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Ειζαγωγή  

ηηο 07.12.2012 ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε 

ην ζρέδην Πξνθήξπμεο αλνηθηνχ δηεζλνχο Γηαγσληζκνχ επηινγήο Αλαδφρνπ γηα ην 

Έξγν «Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Πξντφλησλ 

Ληαληθήο». 

Η ΔΔΣΣ πξνζθάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα 

δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ σο άλσ Γηαβνχιεπζε, ε νπνία δηήξθεζε απφ 

07.12.2012 σο 07.01.2013.  

Η παξνχζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ σο άλσ ζπκκεηερφλησλ.  

Η ΔΔΣΣ ζέιεη λα επραξηζηήζεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αξσγή 

πνπ πξφζθεξαλ κέζσ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ 

Πξνθήξπμεο γηα ην έξγν «Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη 

Σαρπδξνκηθψλ Πξντφλησλ Ληαληθήο». 



Θέζειρ ηηρ ΕΕΣΣ ζηιρ Σοποθεηήζειρ ηων ςμμεηεσόνηων ζηη Διαβούλεςζη 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε γηα ηελ 

αμηφπηζηε, έγθπξε θαη κε απιφ θαη εχρξεζην ηξφπν ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ιηαληθψλ ηηκνινγίσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, θιπ.) θαζψο θαη ιηαληθψλ ηηκνινγίσλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ (απνζηνιή θάθεινπ, κηθξνδέκαηνο, δέκαηνο θιπ.) κέζα απφ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή ζπιινγή θαη δηάζεζή ηνπο ζην θνηλφ κε ελνπνηεκέλν 

θαη εληαίν ηξφπν. Γεπηεξεπφλησο, ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ππφβαζξνπ ζηελ Διιάδα κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

παξερφκελσλ ειεχζεξσλ ξνψλ δεδνκέλσλ. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ψκαηνο Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Ηιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ (BEREC), νη ξπζκηζηηθέο αξρέο εμεηάδνπλ ην δήηεκα ειιηπνχο 

ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ : έιιεηςε πιεξνθνξίαο, 

αδηαθαλήο ή παξαπιαλεηηθή πιεξνθνξία ή πιεξνθνξία πνπ δχζθνια εληνπίδεηαη. 

Γεληθφηεξα, είλαη απνδεθηφ φηη πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

αλακελφηαλ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε. 

1. ε ζρφιην αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλεο αλάιπζεο φισλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηηκνινγήζεηο ησλ παξφρσλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο  ηειηθέο  ηηκέο ηηκνιφγεζεο απφ ηελ εηαηξεία , ε 

ζρεηηθή παξαηήξεζε έρεη ήδε ιεθζεί ππ’ φςηλ θαη θαιχπηεηαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην Α 3.4.2 (Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα 2 «Παξαηεξεηήξην Σππνπνηεκέλσλ 

Σηκνινγηαθψλ Γεδνκέλσλ») θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν 6 («Τπεξεζίεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ»). 

2. ε ζρφιην αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε παξακεηξνπνίεζεο ησλ επηπξφζζεησλ 

ρξεψζεσλ φπσο είλαη ε παξάδνζε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή ν επίλαπινο 

θαπζίκσλ (ην χςνο ηνπ νπνίνπ αιιάδεη ζε κεληαία βάζε) θαζψο επίζεο θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο φηη νη ίδηνη νη πάξνρνη ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

νξίδνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε επηπιένλ ρξέσζεο, ε 

παξαηήξεζε απηή νπζηαζηηθά θαιχπηεηαη απφ ην θεθάιαην Α 1.1.1 

(«Τπνζχζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Απνζεηεξίνπ Σππνπνηεκέλσλ Σηκνινγηαθψλ 



ηνηρείσλ»). ε απηφ ην κέξνο ηεο πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα 

εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα ηηκνιφγηα 

ησλ παξφρσλ ψζηε λα θαζνξηζηεί ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ. Δπηπιένλ, ζην ίδην θεθάιαην αλαθέξεηαη φηη εμνπζηνδνηεκέλνη, 

απφ ηνλ θάζε πάξνρν, ρξήζηεο ζα έρνπλ ηδησηηθή πξφζβαζε θαη ζα θνξηψλνπλ 

ηα ηηκνινγηαθά δεδνκέλα ιηαληθήο ησλ δηαζέζηκσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

3. ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΦΠΑ γηα απνζηνιέο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

φπνπ ν ηδηψηεο/απνζηνιέαο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ ζε αληίζεζε κε ηελ 

επηρείξεζε/απνζηνιέα πνπ επηβαξχλεηαη, ην ζρφιην πνπ ιήθζεθε αθνξνχζε ηελ 

εθαξκνγή ή κε ηνπ ΦΠΑ φπσο πξνβιέπεηαη αλαιφγσο κε ην είδνο (πειάηεο 

ιηαληθήο ή επηρείξεζε) ηνπ απνζηνιέα. ε φ,ηη αθνξά απηφ ην ζρφιην ηφζν ζηνλ 

ηίηιν ηνπ έξγνπ φζν θαη ζε επηκέξνπο ζεκεία ηεο πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη ξεηά 

φηη ην έξγν, ζε φηη αθνξά ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, αλαθέξεηαη κφλν ζε 

ηδηψηεο πειάηεο (πειάηεο ιηαληθήο θαη φρη επηρεηξήζεηο), σο εθ ηνχηνπ δελ ηίζεηαη 

ζέκα δηαθνξεηηθήο ηηκνιφγεζεο αλαιφγσο κε ην είδνο ηνπ απνζηνιέα. 

4. Έλα άιιν ζρφιην αθνξά ηηο ηηκέο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην παξαηεξεηήξην 

ηηκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα φηη απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή αλαθνξά ψζηε λα 

πξνιακβάλνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο αιιάδνπλ (πρ ιφγσ αιιαγήο ηνπ 

επίλαπινπ). Η παξαθνινχζεζε θαη επηζήκαλζε ηνπ ρξφλνπ αιιαγήο 

ηηκνθαηαιφγνπ ή ζηνηρείσλ απηνχ έρεη πξνβιεθζεί ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο  

ζην θεθάιαην Α. 3.4.2 (Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα 2 «Παξαηεξεηήξην Σππνπνηεκέλσλ 

Σηκνινγηαθψλ Γεδνκέλσλ), ζεκείν 6 («Τπεξεζίεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ») θαη εηδηθψο ζην ζεκείν πνπ αλαθέξεη γηα ηελ 

πξνδηαγξαθή χπαξμεο ρξνληθήο ζθξαγίδαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ απνζεηεξίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

5. ε ζρφιην πεξί ηεο αλάγθεο κε χπαξμεο ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή λέσλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηνπο παξφρνπο, ζηελ 

πξνθήξπμε έρνπλ πξνβιεθζεί ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (κνξθφηππνο ηηκνινγηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ζρήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ, αιγνξίζκνπ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο). Με ηηο 

ππεξεζίεο απηέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ζε πεξίπησζε αιιαγψλ 

ησλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ ή πξαθηηθψλ απφ ηνπο παξφρνπ (ελδεηθηηθά ζε 



αιιαγή ηηκήο ιφγσ επνρηθήο πξνζθνξάο). Η ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε αλαθέξεηαη 

ζην θεθάιαην Α 3.4.3 (Λεηηνπξγηθή Δλφηεηα 3 «Γηαρείξηζε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ») 

6. Αλαθνξηθά κε ζρφιην γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο φζν πην απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ησλ ηηκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ, απηφ έρεη ήδε πξνβιεθζεί 

θαη πξνδηαγξαθεί απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην Α. 

3.2.1 (Τπνζχζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Απνζεηεξίνπ Σππνπνηεκέλσλ Σηκνινγηαθψλ 

ηνηρείσλ), φπνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη: «ηφζν ηα ζηνηρεία ησλ 

ηηκνινγίσλ φζν θαη ε κνξθή επηθνηλσλίαο ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζνχλ έλα 

πξφηππν δηεπαθήο. Με ην πξφηππν απηφ επηηπγράλεηαη ε απηνκαηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελαπφζεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο». 

7. ε φ,ηη αθνξά ζρφιην γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ 

ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ην ζχζηεκα θαη πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο 

ππνβνιή, απηφ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηε θάζε Α’ πνπ αθνξά ζηνλ αλαιπηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

8. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη ε δηαηχπσζε απαίηεζεο εκπεηξίαο ζε «ζπζηήκαηα 

ππνινγηζκνχ ρξεψζεσλ θαη ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» 

σο ειάρηζηε πξνυπφζεζεο ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζηηθή, θαζψο ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ δελ αθνξά ζηελ πινπνίεζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ αιιά ελφο ζπζηήκαηνο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζίαζεο ηηκψλ, ζεκεηψλεηαη φηη 

πξνζαξκφζηεθαλ νη παξάγξαθνη Β2.6 ii) εκεία (1) θαη (2) θαη Β4.1.4 ζεκείν 3.2, 

ψζηε λα ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ Αλαδφρνπ. Έγηλε πξνζαξκνγή ηεο 

απαίηεζεο απνδεδεηγκέλεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηερλνγλσζίαο ζε 

ζπζηήκαηα ππνινγηζκνχ ρξεψζεσλ θαη ηηκνιφγεζεο, ζπζηήκαηα παξνρήο 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (web services), ζπζηήκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ζπζηήκαηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηηκψλ ρσξίο ησλ 

πεξηνξηζκφ εθαξκνγήο απηψλ ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

 



9. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη ζηελ παξάγξαθν Β.4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ ηα 

κέγηζηα φξηα αζξνίδνληαη ζην 79,99% ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζεκεηψλεηαη φηη Σν πνζνζηφ πνπ αθνξά ην θφζηνο εθαξκνγήο/ψλ ηνπ Έξγνπ 

(βι. πίλαθα Γ4.3 / γξακκή 3 «Δθαξκνγή/έο», ζηήιε 2 «ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ)») έσο ηε ιήμε ηεο ΠΔ ηξνπνπνηήζεθε ζε 58,49% ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ην Έξγν.  

10. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη  απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο 

Γ.3.3.5 – Λνγηζκηθφ Application Server & Γ.3.3.6 Λνγηζκηθφ Web Server δελ 

πξνθχπηεη φηη νη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 20 

έσο θαη 27 ησλ σο άλσ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο είλαη απαξαίηεηεο, ζεκεηψλεηαη 

φηη ηφζν ε απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη νη δπλαηφηεηεο 

ησλ πξντφλησλ ηεο αγνξάο, δηθαηνινγνχλ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο απαηηήζεηο. Ωο 

εθ ηνχηνπ νη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο παξακέλνπλ σο έρνπλ.  

 

11. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, επεηδή γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ Απνζεηεξίνπ απφ ηνπο Παξφρνπο, ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη απηή ηελ ελεκέξσζε 

θαη πνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο είλαη ε Απφθαζε ΔΔΣΣ 664/11Β/2012, 

ζεκεηψλεηαη φηη πξνζηέζεθε ε δηεπθξηληζηηθή αλαθνξά ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ. 664/11Β/2012 (ΦΔΚ 2973/Β/2012).  

 

12. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη «Σν Παξαηεξεηήξην είλαη θαζαξά ηηκνθεληξηθφ θαη 

παξαβιέπεη παληειψο ηελ πνηφηεηα ή άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ. Δλ νιίγνηο, ε 

θζελφηεξε επηινγή δελ είλαη πάληα θαη ε θαιχηεξε επηινγή θαη απηφ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη απνιχησο ζαθέο ζηνλ θαηαλαισηή θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ απνηειεζκάησλ.», ζεκεηψλεηαη φηη απφ ην ηεχρνο πξνθήξπμεο 

πξνθχπηεη φηη ε ζχγθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζα γίλεηαη 

κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ηηκή. Ωζηφζν, γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ έγηλε 

αλαδηαηχπσζε ζηα ειάρηζηα εθείλα ζεκεία ηνπ Σεχρνπο Πξνθήξπμεο ζηα νπνία 

γίλεηαη ιφγνο γηα ζχγθξηζε ππεξεζηψλ φηη αλαθεξφκαζηε ζε ζχγθξηζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ησλ ππεξεζηψλ. 

 
 



13. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη «ζηηο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζην ελ ιφγσ 

ππνζχζηεκα αλαγξάθεηαη ελ γέλεη θαη ε ςεθηαθή ηειεφξαζε» θαη «ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηαο ελ πξνθεηκέλσ ηεο ΔΔΣΣ, εθηηκνχκε φηη δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαζφινπ νη ππεξεζίεο ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ.», ζεκεηψλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

παξεξκελείεο, έγηλε αλαδηαηχπσζε ζηα ζεκεία ηνπ Σεχρνπο Πξνθήξπμεο ζηα 

νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ςεθηαθή ηειεφξαζε ψζηε λα αλαθέξνληαη ζηελ 

ηειεφξαζε ΙP (IP TV). 

 

14. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη «ν αιγφξηζκνο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζηνηρείν 

ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη φηη ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ν αιγφξηζκνο 

πνπ ζα επηιεγεί, αθελφο ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο παξφρνπο ζην πιαίζην ηεο 

δηαθάλεηαο, αθεηέξνπ φηη νη πάξνρνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ζρφιηα 

επί ηνπ επηιεγκέλνπ αιγνξίζκνπ.», ζεκεηψλεηαη φηη ε παξαηήξεζε δελ αθνξά ζε 

φξν ηεο Πξνθήξπμεο θαζψο δελ αθνξά ζε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ 

ΔΔΣΣ. Πάλησο απνηειεί πξφζεζε ηεο ΔΔΣΣ λα γλσζηνπνηήζεη ηνλ αιγφξηζκν 

ζηνπο παξφρνπο θαη λα ηνπο δεηήζεη λα εθθξάζνπλ ηα ζρφιηά ηνπο επί απηνχ. 

 
 

15. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη «ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ 

πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο πνπ είλαη πέξαλ ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4070/2012.», θαζψο επίζεο φηη «βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

66 ηνπ Ν. 4070/2012, απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δηακφξθσζε ιήςεο 

θαηαιιειφηεξσλ απνθάζεσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά 

πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη εηδηθά αλαθνξηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ζην 

θνηλφ ηειεθσληθέο ππεξεζίεο θαη φρη ε ζπιινγή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ελ γέλεη 

απφξξεησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ 

θαηαλαισηή – ρξήζηε.», ζεκεηψλεηαη φηη ε εμνπζηνδφηεζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ παξέρεηαη ζαθψο απφ ην άξζξν 66, παξ. 2 ηνπ 

Ν.4070/2012 θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο αιιά αθνξά 

ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ 

παξάγξαθν, «ε Δ.Δ.Σ.Σ., ιακβάλνληαο θαηάιιεια κέηξα, δηαζθαιίδεη φηη 

δηαηίζεληαη επθνιίεο κε ηηο νπνίεο νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη νη θαηαλαισηέο 

πξνβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ελαιιαθηηθψλ παθέησλ 

ρξήζεο ππεξεζηψλ κέζσ, ηδίσο δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ή άιισλ ζρεηηθψλ 



ηερληθψλ». Πεξαηηέξσ, φπσο αλαγλσξίδεηαη ελ ηέιεη θαη απφ ην ζρφιην, είλαη 

πξνθαλέο φηη δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην κία κφλν αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία νξίδεηαη ζε 

κία κφλν παξάγξαθν ελφο άξζξνπ θαη λα απνθιεηζηεί ε ρξήζε ηνπ ζην πιαίζην 

άιισλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιια ζεκεία ηνπ Νφκνπ. 

Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα Α3.4.2 (ηνπ ζεκείνπ 1 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) απνηεινχλ αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ. Δπνκέλσο,  ε ΔΔΣΣ 

έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ππφ 

αλάζεζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, φπσο  

απηέο νξίδνληαη ζην  Ν.4070/2012. εκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

απηψλ απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ ηνπ θαηαλαισηή απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ζην 

Παξαηεξεηήξην απνηειεί ππνρξέσζε ησλ παξφρσλ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 

ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 664/11Β/2012 (ΦΔΚ 2973/Β/2012). 

 

16. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ππεξεζίεο παξνρήο 

ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ, ζεκεηψλεηαη φηη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ παξεξκελείεο, έγηλε αλαδηαηχπσζε ζηα 

ζεκεία ηνπ Σεχρνπο Πξνθήξπμεο ζηα νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα παξνρή ηειενπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ψζηε λα αλαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε ΙP (IP TV). 

 

17. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη «Δπεηδή ην Παξαηεξεηήξην αθνξά ζε δεδνκέλα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζεσξνχκε απαξαίηεην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο λα ιάβεη ππφςε ηνπ 

ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ λφκνπ 2472/1997 θαη ηνπ λφκνπ 

3471/2006, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην λφκν 4070/2012.», ζεκεηψλεηαη φηη 

έγηλε εηζαγσγή ζην Σεχρνο Πξνθήξπμεο ηεο αλαθνξάο θαη ηνπ λφκνπ 3471/2006, 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην λφκν 4070/2012. 

 

18. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Υξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Πάξνρνη, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξνεηνηκαζηεί θαη ζα δηαλεκεζεί νδεγφο ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο παξφρνπο. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, ε ΔΔΣΣ ζα αλαιάβεη λα 

παξνπζηάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εθπξνζψπνπο ησλ παξφρσλ, 



αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ.  Ωο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη 

αιιαγή ζε φξν ηεο Πξνθήξπμεο θαζψο δελ αθνξά ζε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ 

πξνο ηελ ΔΔΣΣ. 

 

19. ε ζρφιην ζπκκεηέρνληα φηη πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ ην  «δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο» ζηνλ Γηαγσληζκφ νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

θαη ηαρπδξνκηθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ηέζεθαλ νη αθφινπζνη φξνη γηα ηνπο έρνληεο δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

«ην Γηαγσληζκφ δελ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ πξφζσπα ή ελψζεηο 

πξνζψπσλ ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Δίλαη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή πάξνρνη 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ή ζπγαηξηθέο εηαηξείεο παξφρσλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή παξφρσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ή 

ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνπο ελ ιφγσ παξφρνπο ή απφ ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ησλ ελ ιφγσ παξφρσλ. 

 Καηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ 

ζπκκεηέρνπλ σο απνθιεηζηηθνί Αλάδνρνη ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια 

πξφζσπα ή σο κέξνο επξχηεξνπ ζρήκαηνο (θνηλνπξαμίαο, έλσζεο θιπ.) 

ζε εθηέιεζε αλάινγνπ ή ζπλαθνχο έξγνπ ή έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ 

παξφρνπ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή παξφρνπ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ή γηα ινγαξηαζκφ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ησλ ελ ιφγσ παξφρσλ 

ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο ελ ιφγσ παξφρνπο. 

 Καηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ 

ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπο έρνπλ νπζηψδε ξφιν ζε αλάινγν ή 

ζπλαθέο έξγν γηα ινγαξηαζκφ παξφρνπ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ ή παξφρνπ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ή γηα ινγαξηαζκφ 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο κε πάξνρν ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή πάξνρν ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ζπκβαηηθήο ή άιιεο ζρέζεο, είηε σο ηδηψηεο, είηε σο 

ζηειέρε ηεο ζπκκεηέρνπζαο ή άιιεο εηαηξείαο, έλσζεο εηαηξεηψλ, 

θνηλνπξαμίαο ή επηρεηξεκαηηθνχ θνξέα γεληθφηεξα θ.ν.θ. 

 Oη ππνςήθηνη νθείινπλ κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο λα βεβαηψζνπλ εγγξάθσο 

ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. δηα Τπεχζπλεο Γειψζεσο, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο, φηη δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο. 



Σπρφλ αλάζεζε αλάινγνπ ή ζπλαθνχο έξγνπ ή έξγσλ απφ πάξνρν 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή πάξνρν ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ή απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία ή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κε 

πάξνρν ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή πάξνρν ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζην πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ζην νπνίν ζα θαηαθπξσζεί 

ην παξφλ Έξγν ή ζε πξφζσπν ηνπ ίδηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ ή ηπρφλ 

αλάιεςε ξφινπ ζε αλάινγν ή ζπλαθέο έξγν ή έξγα απφ ζηέιερνο ηνπ 

πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ ζην νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην παξφλ 

Έξγν ή πξνζψπνπ ηνπ ίδηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ, κεηά ηελ ππνγξαθή θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο απνηειεί ιφγν θήξπμεο 

ηνπ Αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.» 

 

 

 


