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Στην Αθήνα σήμερα …/…/… τα κατωτέρω  συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 

 αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Μαρούσι 

(Κηφισίας 66) με ΑΦΜ 099936189, ΔΟY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  και εκπροσωπείται νόμιμα 

για την παρούσα σύμβαση από τον κ…….., στο εξής αναφερόμενη στη παρούσα ως 

«ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» ή «Π.Π» και  

 

 αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ….., που εδρεύει …., με ΑΦΜ …., ΔΟΥ ... και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την παρούσα σύμβαση από τον κ…….., στο εξής 

αναφερόμενη στη παρούσα ως «Πάροχος Υπηρεσίας» ή «Π.Υ» και από κοινού 

αναφερόμενοι  στη παρούσα ως οι «Συμβαλλόμενοι»  ή «Συμβαλλόμενα μέρη» ή απλώς 

«μέρη», 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

 

1. Αντικείμενο της Σύμβασης  

H παρούσα σύμβαση συνάπτεται στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας 

Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, 

καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην  εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών  (4ος 

κύκλος ανάλυσης) ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 

23/1/2017), και  αφορά στην παροχή από τη WIND, Πάροχος Πρόσβασης (Π.Π),  προς την ... ... 

…, Πάροχος Υπηρεσίας (Π.Υ), σχετικών προϊόντων χονδρικής, ιδίως  χονδρικού προϊόντος 

Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης VLU και συναφών ευκολιών, σύμφωνα με τις 

κοινές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στην ΑΠ ΕΕΤΤ 

808/002/27.4.2017 «Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 

(άρθρο 7 παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των 

ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 

(Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 

(ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» ΦΕΚ 1743/Β/19.05.2017, καθώς και την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/04/07.06.2017, 



 

 

“Ανάθεση στους αιτηθέντες Παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας 

της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται 

στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ/792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση 

Ανάθεσης)”. 

2. Ισχύς της Σύμβασης 

2.1. Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VLU/FTTx είναι αορίστου χρόνου, με δυνατότητα του 

Παρόχου Υπηρεσίας να καταργήσει την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, με υποβολή 

σχετικού αιτήματος. 

2.2. Ειδικά για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ (WIND NGA Connect), με την επιφύλαξη διαφορετικής 

συμφωνίας μεταξύ ΠΠ και ΠΥ, ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπηρεσιών για κάθε σύνδεση  είναι 

έξι (6) μήνες (καλούμενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.), μετά το πέρας 

του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο ΠΥ, μετά τη λήξη του 

ελάχιστου χρόνου των έξι (6) μηνών έχει δικαίωμα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ. 

 

3. Γενικές Διατάξεις 

3.1.Ρητώς συνομολογείται από αμφότερα τα μέρη, ότι όλοι οι όροι της παρούσας είναι 

ουσιώδεις και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως την ΑΠ ΕΕΤΤ  

808/002/27.4.2017 «Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 

4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής 

Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» ΦΕΚ 

1743/Β/19.05.2017, η οποία σε κάθε περίπτωση υπερισχύει της παρούσας. 

3.2. Η μη άσκηση από τους συμβαλλομένους οιουδήποτε συμβατικού δικαιώματος που 

απορρέει από τη παρούσα σύμβαση ή την ΑΠ ΕΕΤΤ  808/002/27.4.2017, δεν θα ερμηνεύεται ως 

παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό ή  τυχόν άλλο δικαίωμά του . 

3.3. Τυχόν ακυρότητα όρων της παρούσας δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων  της. Τυχόν 

άκυροι όροι θα πρέπει να αντικατασταθούν εντός ευλόγου χρόνου από άλλους έγκυρους, οι 



 

 

οποίοι θα πρέπει να διατυπωθούν κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται  στην αληθινή βούληση 

των συμβαλλομένων. Μέχρι την κατά την ως άνω αντικατάστασή τους, οι συμβαλλόμενοι 

εφαρμόζουν τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμιστικές και νομοθετικές διατάξεις. 

3.4. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με κοινή έγγραφη συμφωνία των  

συμβαλλομένων μερών. 

3.5 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα 

σύμβαση, ορίζονται τα δικαστήρια  των Αθηνών. 

3.6. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε (2) αντίτυπα,  και το  κάθε συμβαλλόμενο μέρος  έλαβε 

από  ένα αντίγραφο. Υπογράφονται και μονογράφονται σε κάθε σελίδα από τους νόμιμους 

εκπροσώπους των μερών, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα. 

3.7. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει πλήρως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε 

σχέση  με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ  … … (Π.Υ) 


