλ 
πξνκεζεχηεθε εηδηθά γηα λα ηνλ ηνπνζεηήζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κειψλ ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. 

 
2. Με ηελ παξάδνζε ηνπ Δμνπιηζκνχ ζηελ έδξα ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ζηελ Αζήλα απνζηέιιεηαη ην ζρεηηθφ δειηίν 

απνζηνιήο, φπνπ θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα, ε αθξηβήο δηεχζπλζε φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί θάζε ηκήκα 
ηνπ Δμνπιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξφθνπ θαη ηνπ είδνπο ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα ηεξείηαη π.ρ. δσκάηην 
γξαθείνπ ή απνζήθεο), ηπρφλ άιιν εμνπιηζκφ πνπ αληηθαζηζηά, ην κνληέιν, ν θαηαζθεπαζηήο, ην είδνο, ε 
πνζφηεηα, ην serial number θαη ηπρφλ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δμνπιηζκνχ (πρ. κέγεζνο, ρξψκα, ζρεηηθή 
ελδεηθηηθή ηακπέιια εκθαίλνπζα ηελ ηδηνθηεζία ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ) κε θάζε αλάιπζε θαη εμεηδίθεπζε, ψζηε 
απξφζθνπηα λα πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ Δμνπιηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ ή ζε κέξνο ηνπ, ν νπνίνο 
ηεξείηαη γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. Σν Γειηίν 
Απνζηνιήο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ ζεκεησκέλσλ ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 
θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπεί ηνλ ΠΔΛΑΣΖ. Σν Γειηίν Απνζηνιήο απνηειεί πιήξε απφδεημε γηα ηνλ 
Δμνπιηζκφ πνπ ηεξείηαη ζε φια ηα ζπλδεφκελα επηρεηξεκαηηθά θέληξα ηνπ ΠΔΛΑΣΖ απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ 
απνδεηθηηθνχ κέζνπ αθφκα θαη απηνχ ηνπ φξθνπ. 

 
3. Καηά ηελ ιήμε ηεο χκβαζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ν ΠΔΛΑΣΖ ππνρξενχηαη λα λα απεγθαηαζηήζεη θάζε είδνπο 

θχθισκα ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ Δμνπιηζκφ θαη λα απνδψζεη άκεζα ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ ην ζχλνιν ηνπ Δμνπιηζκνχ 
πνπ παξέιαβε ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4.12 θαη 4.13 ηεο 
χκβαζεο, εθηφο εάλ ππάξμεη πεξίπησζε πψιεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ.  

 
4. Ο ΠΔΛΑΣΖ επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν κε ηα κέιε ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δμνπιηζκνχ, φπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηνπ ζέηεη ε ΔΣΑΗΡΗΑ. Ζ 
κεηαθίλεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ, φπσο 
θαη ε ελέξγεηα νπνηαζδήπνηε ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ηξνπνπνίεζεο θαη επέθηαζεο απηνχ απφ ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ή απφ ηξίηνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. Ο ΠΔΛΑΣΖ 
επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν κε ηα κέιε ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηεο 
ΔΣΑΗΡΗΑ, αλ ν Δμνπιηζκφο παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε απφθιηζε ή πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. O ΠΔΛΑΣΖ 
νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ζέηεη ε ΔΣΑΗΡΗΑ σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ, ηε 
ζπληήξεζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δμνπιηζκνχ, ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
αλαγθαίνπ θιηκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. Καλφλεο ρξήζεο ηνπ 
Δμνπιηζκνχ ζεσξνχληαη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο (manuals) πνπ αθνξνχλ ηνλ Δμνπιηζκφ. 

 
5. Ζ απνθαηάζηαζε βιαβψλ δελ θαιχπηεη νπνηαδήπνηε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία πνπ νθείιεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο θαη 

ππνδνµέο ηνπ ρψξνπ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν Δμνπιηζκφο, ζηελ ζπλδεζµνινγία ηνπ Δμνπιηζκνχ 
µε άιιεο ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ή/θαη ηξίησλ. Δπίζεο πξνυπνζέηεη φηη ε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ 
Δμνπιηζκνχ δελ έρεη αιινησζεί, ηξνπνπνηεζεί ή πξνζαξµνζηεί µε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΖ, ρσξίο 
ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ. 

 
6. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ή κέζσ ηξίηεο εηαηξίαο ζπληήξεζεο δηθαηνχηαη λα ελεξγεί πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηνλ Δμνπιηζκφ ζηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ θξίλεη απαξαίηεην. 
 

7. Οη ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβψλ εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή ζπκθσλία 
κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, ζα παξέρνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Γεπηέξα-Παξαζθεπή, 09.00-17.00). 
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Οηθνλνκηθνί Όξνη: 
 

 

1
ΖΦΑΗΣΟΤ 76 

(LAMDA HELLIX)
ΚΟΡΩΠΗ MPLS CPE CISCO CISCO1921/K9=

C1921 Modular Router, 2 GE, 2 

EHWIC slots, 512DRAM, IP Base
ΝΑΗ 1 846 € 0 €

2 ΝΗΚΖ 4 ΑΘΖΝΑ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

3 ΛΔΚΚΑ 23-25 ΑΘΖΝΑ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

4 ΚΔΡΑΜΗΚΟΤ 40 ΑΘΖΝΑ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

5 Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 49 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

6
3 ΣΡΗΩΝ ΝΑΤΑΡΥΩΝ 

40
ΠΑΣΡΑ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

7 ΒΟΣΖ 2 ΚΑΒΑΛΑ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

8 ΝΔΑΡΥΟΤ 23 ΥΑΝΗΑ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

9
2 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ & 

ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ 93 
ΒΟΛΟ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

10 ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟΤ 6-8 ΗΩΑΝΝΗΝΑ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

11
ΜΠΟΤΗΟΤ & ΔΣΗΑ 

3
ΚΟΕΑΝΖ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΝΟΙΚΙΑΗ

A/A

ΗΜΔΙΟ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΤΠΗΡΔΙΑ / ΥΡΗΗ ΚΑΣΑ/ΣΗ ΚΩΓΙΚΟ
ΟΓΟ - ΑΡ. ΠΟΛΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ 

ΑΠO 

FORTHNET

ΣΔΜ.
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12 ΠΑΡΝΑΟΤ 6 ΚΟΜΟΣΖΝΖ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

13
ΛΔΩΦ. ΑΛΔΞΆΝΓΡΑ 

13
ΚΔΡΚΤΡΑ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

14
ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3
ΛΑΜΗΑ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

15
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 7 & 

ΣΕΑΒΔΛΑ
ΛΑΡΗΑ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

16
ΖΡΩΩΝ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΊΟΤ 19
ΣΡΗΠΟΛΖ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

17 Π. ΟΤΛΟΤ 11 ΑΓΡΗΝΗΟ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

18 ΑΡΗΩΝΟ 1 ΜΤΣΗΛΖΝΖ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

19 ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ 4 ΡΟΓΟ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

20
ΥΑΪΝΑ & 

ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 29
ΥΑΛΚΗΓΑ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

21
ΠΡΔΒΔΛΑΚΖ & 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ

ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

22 ΛΔΚΑΣΖ 3 ΑΜΟ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

23 ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 72 ΥΗΟ
ADSL MODEM / 

ROUTER
CISCO CISCO887-K9

Cisco 887 ADSL2/2+ Annex A 

(PSTN) Router
ΝΑΗ 1 451,66 € 0 €

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΝΟΙΚΙΑΗ

A/A

ΗΜΔΙΟ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΤΠΗΡΔΙΑ / ΥΡΗΗ ΚΑΣΑ/ΣΗ ΚΩΓΙΚΟ
ΟΓΟ - ΑΡ. ΠΟΛΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ 

ΑΠO 

FORTHNET

ΣΔΜ.

 
 

 Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη παξαρσξείηαη ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ ρσξίο ρξέσζε, 
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

 
 
Ζκεξνκελία 01/03/2019 

 

Γηα ηνλ ΠΔΛΑΣΖ 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ 

 

 

Γηψξγνο Ν. ηαζηλφο 

 

 





 
 

Σελ 18 από 18 
12588 

  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
 

1. Δθφζνλ ν ΠΔΛΑΣΖ έρεη επηιέμεη ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ησλ ηηκνινγίσλ ζπλαηλεί θαη απνδέρεηαη ηε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ θαη δειψλεη ξεηά φηη δελ επηζπκεί λα ιακβάλεη ηηκνιφγηα ζε έληππε κνξθή. 

2. Ζ Forthnet εθδίδεη ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ζην ΠΔΛΑΣΖ φπσο νξίδεηαη ζηνπο νηθείνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ 
έρεη ππνγξάςεη κε ην ΠΔΛΑΣΖ. 

3. Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηε Forthnet ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (έσο πέληε ηνλ 
αξηζκφ) ζηηο νπνίεο ζα απνζηέιινληαη ηα εθδνζέληα ηηκνιφγηα. Ο ΠΔΛΑΣΖ νθείιεη λα κελ θαζηζηά ηηο σο άλσ 
δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνζβάζηκεο ζε ηξίηνπο πέξαλ ησλ ξεηά εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ 
πξνζψπσλ. Ζ Forthnet νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ πξφζβαζε νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ζηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ.  

4. Ζ Forthnet δηαζθαιίδεη φηη ηα παξαζηαηηθά πνπ δηαβηβάδνληαη ζην ΠΔΛΑΣΖ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
απνηεινχλ επίζεκα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18α ηνπ Κ.Β.. Ζ Forthnet 
απνζηέιιεη ζην ΠΔΛΑΣΖ ην κεραλνγξαθηθφ ηηκνιφγην ζε κνξθή PDF, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ δχν αξρεία ηα νπνία 
δηαζθαιίδνπλ ηε γλεζηφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη πξνέιεπζε ηνπ ηηκνινγίνπ. Σν πξψην αξρείν έρεη θαηάιεμε  «*_a.txt» 
θαη απνηειεί ην αξρείν πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθά  φια ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ην δεχηεξν αξρείν έρεη θαηάιεμε 
«*_b.txt» θαη απνηειεί ηελ ςεθηαθή ζήκαλζε.  

5. Ο ΠΔΛΑΣΖ δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηηο νπνίεο, θαηά 
δήισζε ηνπ ΠΔΛΑΣΖ, ζα απνζηέιινληαη ηα εθδνζέληα ηηκνιφγηα θαζψο θαη θάζε είδνπο ζρεηηθή ελεκέξσζε είλαη 
ζηνλ πιήξε, απνθιεηζηηθφ θαη αδηαθηινλίθεην έιεγρφ ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε Forthnet δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε 
δεκία ηπρφλ ππνζηεί απφ ηελ πξφζβαζε ή/θαη ρξήζε απφ ηξίηνπο ησλ ελ ιφγσ δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΠΔΛΑΣΖ. 
6. Ο ΠΔΛΑΣΖ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Forthnet γηα θάζε κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ 
έρεη δειψζεη θαη ηδηαηηέξσο ζηα ζηνηρεία δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απνθιεηφκελεο νηαζδήπνηε επζχλεο 
ηεο Forthnet γηα ηελ αδπλακία ή θαζπζηέξεζε ελεκέξσζεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ γηα ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, νθεηιφκελε 
ζηνλ αλσηέξσ ιφγν. 
7. Ο ΠΔΛΑΣΖ απνδέρεηαη φηη ε Forthnet θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο 
ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο ηηκνινγίσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε Forthnet δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε 
δεκία (ζεηηθή ή απνζεηηθή) ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ή/θαη ηξίησλ ηπρφλ πξνθχςεη, νθεηιφκελε ζηελ αδπλακία ή θαζπζηέξεζε 
πξφζβαζεο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ. Ο ΠΔΛΑΣΖ δελ δχλαηαη λα επηθαιεζηεί θαλέλα εθ ησλ 
αλσηέξσ ιφγσλ σο αηηηνινγία γηα ηελ εθπξφζεζκε εμφθιεζε εθδνζέληνο ηηκνινγίνπ.  
8. Ο ΠΔΛΑΣΖ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Forthnet ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν ή κε ιήςεο εθδνζέληνο ηηκνινγίνπ δελ επζχλεηαη γηα 
νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ παξάλνκε ή/θαη απζαίξεηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο 
απφ ηξίηνπο, ιφγσ δηαξξνήο ηνπο ζε απηνχο απφ ην πλδξνκεηή. ε θάζε πεξίπησζε, ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ 
ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο θέξεη απνθιεηζηηθά ν ΠΔΛΑΣΖ.        
9. Ο ΠΔΛΑΣΖ δχλαηαη νπνηεδήπνηε, κε έγγξαθν αίηεκά ηνπ, λα δεηήζεη απφ ηε Forthnet ηελ δηαθνπή δηαβίβαζεο 
ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδίδεη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζε έληππε κνξθή.  
 
ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο 1  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο 2  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο 3  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο 4  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο 5  

 
 
Γηα ηνλ ΠΔΛΑΣΖ 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ 

 

 

Γηψξγνο Ν. ηαζηλφο 

 




