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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Ερώτηµα 1 

Στο Τεύχος της Προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας για την επιλογή 

Παρόχου/Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται οι έννοιες της «Προσφοράς» 

(σελ. 10), και της «έγκυρης Προσφοράς» (σελ. 30). 

Επιπλέον, το Τεύχος της Προκήρυξης αναφέρεται και στην ειδικότερη έννοια της 

«έγκυρης Αρχικής Οικονοµικής Προσφοράς» (ενδεικτικά στην παράγραφο 3.3 – 

∆ιαδικασία Επιλογής, στις σελ. 13, 14, καθώς και στις παραγράφους 7.7 έως και 

7.10 για τη ∆ιαδικασία του Πρώτου Σταδίου, σελ. 26 και 26). 

Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί εάν η έννοια της  «έγκυρης Αρχικής 

Οικονοµικής Προσφοράς» ταυτίζεται µε την έννοια της «έγκυρης Προσφοράς», 

όπως αυτή προσδιορίζεται στη σελ. 30, αποτελώντας το χρηµατικό ποσό που ο 

υποψήφιος πάροχος ζητεί ως µέγιστη αποζηµίωση για την Παροχή της 

Καθολικής Υπηρεσίας. 

Παρακαλούµε ιδίως να διευκρινιστεί η έννοια της «έγκυρης Αρχικής Οικονοµικής 

Προσφοράς µηδενικής αποζηµίωσης», σε αντιδιαστολή µε την έννοια της 

«Αρχικής Οικονοµικής Προσφοράς µη µηδενικής αποζηµίωσης», καθώς 

αµφότερες χρησιµοποιούνται στα ανωτέρω χωρία. 

Γενικότερα, παρακαλούµε να διευκρινιστεί πώς διαφοροποιείται η «έγκυρη 

Αρχική Οικονοµική Προσφορά µηδενικής αποζηµίωσης» (σελ. 14 & σελ. 25, 26)  

από την «Αρχική Οικονοµική Προσφορά µη µηδενικής αποζηµίωσης» (σελ. 10). 

Εφόσον διαφοροποιούνται µόνο ως προς το ποσό (την απόλυτη τιµή) της 

αιτούµενης αποζηµίωσης, παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί ο λόγος της 

διαφορετικής µεταχείρισης της Αρχικής Οικονοµικής Προσφοράς µηδενικής 

αποζηµίωσης, από την Αρχική Οικονοµική Προσφορά µη µηδενικής 

αποζηµίωσης, δεδοµένου ότι ιδίως η Αρχική Οικονοµική Προσφορά µηδενικής 

αποζηµίωσης προσανατολίζεται στην ελαχιστοποίηση του Καθαρού Κόστους 

Καθολικής Υπηρεσίας. 

 

Απάντηση  

Η διαδικασία της δηµοπρασίας αποτελείται από δύο στάδια.  

Για να ληφθεί υπόψη της ΕΕΤΤ µία προσφορά, σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω 

στάδια της ∆ηµοπρασίας, πρέπει να είναι έγκυρη. 

Έγκυρες Προσφορές: 

Αρχική Οικονοµική προσφοράς: Να χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα του εντύπου 

που έχει δηµοσιευθεί στο Παράρτηµα Α Τµήµα VII σύµφωνα µε τις οδηγίες που 
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αναφέρονται σε αυτό, να φέρει υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου και 

σφραγίδα της εταιρείας. 

Αρχική Οικονοµική προσφοράς µηδενικής αποζηµίωσης: Να 

χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα του εντύπου που έχει δηµοσιευθεί στο Παράρτηµα 

Α Τµήµα VII σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό, να αναγράφεται 

ολογράφως το ποσό «µηδέν», να φέρει υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου και 

σφραγίδα της εταιρείας. 

Οικονοµική Προσφορά: Να χρησιµοποιηθεί το έντυπο που θα δώσει η ΕΕΤΤ 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό (υπόδειγµα έχει δηµοσιευθεί 

στην προκήρυξη Παράρτηµα Γ), να φέρει υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου 

και σφραγίδα της εταιρείας και η αποζηµίωση που ζητείται να είναι µικρότερη ή 

ίση από την µέγιστη αποδεκτή την οποία θα ανακοινώνει η ΕΕΤΤ στην έναρξη 

κάθε γύρου.  

 

Αρχικές Οικονοµικές  Προσφορές  µηδενικής ή µη αποζηµίωσης υποβάλλονται 

κατά το πρώτο Στάδιο της δηµοπρασίας και αποτελούν µέρος του φακέλου 

αίτησης συµµετοχής.  Οικονοµικές Προσφορές υποβάλλονται στο δεύτερο 

στάδιο, σύµφωνα µε την διαδικασία του κεφαλαίου 8 του τεύχους προκήρυξης.  

 

Στην παράγραφο 3.3 του Τεύχους Προκήρυξης διευκρινίζεται σαφώς η  πορεία 

που θα ακολουθηθεί κατά την δηµοπρασία σε περίπτωση υποβολής αρχικής 

οικονοµικής προσφοράς µηδενικής αποζηµίωσης. 

 

Ερώτηµα 2 

Συναφώς παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί η έννοια της «αποδεκτής 

Προσφοράς» που χρησιµοποιείται στη σελ. 9 του Τεύχους της Προκήρυξης. 

 

Απάντηση  

Η έννοια της «Αποδεκτής» προσφορά ταυτίζεται µε την έννοια της «έγκυρης» 

προσφοράς.  

 

Ερώτηµα 3 

Στο Τεύχος της Προκήρυξης αναφέρεται ότι οι Προσφορές θα γίνουν ανά 

διαχειριστική χρήση και ανά αιτούµενο στοιχείο Καθολικής Υπηρεσίας (Τµήµα VΙΙ: 

Έντυπο Αρχικής Οικονοµικής Προσφοράς). Επίσης, στην παράγραφο 3.2 του 

Τεύχους της Προκήρυξης αναφέρεται ότι η χρονική διάρκεια ορισµού θα ξεκινά 

από την 01/01/2016 και θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη (ο οριζόµενος στο νόµο 

ελάχιστος χρόνος διάρκειας), «εκτός εάν ο υπερθεµατιστής δηλώσει ότι είναι 
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έτοιµος να προσφέρει την υπηρεσία σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα», ή «εκτός 

εάν ο υπερθεµατιστής δηλώσει ότι επιθυµεί να ορισθεί για διάστηµα πέντε (5) 

ετών». Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως διευκρινισθεί εάν η χρονική 

διάρκεια της Προσφοράς θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στη διαδικασία επιλογής 

του παρόχου ΚΥ. 

 

Απάντηση  

Η χρονική διάρκεια ορισµού του παρόχου ΚΥ δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση 

στην διαδικασία επιλογής του παρόχου. 

 

Ερώτηµα 4 

∆εδοµένου ότι η δεύτερη φάση της διαδικασίας της ∆ηµοπρασίας αναφέρεται 

στην Προεπιλογή Υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της 

Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. Οικ. 28120/974/11-05-2007 για τις 

«Προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία για τον καθορισµό 

παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (σελ. 6 του Τεύχους της Προκήρυξης), ερωτάται 

εάν οι πάροχοι που έχουν ήδη προεπιλεγεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 729/9/31-

07-2014 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κατάρτιση καταλόγου µε ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις για την παροχή του συνόλου ή στοιχείων της Καθολικής υπηρεσίας 

που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. Οικ. 

28120/974/11-05-2007 “Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον 

καθορισµό παρόχου καθολικής υπηρεσίας”», πρέπει µε την Αίτησή τους να 

συνυποβάλλουν εκ νέου στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία αξιοπιστίας (Τµήµα ΙΙΙ.1, Τµήµα 

ΙΙΙ.2, Τµήµα ΙΙΙ.3, Τµήµα ΙΙΙ.4 και Τµήµα ΙΙΙ.5) βάσει των οποίων έχουν 

προεπιλεγεί. 

 

Απάντηση  

Όπως ρητά αναφέρεται και στο Τµήµα ΙΙΙ του Παραρτήµατος Α,  πάροχοι που 

έχουν ήδη προεπιλεγεί µε την υπ’αριθµ. Α.Π. ΕΕΤΤ 729/9/31-7-2014 δεν 

χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου τα στοιχεία που αποδεικνύουν την 

Αποτελεσµατικότητα και Αξιοπιστία τους βάσει των οποίων έχουν προεπιλεγεί 

εκτός και εάν επιθυµούν την συµµετοχή τους σε στοιχείο για το οποίο δεν έχουν 

προεπιλεγεί. 

 

Ερώτηµα 5 

Στην παράγραφο 6.1 του Τεύχους της Προκήρυξης ως κριτήριο για την 

αξιολόγηση και την προεπιλογή αναφέρεται και το στοιχείο ε’ «ο Συµµετέχων δεν 

πρέπει να έχει παραβεί τους όρους διεξαγωγής της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του κεφ. 4 της παρούσας». Ωστόσο, το κεφάλαιο 4 του Τεύχους της 

Προκήρυξης αναφέρεται στους «Κανόνες διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας», ήτοι σε 

µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας. Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί το εν 

λόγω σηµείο. 

 

Απάντηση  

Οι κανόνες διεξαγωγής της δηµοπρασίας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 του 

Τεύχους Προκήρυξης αφορούν όλη την χρονική διάρκεια κατά την οποία 

διεξάγεται η ∆ηµοπρασία, από την υποβολή της αίτησης συµµετοχής έως και την 

ολοκλήρωση της δηµοπρασίας. 

 

Ερώτηµα 6 

Στην παράγραφο 6.1.1 του Τεύχους της Προκήρυξης αναφέρεται ότι: «η 

προεπιλογή των Συµµετεχόντων στη δηµοπρασία γίνεται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα 

µε τα ακόλουθα κριτήρια: (α) Ο Συµµετέχων πρέπει να έχει υποβάλλει Φάκελο 

Αίτησης Συµµετοχής σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5. (β) Ο Συµµετέχων πρέπει να έχει 

υποβάλει πλήρη Αίτηση Συµµετοχής σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5.. ..». Ωστόσο, 

σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5, η αίτηση συµµετοχής αποτελεί στοιχείο του φακέλου 

της αίτησης συµµετοχής. Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί το εν λόγω σηµείο. 

 

Απάντηση  

Κατά την προεπιλογή των Συµµετεχόντων γίνεται έλεγχος (α) εάν έχει υποβληθεί 

Φάκελος Συµµετοχής σε δύο (2) αντίγραφα σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1.1. 

(β) ότι ο Φάκελος Συµµετοχής είναι πλήρης σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1.2 

και (γ) ότι η Αίτηση Συµµετοχής η οποίο αποτελεί µέρος του Φακέλου 

Συµµετοχής είναι πλήρης και ορθά συµπληρωµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

Α.  

 

Ερώτηµα 7 

Στην παράγραφο 6.2.1 του Τεύχους της Προκήρυξης αναφέρεται ότι «κατά τη 

διάρκεια του Σταδίου Προεπιλογής, η ΕΕΤΤ µπορεί να ζητήσει από τον 

Συµµετέχοντα να υποβάλει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την Αίτησή 

του. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, να είναι 

αναγκαίο σύµφωνα µε το παρόν και να προβλέπει ένα λογικό χρονικό διάστηµα 

διεκπεραίωσής του». Παρακαλούµε να διευκρινιστούν εάν υπάρχουν ανώτατα και 

κατώτατα χρονικά περιθώρια. 

 

Απάντηση  
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∆εν έχει ορισθεί ανώτατο και κατώτατο χρονικό περιθώριο. Το χρονικό περιθώριο 

θα καθορίζεται ανά περίπτωση ανάλογα µε την φύση των επιπλέον στοιχείων 

που ζητούνται.  

 

Ερώτηµα 8 

Στο Τµήµα V του Παραρτήµατος Α που φέρει τον τίτλο «∆ήλωση αποδοχής των 

όρων της διαδικασίας και δέσµευση παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις» γίνεται παραποµπή, προφανώς από παραδροµή 

στην ενότητα 3.1.4, αντί της 3.4. Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί το σηµείο. 

Επίσης, σύµφωνα µε το στοιχείο i) του Τµήµατος V του Παραρτήµατος Α, ο 

συµµετέχων οφείλει να δηλώσει ότι «αποδέχεται τους όρους της ∆ηµοπρασίας, 

όπως περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης και ότι συνάδει µε τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό». ∆εδοµένου ότι στην παράγραφο 3.4 

αναφέρεται ότι «οι Συµµετέχοντες στη ∆ηµοπρασία οφείλουν να δεσµεύονται µε 

σαφή δήλωσή τους κατά την υποβολή του Φακέλου Αίτησης Συµµετοχής τους στη 

διαγωνιστική διαδικασία, ότι θα παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον τελικά 

επιλεγούν, σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή Καθολικής 

Υπηρεσίας για το συνολικό χρονικό διάστηµα που θα οριστούν», παρακαλούµε 

όπως αποσαφηνιστεί το υποχρεωτικό περιεχόµενο της σχετικής δήλωσης του 

συµµετέχοντος. 

 

Απάντηση  

Εκ παραδροµής αναφέρεται ενότητα 3.1.4 αντί της ενότητας 3.4. Η ∆ήλωση που 

πρέπει να υποβληθεί µε τον Φάκελο Συµµετοχής πρέπει να είναι ίδια µε το 

υπόδειγµα του Τµήµατος V του Παραρτήµατος Α. 

 

Ερώτηµα 9 

Στο Τµήµα III.6 του Παραρτήµατος Α, αναφέρεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπογράφονται «από τους νοµίµους 

εκπροσώπους των νοµικών προσώπων». Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί εάν 

και για τις υπεύθυνες δηλώσεις των ανωνύµων εταιρειών αρκεί η υπογραφή του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ή έτερου, ειδικά εξουσιοδοτηθέντος µε πρακτικό του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, προσώπου, κατ’ αντιστοιχία µε ό,τι ορίζεται στην 

παράγραφο 5.1.4 για την Αίτηση και την Αρχική Οικονοµική Προσφορά για τη 

Συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία. 

 

Απάντηση  
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 δύναται να φέρουν την 

υπογραφή ειδικά εξουσιοδοτηθέντος µε πρακτικό του ∆Σ προσώπου, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα προσκοµίζεται και η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη του 

καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας, από την οποία θα προκύπτει η ανωτέρω 

αρµοδιότητα του ∆Σ.  

 
 

Ερώτηµα 10 

Στο στοιχείο I.6. του Τµήµατος I του Παραρτήµατος Α αναφέρεται ότι τα 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για αντιπροσώπευση του Συµµετέχοντος στη 

διαδικασία, οφείλουν να προσκοµίσουν «έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που εκπροσωπεί τον Συµµετέχοντα στη 

διαδικασία». Ερωτάται εάν αυτή η πληρεξουσιότητα δύναται να παρασχεθεί µε 

σχετικό πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και χωρίς άλλο τύπο. 

 

Απάντηση  

∆ιευκρινίζεται ότι για την συµµετοχή  στην ∆ηµοπρασία, απαιτείται η προσκόµιση 

ειδικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς εκείνον που εκπροσωπεί τον 

Συµµετέχοντα στη διαδικασία. 

 

Ερώτηµα 11 

Θα ανακοινωθούν από την ΕΕΤΤ, σε έγκαιρο χρόνο πριν την έναρξη της 

διαδικασίας της ∆ηµοπρασίας για την επιλογή Παρόχου/Παρόχων Καθολικής 

Υπηρεσίας, ιστορικά στοιχεία που αφορούν στον αριθµό των αιτηµάτων παροχής 

υπηρεσιών ΚΥ, καθώς και στην κατανοµή των αιτηµάτων παροχής υπηρεσιών 

ΚΥ στις γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας; 

 

Απάντηση  

Τα διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε τις εκκρεµείς αιτήσεις καθολικής υπηρεσίας 

έχουν σταλεί σε όλες τις εταιρείες οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 

παροχή της καθολικής υπηρεσίας, µε επιστολές από την ΕΕΤΤ στις 12/12/2014. 

 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα περαιτέρω στοιχεία αναφορικά µε την κατανοµή των 

αιτηµάτων νέων συνδέσεων στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας.  

 


