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Πρόλογος 
Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει ετοιμαστεί από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά στο τεύχος προκήρυξης για 
την επιλογή παρόχου καθολικής υπηρεσίας.  Στόχος του Τεύχους Προκήρυξης είναι ο 
ακριβής καθορισμός της διαδικασίας για την επιλογή παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας 
για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και 
καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο 
της Ελληνικής Επικράτειας. 

Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις 
απόψεις τους επί του προτεινόμενου κειμένου. 

Η Δημόσια Διαβούλευση διεξάγεται στο διάστημα από 21 Δεκεμβρίου 2009 έως και   
5 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 13:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 
5η Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 13:00µµ.  

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το τεύχος προκήρυξης για την επιλογή παρόχου 
καθολικής υπηρεσίας  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου :  USO@eett.gr

 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την 
ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει 
να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση:    USO@eett.gr 

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο του τεύχους 
προκήρυξης που θα εφαρμοστεί.   
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Δημοπρασία  

για την επιλογή  

Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας  

 

 

Προτεινόμενο Τεύχος Προκήρυξης 

 

  

Μαρούσι,  Νοέμβριος 2009 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
 



 

  

Διατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης  

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, διέπεται από τις εξής διατάξεις: 

1. Το ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
13/Α/03-02-2006),  

2. Το ν.703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/20-09-1977) «Περί Ελέγχου Μονοπωλίων και 
Ολιγοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,   

3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Οικ. 28120/974/11-05-2007  

«Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου 

καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007), 

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 44035/1626/1-08-2007 «Καθορισμός 

περιεχομένου Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1481/Β16-8-2007), 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και  Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό 44365/1631/2007 «Εξασφάλιση 

προσιτών τιμολογίων στα πλαίσια παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 

1618/Β/17-8-2007), 

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και  Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό 31923/1135/24-5-2007 

«Καθορισμός διαδικασίας επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής 

Υπηρεσίας και αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας 

(καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 876/Β/5-6-2007), 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 

Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 

αριθμό  44867/1637/1-01-2008 «Λήψη Μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι 

Άτομα με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008), 

8. Την υπ’ αριθ. 472/170/21-3-2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ  «Κανονισμός για τον 

καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 

885/Β/14-05-2008), 

9. Την υπ’ αριθ. 491/026/25-07-2008  Απόφαση της ΕΕΤΤ  «Κανονισμός για τον 

καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της 
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παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 3431/2006 και του τρόπου και του 

κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο 

της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και 

καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 

3431/2006.» (ΦΕΚ 1622/Β/13-08-2008), 

10. Την υπ’ αριθ. 519/55/14-04-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή του συνόλου ή στοιχείων 

καθολικής υπηρεσίας»,  

11. Την υπ’ αριθ. 530/169/14-7-2009 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»,  

12. την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/14-2-2006 «Κανονισμός Διαδικασίας 

Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/16-3-2006), 

13. την υπ’ αριθ. ΧΧΧΧΧ Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με την έγκριση του 

Τεύχους Προκήρυξης για την επιλογή παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας,  

14. Κατά τα λοιπά το παρόν διέπεται από την κείμενη ελληνική και κοινοτική 

νομοθεσία. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας για 

την επιλογή παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά 

ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

Στο κεφάλαιο 4 του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες 

διεξαγωγής καθώς και τα στάδια της διαδικασίας της Δημοπρασίας, τα οποία είναι  τα εξής: 

i) Υποβολή Φακέλων Αιτήσεων Συμμετοχής και Αρχικών Οικονομικών Προσφορών,  

όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5. 

ii) Προεπιλογή Υποψηφίων 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»», όπως 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.  

iii) Ανακοίνωση Οικονομικών Προσφορών και Υποβολή Νέων Αιτήσεων Συμμετοχής, 

όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.  

iv) Διεξαγωγή της Δημοπρασίας και ανακοίνωση των Υπερθεματιστών, όπως 

παρουσιάζεται στο  κεφάλαιο 7.  

 

Στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται το έντυπο Αίτησης Συμμετοχής στη Δημοπρασία και οι 

οδηγίες συμπλήρωσής του, καθώς και υποδείγματα των εντύπων της διαδικασίας.  

Διευκρινίσεις 

Το Τεύχος Προκήρυξης είναι διαθέσιμο τόσο στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 

(http://www.eett.gr) σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και σε έντυπη μορφή. Το έντυπο κείμενο 

είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΕΕΤΤ, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το 

παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με το παρόν Τεύχος 

Προκήρυξης μέχρι και πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
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στην διαδικασία. Οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 

(http://www.eett.gr) χωρίς αναφορά στην ταυτότητα του αιτούντος τη διευκρίνηση. 

Αποτελεί ευθύνη των ενδιαφερομένων η εξασφάλιση της επικοινωνίας με την ΕΕΤΤ κατά τη 

διαδικασία παροχής διευκρινίσεων επί του Τεύχους Προκήρυξης. Η ΕΕΤΤ πέραν της 

δημοσίευσης στο δικτυακό της τόπο, θα εξασφαλίζει την κοινοποίηση των  

απαντήσεων/διευκρινίσεων, μόνον σε εκείνους τους ενδιαφερόμενους που έχουν αποστείλει 

εγγράφως στην ΕΕΤΤ πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ήτοι: 

 Στοιχεία υπευθύνου για την επικοινωνία 

 Τηλέφωνο, Fax 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση  

 Ταχυδρομική διεύθυνση 

στη διεύθυνση: 

 

Κηφισίας 60,  

151 25 Μαρούσι, Αττικής  

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  

uso@eett.gr, 

 

2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης  έχουν την έννοια η οποία 

περιγράφεται παρακάτω, εκτός εάν αυτή προκύπτει διαφορετική από την περιφραστική 

διατύπωση. 

“Αδρανής Συμμετέχων”.  Είναι ο Μειοδότης ο οποίος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 

Τεύχους Προκήρυξης σε συγκεκριμένο Γύρο της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων δεν 

υποβάλλει φάκελο Προσφοράς.  

 

“Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία”. Είναι η αίτηση την οποία πρέπει να καταθέσει ο 

ενδιαφερόμενος  για να συμμετάσχει στην δημοπρασία. 
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“Αρχική Οικονομική Προσφορά”. Είναι η οικονομική προσφορά που υποβάλλει ο 

Συμμετέχων στα πλαίσια της υποβολής του Φακέλου Αιτήσεων Συμμετοχής στη Φάση 1 της 

διαδικασίας όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 7.1 του παρόντος.  

 

“Γύρος Δημοπρασίας”. Εννοείται ο κάθε γύρος της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων που 

αρχίζει  την ώρα που καθορίζεται από την ΕΕΤΤ κάθε φορά και περατώνεται με την 

ανακοίνωση των Προσφορών των Συμμετεχόντων.  

 

“Δελτίο Συμμετοχής στη Δημοπρασία Πολλαπλών Γύρων”. Είναι το δελτίο που θα 

εκδώσει η ΕΕΤΤ προς όλους του προεπιλεγέντες να συμμετάσχουν στην δημοπρασία 

πολλαπλών γύρων.  

 
“Δικαίωμα Προσωρινής Αποχής”. Ορίζεται ως η δυνατότητα που δίνεται στους 

Συμμετέχοντες στη δημοπρασία πολλαπλών γύρων να μην υποβάλλουν Προσφορά σε 

ορισμένο Γύρο της δημοπρασίας παρότι δεν είναι Μειοδότες. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να 

εξασκηθεί μέχρι τέσσερις (4) φορές. Ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί εάν κατά την 

διάρκεια της δημοπρασίας ο Συμμετέχων υποπέσει σε  παράβαση και του επιβληθεί η μείωση 

αυτή ως Κύρωση. 

 
“Εκπλειστηρίασμα”. Είναι η ελάχιστη Προσφορά κατά τον Τελευταίο Γύρο της 

δημοπρασίας πολλαπλών γύρων, με την οποία κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός σε 

συγκεκριμένο  Μειοδότη και αποτελεί το μέγιστο ποσό με το οποίο δύναται να αποζημιωθεί   

η επιλεγμένη καθορισμένη επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού 

καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  Υπουργική 

Απόφαση με αριθ. Οικ. 28120/974/11-05-2007  «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και 

διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007). 

 

“Ενεργός Συμμετέχων”. Ένας  Συμμετέχων στη δημοπρασία πολλαπλών γύρων θεωρείται 

ενεργός μετά την ολοκλήρωση ενός Γύρου όταν είτε : 

i) είχε δώσει την χαμηλότερη Προσφορά (ήταν δηλαδή ο Μειοδότης στον 

προηγούμενο από τους Γύρους που μόλις ολοκληρώθηκε), είτε 

ii) έχει κάνει μια αποδεκτή Προσφορά στο Γύρο που μόλις ολοκληρώθηκε, είτε 

iii) έχει εξασκήσει ένα από τα  τέσσερα (4)  Δικαιώματα Προσωρινής Αποχής 

στο Γύρο που μόλις ολοκληρώθηκε. 
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“Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο”. Αναφέρεται σε ένα εκ των τριών προσώπων που σύμφωνα 

με τους Κανόνες της δημοπρασίας έχουν την εξουσιοδότηση από το Συμμετέχοντα να 

υποβάλλουν Προσφορές για λογαριασμό του κατά την δημοπρασία. Η ταυτότητα των 

προσώπων αυτών θα γνωστοποιείται στην ΕΕΤΤ με την Yποβολή της Αίτησης Συμμετοχής. 

Ένα τέτοιο πρόσωπο μπορεί να αλλάξει μόνο εγγράφως πριν την Ημερομηνία Εκκίνησης της 

δημοπρασίας.  

 

“Επίλυση Ισοπαλίας”.  Αναφέρεται στην μέθοδο επίλυσης της Ισοπαλίας ώστε για τους 

σκοπούς της εξέλιξης της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων ένας εκ των ισόπαλων 

Συμμετεχόντων να θεωρηθεί Μειοδότης για τον συγκεκριμένο Γύρο που έλαβε χώρα η 

Ισοπαλία και να μην υποχρεούται σε υποβολή νέας Προσφοράς στον επόμενο Γύρο. Η 

επιλεγείσα μέθοδος βασίζεται στην τύχη. 

 

 “Ημερομηνία Εκκίνησης της Δημοπρασίας”. Αναφέρεται στην ημερομηνία εκκίνησης της 

διαδικασίας της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων η οποία έχει καθοριστεί μετά την 

ημερομηνία ανακοίνωσης οριστικού καταλόγου προεπιλεγέντων και η οποία αναφέρεται στο 

χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.1.  

 

“Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής”.  Πρόκειται για την ημερομηνία υποβολής 

Αίτησης η οποία  έχει καθοριστεί και παρουσιάζεται στο χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.1. 

 

“Ισοπαλία”. Αναφέρεται στη υποβολή ισόποσης Προσφοράς σε ένα συγκεκριμένο Γύρο 

δημοπρασίας πολλαπλών γύρων από δύο ή περισσότερους Συμμετέχοντες. 

 

“Νόμιμοι Εκπρόσωποι”. Αναφέρεται στα Πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το δίκαιο του 

κράτους από τους νόμους του οποίου διέπεται η λειτουργία του Συμμετέχοντος και από τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα του Συμμετέχοντος, δεσμεύουν τον Συμμετέχοντα. Κατά την 

υποβολή της Αίτησης, αυτή θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των Νομίμων Εκπροσώπων.  

“Μειοδότης”. Είναι εκείνος από τους Συμμετέχοντες που: 

α) έχει υποβάλλει την ελάχιστη Αρχική Οικονομική Προσφορά μηδενικής αποζημίωσης στην 

Φάση 1 ή  
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β) στη δημοπρασία πολλαπλών γύρων που έχει δώσει την Τρέχουσα Τιμή σε συγκεκριμένο 

Γύρο της δημοπρασίας.  

 

“Προσφορά”.  Είναι το ποσό, το  οποίο δηλώνει ο κάθε Συμμετέχων στη δημοπρασία 

πολλαπλών γύρων ως μέγιστη αποζημίωσή του για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Υπουργική Απόφαση με αριθ. Οικ. 28120/974/11-05-2007  «Προϋποθέσεις, κριτήρια 

επιλογής και διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ  824/Β/25-

5-2007). 

 

“Πρόσωπο”.  Νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζονται στον Αστικό Κώδικα. 

 

“Πρώτος Γύρος”. Είναι ο Γύρος της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων, με τον οποίο ξεκινά η 

διαδικασία υποβολής Προσφορών. 

 
“Συμμετέχων ”. Αναφέρεται στα Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στη 

Δημοπρασία.  

 

 “Τελευταίος Γύρος”.  Είναι ο Γύρος εκείνος της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων, μετά το 

τέλος του οποίου ο μόνος Ενεργός  Συμμετέχων είναι ο Μειοδότης και δεν έχει υποβληθεί 

νέα Προσφορά. 

 

“Τόπος Διεξαγωγής της Δημοπρασίας”. Ο τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας πολλαπλών 

γύρων θα είναι στην περιοχή Αττικής και θα καθοριστεί σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της 

δημοπρασίας πολλαπλών γύρων και το αργότερο την ημερομηνία επίδοσης των Δελτίων 

Συμμετοχής. 

“Τρέχουσα Τιμή”. Είναι η ελάχιστη Αρχική Οικονομική Προσφορά μη μηδενικής 

αποζημίωσης της Φάση 1 ή  η ελάχιστη Προσφορά σε κάθε Γύρο Δημοπρασίας στον οποίο 

έχουν υποβληθεί έγκυρα Προσφορές.  

 

“Υπερθεματιστής”. Είναι εκείνος από τους Συμμετέχοντες στη δημοπρασία πολλαπλών 

γύρων που έχει υποβάλει την Τρέχουσα Τιμή κατά τον Τελευταίο Γύρο της δημοπρασίας.  
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“Φάκελος Αίτησης Συμμετοχής”. Είναι ο φάκελος που υποβάλει ο Συμμετέχων κατά τη 

φάση 1 ή φάση 2 της διαδικασίας προεπιλογής των Συμμετεχόντων. Ο φάκελος περιλαμβάνει 

την αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

αναλύονται στα Παραρτήματα  της παρούσης.  

 

3. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  

3.1. Διαδικασία επιλογής  

Η διαδικασία που περιγράφεται στον παρόν Τεύχος Προκήρυξης θα οδηγήσει στην επιλογή 

παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού 

καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή για το 

σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

 
3.1.1.Χρονική διάρκεια ορισμού  

Ο ορισμός του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας θα ξεκινά από 01/07/2010 και θα έχει 

διάρκεια ισχύος τρία (3)  έτη.  

 
 
3.1.2. Διαδικασία επιλογής  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει την διενέργεια  δημοπρασίας δύο σταδίων, 

ως εξής: το  πρώτο στάδιο αποτελείται από δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές και το 

δεύτερο στάδιο από δημοπρασία πολλαπλών γύρων με μειούμενο τίμημα. Πριν από την 

έναρξη της δημοπρασίας, η διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων σε δύο φάσεις, 

όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 7 του παρόντος.  

Σε περίπτωση που στην Φάση 1 έχει υποβληθεί έστω και μία έγκυρη Αρχική Οικονομική 

Προσφορά μηδενικής αποζημίωσης, ως νέος Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή 

υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή 

επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται ο πάροχος ο οποίος στην Αρχική Οικονομική του 

Προσφορά προσφέρει το χαμηλότερο τέλος τερματισμού.  

Σε περίπτωση που στην Φάση 1 δεν έχει υποβληθεί καμία έγκυρη Αρχική Οικονομική 

Προσφορά μηδενικής αποζημίωσης και έχει υποβληθεί έστω και μία έγκυρη Αρχική 

Οικονομική Προσφορά μη μηδενικής αποζημίωσης εισερχόμαστε στην Φάση 2.  
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Σε περίπτωση που στην Φάση 1 δεν έχει υποβληθεί καμία έγκυρη Αρχική Οικονομική 

Προσφορά μηδενικής αποζημίωσης  και με την ολοκλήρωση της Φάσης 2  υπάρχει μόνο ένας 

Συμμετέχων που έχει προεπιλεγεί, τότε δεν πραγματοποιείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων 

και ορίζεται αυτός ο μοναδικός Συμμετέχων, ως ο νέος Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για 

την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών 

σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή. Η ελάχιστη Αρχική Οικονομική Προσφορά μη 

μηδενικής αποζημίωσης της Φάση 1 της δημοπρασίας αποτελεί το μέγιστο ποσό μέχρι το 

οποίο δύναται να αποζημιωθεί ο επιλεγμένος πάροχος για την παροχή του στοιχείου της 

Καθολικής Υπηρεσίας που του ανατέθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5  της   

Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Οικ. 28120/974/11-05-2007  «Προϋποθέσεις, κριτήρια 

επιλογής και διαδικασία για τον καθορισμό παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 

824/Β/25-5-2007). 

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής κατά την πρώτη φάση (Φάση 1) 

της διαδικασίας, τότε η διαγωνιστική διαδικασία θεωρείται άγονη.  

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της Φάσης 2 υπάρχουν δύο (2) ή περισσότεροι 

Συμμετέχοντες που έχουν προεπιλεγεί, πραγματοποιείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων. 

 

3.1.3. Υποχρεώσεις  

Οι Συμμετέχοντες στη Δημοπρασία 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. Επιπρόσθετα, οφείλουν να παρουσιάσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 

έχουν την δυνατότητα να παρέχουν πλήρως και επαρκώς την υπηρεσία σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τους όρους που τίθενται στην κειμένη νομοθεσία για την παροχή 

υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά 

ηλεκτρονική μορφή. Για το σκοπό αυτό, υποχρεούνται να προσκομίσουν στοιχεία, τα οποία 

να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας, όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στην 

Υπουργική Απόφαση 28120/974/11-5-2007 (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007) και εξειδικεύονται στην 

υπ’ αριθ. 519/55/14-04-2009 απόφαση της ΕΕΤΤ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την Παροχή του συνόλου ή στοιχείων καθολικής υπηρεσίας». 

Τέλος, θα πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια και να δεσμεύονται για τα κάτωθι: 

 14



 

 
Α) Τέλος τερματισμού της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, για το 

συνολικό χρονικό διάστημα ανάθεσης, μικρότερο ή ίσο από 0,66 ευρώ / λεπτό.  

Β) Λιανική τιμή διάθεσης της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου εντός του 

δικτύου του (on-net) για το συνολικό χρονικό διάστημα ανάθεσης, μικρότερη ή ίση από το 

προσφερόμενο τέλος τερματισμού συν 0,10 ευρώ / λεπτό.  

Γ) Κόστος έντυπου ηλεκτρονικού καταλόγου 2 ευρώ ανά τόμο. Κάθε τόμος καλύπτει  

τουλάχιστον τους συνδρομητικούς αριθμούς ενός νομού, με την εξαίρεση του νομού αττικής. 

Στην περίπτωση του νομού αττικής το συνολικό κόστος του έντυπου καταλόγου δεν ξεπερνά 

τα 5 ευρώ. 

 
  
3.2. Κανόνες της Δημοπρασίας 

Στα κεφάλαια 4 - 8 του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης παρουσιάζονται αναλυτικοί κανόνες 

σχετικά με την διαδικασία καθορισμού του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή 

υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή 

επικουρικά ηλεκτρονική μορφή στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και τα κριτήρια 

επιλογής των Συμμετεχόντων. 

Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που 

παρουσιάζεται στον κάτωθι  Πίνακα 3.2.1: 

 

 Πίνακας 3.2.1.: Χρονοδιάγραμμα για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας  

Φάση 1   

Δημοσίευση του Τεύχους Προκήρυξης T0 

Κατάθεση Φακέλων Αιτήσεων Συμμετοχής  T0+40 

Δημοσίευση Συμμετεχόντων  T0+40 

Ανακοίνωση των επιλεγέντων Συμμετεχόντων  T0+45 

Πέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων  T0+47 
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Απόφαση ΕΕΤΤ επί των ενστάσεων  T0+49 

Ανακοίνωση τελικής λίστας επιλεγέντων -  T0+49 

Άνοιγμα Αρχικών Οικονομικών Προσφορών και: 

Ανακήρυξη παρόχου ΚΥ ή 

Ανάδειξη της διαδικασίας ως άγονη ή  

Τ0+50 

Καθορισμό Τρέχουσας Τιμής  για την εκκίνηση της 
δημοπρασίας πολλαπλών γύρων και εισαγωγή στην Φάση 2 

  

Φάση 2  

Κατάθεση Νέων Φακέλων Αιτήσεων Συμμετοχής T0+70  

Δημοσίευση Νέων Συμμετεχόντων  T0+70 

Ανακοίνωση των νέων επιλεγέντων Συμμετεχόντων  T0+75 

Πέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων  T0+77 

Απόφαση ΕΕΤΤ επί των ενστάσεων  T0+79 

Ανακοίνωση τελικής λίστας Συμμετεχόντων στην 
Δημοπρασία  

T0+79 

Φάση 3  

Διενέργεια Δημοπρασίας Πολλαπλών Γύρων -– 
Ανακοίνωση Επιλεγέντα Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας  T0+82 
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4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

4.1. Υποβολή Εσφαλμένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών 

4.1.1 Δεν επιτρέπεται σε κανένα από τους Συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της 

Δημοπρασίας να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ σκόπιμα ή λόγω αμέλειας πληροφορίες που 

είναι εσφαλμένες ή παραπλανητικές. 

 

4.1.2 Οι Συμμετέχοντες σε κανένα στάδιο δεν επιτρέπεται να παρέχουν προς την ΕΕΤΤ 

πληροφορίες περισσότερες από εκείνες που απαιτούνται και καθορίζονται για το 

εκάστοτε συγκεκριμένο στάδιο. 

 

 

4.2. Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΕΤΤ για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις 

4.2.1 Οι Συμμετέχοντες στην Δημοπρασία έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν την ΕΕΤΤ 

εγγράφως, στην περίπτωση που κρίνουν ότι  η ΕΕΤΤ έχει υποπέσει σε σφάλμα σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της δημοπρασίας, αμέσως μόλις αυτό περιέλθει 

στην αντίληψή τους. 

 

4.2.2 Εάν οι Συμμετέχοντες που θεωρούν ότι η ΕΕΤΤ έχει υποπέσει σε κάποιο λάθος, δεν 

ενημερώσουν την ΕΕΤΤ έγκαιρα, ώστε η τελευταία, εφόσον συμφωνήσει μαζί τους, να 

αναλάβει διορθωτική δράση, τότε για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας η 

λανθασμένη ενέργεια  ή η οποιαδήποτε άλλη εσφαλμένη πληροφορία (π.χ. αναφορικά 

με το τίμημα κάποιας προσφοράς) θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα ως έχει. 

 

4.2.3 Η υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΕΤΤ για ενδεχόμενα λάθη ή εσφαλμένες πληροφορίες 

δεν περιορίζεται μόνο σε ενέργειες ή πληροφορίες ανάμεσα στο Συμμετέχοντα και 

στην ΕΕΤΤ αλλά εκτείνεται και σε πράξεις, στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τη 

σχέση των άλλων Συμμετεχόντων με την ΕΕΤΤ αλλά και μεταξύ τους εφόσον 

σχετίζονται με τη δημοπρασία. 
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4.3. Παραβίαση των όρων διεξαγωγής της Δημοπρασίας και Κυρώσεις 

4.3.1 Οι κυρώσεις οι οποίες μπορούν να επιβληθούν από την ΕΕΤΤ είναι οι εξής: 

i) Απώλεια Δικαιώματος Προσωρινής Αποχής στη δημοπρασία πολλαπλών 

γύρων. 

ii) Χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) χιλιάδων ευρώ. 

iii) Αποβολή. 

 

 

4.3.2 Οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για τα εξής παραπτώματα:  

α) Ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή δύναται να 

επιβληθεί αποβολή.  

β) Μη έγκυρη Προσφορά στη δημοπρασία πολλαπλών γύρων. Στην περίπτωση αυτή 

επιβάλλεται απώλεια ενός (1) Δικαιώματος Προσωρινής Αποχής ή σε περίπτωση 

εξάντλησης των Δικαιωμάτων Προσωρινής Αποχής αποβολή. 

γ) Εάν μετά την Ημερομηνία Εκκίνησης της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων ο 

Συμμετέχων δεν ενεργεί στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια. Στην περίπτωση 

αυτή επιβάλλεται απώλεια ενός (1) Δικαιώματος Προσωρινής Αποχής ή σε 

περίπτωση εξάντλησης των Δικαιωμάτων Προσωρινής Αποχής  αποβολή. 

δ) Εάν Συμμετέχων αποχωρήσει από την δημοπρασία ενώ είναι Μειοδότης. Στην 

περίπτωση αυτή επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) χιλιάδων ευρώ.  

 

 

4.3.3 Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω υπό 4.3.2,  εάν ένας Συμμετέχων στη δημοπρασία 

πολλαπλών γύρων αποκλεισθεί ή αποσυρθεί την στιγμή που είναι Μειοδότης, η ΕΕΤΤ 

διατηρεί το δικαίωμα να επανεκκινήσει τη Δημοπρασία. 

 

 

4.4. Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων  

4.4.1 Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από διαδικασία η οποία είτε κινείται είτε 

αυτεπαγγέλτως από την ΕΕΤΤ είτε μετά από την υποβολή ένστασης από άλλο 

Συμμετέχοντα. 
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4.4.2 Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της 

δημοπρασίας. 

 

4.4.3 Η ΕΕΤΤ ενημερώνεται για τις απόψεις των εμπλεκομένων Συμμετεχόντων.  

 

4.4.4 Αμέσως μετά την ακρόαση των εμπλεκομένων μερών, η ΕΕΤΤ αποφασίζει για την 

επιβολή ή μη της Κύρωσης. 

 

4.4.5 Επί της απόφασης της ΕΕΤΤ,  δεν είναι δυνατή η άσκηση ένστασης ή προσφυγής κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας η οποία περιγράφεται στο παρόν. 
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5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  

5.1. Δικαιούχοι Υποβολής Αιτήσεως Συμμετοχής 

5.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχει οποιαδήποτε επιχείρηση λειτουργεί υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν 

εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που προηγήθηκε2. 

 

5.1.2. Κάθε Συμμετέχων στην διαδικασία υποβάλλει σφραγισμένο Φάκελο Αίτησης 

Συμμετοχής. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Φάση 1, ο Συμμετέχων 

πέραν του Φακέλου της Αίτησης Συμμετοχής, υποχρεούται να υποβάλλει και  

σφραγισμένο Φάκελο Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς.  

 

5.1.3. Ο Φάκελος Αίτησης Συμμετοχής περιλαμβάνει την αίτηση του Συμμετέχοντος, η 

οποία συμπληρώνεται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και αποτελείται από τα 

εξής: 

 

(α) Έντυπο Αίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α και 

συνοδευόμενο από τα έγγραφα που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. 

 

(β) Δήλωση Αποδοχής των Όρων της Δημοπρασίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Α. 

 

5.1.4. Ο Φάκελος Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει το Έντυπο Αρχικής 

Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα υποδείγματα  του Παραρτήματος Β. Η 

Αρχική Οικονομική Προσφορά μπορεί να είναι είτε α) Οικονομική Προσφορά 

μηδενικής αποζημίωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα Β1 του Παραρτήματος Β, στην 

οποία ο αιτών δηλώνει την τιμή στην οποία θα παρέχει τον τερματισμό κλήσεων στην 

υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, είτε β) Οικονομική Προσφορά, 

                                                      
2 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 519/55/14-04-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή του συνόλου ή στοιχείων καθολικής υπηρεσίας» 
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σύμφωνα με το υπόδειγμα Β2 του Παραρτήματος Β, στην οποία ο αιτών δηλώνει το 

ποσό που επιθυμεί ως μέγιστη αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά 

ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 

Οικ. 28120/974/11-05-2007 «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για 

τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ  824/Β/25-5-2007). Ο Φάκελο 

Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού περιλαμβάνει μόνο ένα 

έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

5.1.5. Η Αίτηση και η Αρχική Οικονομική Προσφορά για τη Συμμετοχή στη Δημοπρασία 

θα πρέπει να υπογράφονται από Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος και να 

φέρουν την σφραγίδα του Συμμετέχοντος 

5.1.6. Όλες οι Αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην ΕΕΤΤ και να κατατίθενται στη 

διεύθυνσή της. 

 

5.2. Απόσυρση πριν από την Ημερομηνία Εκκίνησης της Δημοπρασίας  

5.2.1. Κάθε Συμμετέχων στη δημοπρασία ο οποίος δεν είναι Μειοδότης,  δύναται σε 

οποιαδήποτε στιγμή πριν από την γνωστοποίηση της Ημερομηνίας Εκκίνησης της 

δημοπρασίας πολλαπλών γύρων από την ΕΕΤΤ να αποσυρθεί από την διαδικασία της 

δημοπρασίας, με την κατάθεση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στην ΕΕΤΤ. 

 

5.2.2. Σε περίπτωση που Συμμετέχων στη δημοπρασία αποσυρθεί από τη διαδικασία της 

Δημοπρασίας, η ΕΕΤΤ θα γνωστοποιήσει εντός 2 ημερών στους εναπομείναντες 

Συμμετέχοντες την ταυτότητά του.  

 

 
5.2.3. Οι Συμμετέχοντες στη δημοπρασία που γνωστοποίησαν την απόσυρσή τους από τη 

δημοπρασία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής εκ νέου αίτησης για συμμετοχή και 

αποκλείονται οριστικά από τη δημοπρασία. 
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6. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

6.1. Αξιολόγηση και Προεπιλογή 

6.1.1. 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 και 

Φάκελο Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το κεφάλαιο 5. 

 

(β) Ο Συμμετέχων πρέπει να  έχει υποβάλει πλήρη Αίτηση Συμμετοχής σύμφωνα 

με το κεφάλαιο 5.  

Η Αίτηση πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 5. Η μη 

προσκόμιση των απαιτουμένων εγγράφων στον προκαθορισμένο χρόνο αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού του Αιτούντος από τη Δημοπρασία. 

 

(γ) Ο Συμμετέχων πρέπει να  έχει καταθέσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 

πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια αξιοπιστίας, όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται 

στην Υπουργική Απόφαση 28120/974/11-5-2007 (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007) και 

εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ. 519/55/14-04-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή του συνόλου ή 

στοιχείων Καθολικής Υπηρεσίας». 

 

(δ) Ο Συμμετέχων πρέπει να  έχει καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία καθώς και 

σχετικό σχέδιο ενεργειών που να αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται πλήρως οι 

απαιτήσεις παροχής καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά 

ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο Β της υπ’ αριθ. 

491/026/25-07-2008  Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός για τον καθορισμό της 

μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του 

άρθρου 48 του ν. 3431/2006 και του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους 

παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 6, του άρθρου 48 του ν. 3431/2006» (ΦΕΚ 1622/Β/13-08-2008). 

Συγκεκριμένα, ο Συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να δηλώσει, υποβάλλοντας 

σχετική μελέτη, τον αριθμό των έντυπων καταλόγων (τόμων) που προτίθεται να 
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εκδώσει ανά τύπο, ανάλογα με την τμηματοποίηση των δεδομένων σε ξεχωριστούς 

τόμους στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές.  

Επιπρόσθετα, οφείλει να καταθέσει σαφές πλάνο αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης 

των έντυπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων που θα εκδώσει στους συνδρομητές ανά 

την επικράτεια, με σαφή αναφορά στον τρόπο ενημέρωσης των συνδρομητών, τον 

τρόπο υποβολής πιθανού αιτήματος χορήγησης έντυπου ή και ηλεκτρονικού 

καταλόγου, καθώς και τα σημεία διάθεσης ανά γεωγραφική περιοχή. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα ανωτέρω στοιχεία, αν και αποτελούν 

κριτήρια αξιολόγησης κατά το στάδιο της προεπιλογής, δεν περιορίζουν σε καμία 

περίπτωση τις απαιτήσεις παροχής και διάθεσης των καταλόγων συνδρομητών σε 

έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 5 

της υπ’ αριθ. 491/026/25-07-2008 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός για τον 

καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 3, του άρθρου 48 του ν. 3431/2006, και του τρόπου και του κόστους 

διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ 

εφαρμογή της παραγράφου 6, του άρθρου 48 του ν. 3431/2006» (ΦΕΚ 1622/Β/13-08-

2008). 

Τέλος, ο Συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να υποβάλει τις προδιαγραφές 

έκδοσης του έντυπου ή και ηλεκτρονικού καταλόγου και ιδίως: 

-  Τον τρόπο έντυπης έκδοσης σε τόμους με σαφή αναφορά στις γεωγραφικές 

περιοχές που θα περιλαμβάνονται σε κάθε τόμο 

-  Τον τρόπο ομαδοποίησης των στοιχείων μέσω της ταυτοποίησης των 

συνδρομητών 

-  Την δομή τόσο του εντύπου όσο και του ηλεκτρονικού καταλόγου που θα 

εκδώσουν 

-  Τις επιπρόσθετες λειτουργίες / δυνατότητες που θα υλοποιήσουν στα 

πλαίσια της έκδοσης ηλεκτρονικού καταλόγου 

 

ε) Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να έχει παραβεί τους όρους διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. 4 της παρούσας. 

 

 23



 

 

6.2. Συμπληρωματικές πληροφορίες 

6.2.1. Κατά την διάρκεια του Σταδίου Προεπιλογής, η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητήσει από 

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. 

 

6.2.2. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της ΕΕΤΤ της 

παραγράφου 6.2.1., η ΕΕΤΤ μπορεί να αρνηθεί να θεωρήσει τον Συμμετέχοντα, ως 

προεπιλεγέντα και να τον αποκλείσει από τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία. 

 

7. Διαδικασία Φάσης 1 και Φάσης 2  

7.1. Φάση 1  

 

7.1.1. Η διαδικασία της δημοπρασίας ξεκινά με την Φάση 1, κατά την οποία οι Συμμετέχοντες 

υποβάλλουν τους Φακέλους Αιτήσεων Συμμετοχής και Φακέλους Αρχικής Οικονομικής 

Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5. 

7.1.2. Την ημέρα υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 

της τα ονόματα των Συμμετεχόντων.  

7.1.3. Η ΕΕΤΤ με βάση το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.2.1. προχωρά στην προεπιλογή των 

Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6. 

7.1.4. Σε κάθε έναν από τους προεπιλεγέντες Συμμετέχοντες της Φάσης 1 θα αποσταλεί 

ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνονται  σχετικά με την απόφαση της 

ΕΕΤΤ για την προεπιλογή τους  καθώς και για την  ταυτότητα όλων των υπολοίπων 

προεπιλεγέντων Συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα με την ειδοποίηση για την προεπιλογή,  η 

ΕΕΤΤ θα ειδοποιήσει και όσους Συμμετέχοντες έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογο 

των Προεπιλεγέντων.  

7.1.5. Συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκλείονται του καταλόγου των Προεπιλεγέντων, έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας (έως τις 
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13:00) από την γνωστοποίηση της Απόφασης αυτής στους Συμμετέχοντες. Η ΕΕΤΤ, 

εντός μίας  εργάσιμης ημέρας, αποφαίνεται επί των ενστάσεων.  

7.1.6. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει  στην ιστοσελίδα της την 

Τελική Λίστα Προεπιλεγέντων της Φάσης 1 και ενημερώνει τους Προεπιλεγέντες για 

την οριστική ημερομηνία που θα αποσφραγιστούν δημόσια οι Φάκελοι Αρχικών 

Οικονομικών Προσφορών. 

7.1.7.  Κατά το άνοιγμα των Φακέλων Αρχικών Οικονομικών Προσφορών μπορούν να 

παραβρίσκονται τα τρία (3)  Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα από κάθε Συμμετέχοντα, όπως 

έχουν καθορισθεί στην Αίτηση Συμμετοχής του. 

7.1.8. Σε περίπτωση που υπάρξουν έγκυρες Αρχικές Οικονομικές Προσφορές μηδενικής 

αποζημίωσης, τότε ως Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών 

πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή 

επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται ο Συμμετέχων στη δημοπρασία ο οποίος στην 

Αρχική Οικονομική του Προσφορά προσφέρει το ελάχιστο τέλος τερματισμού και 

ολοκληρώνεται η διαδικασία.   

7.1.9.  Σε περίπτωση που υποβληθούν ισόποσες ελάχιστες προσφορές για το τέλος 

τερματισμού, οι συμμετέχοντες που προσέφεραν τις ισόποσες ελάχιστες τιμές 

καλούνται από την ΕΕΤΤ να προσφέρουν νέες τιμές.  

7.1.10. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία έγκυρη Αρχική Οικονομική Προσφορά 

μηδενικής αποζημίωσης, τότε η ΕΕΤΤ ορίζει ως Τρέχουσα Τιμή για την εκκίνηση της 

δημοπρασίας πολλαπλών γύρων την ελάχιστη από τις Αρχικές Οικονομικές Προσφορές 

των προεπιλεγέντων Συμμετεχόντων και Μειοδότης για την Φάση 1 είναι ο Συμμετέχων 

που έχει υποβάλλει την προσφορά αυτή.  

7.1.11. Η ΕΕΤΤ καλεί νέους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, για την 

Φάση 2 της διαδικασίας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.2.1. 

 

 

 

7.2. Φάση 2  

 

7.2.1. Νέοι Φάκελοι Συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στον 

Πίνακα 3.2.1. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5. 

7.2.2. Την ημέρα υποβολής των νέων Αιτήσεων Συμμετοχής, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στην 

ιστοσελίδα της τα ονόματα των νέων Συμμετεχόντων.  
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7.2.3. Η ΕΕΤΤ με βάση το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.2.1. προχωρά στην προεπιλογή των 

νέων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6. 

7.2.4. Σε κάθε έναν από τους προεπιλεγέντες Συμμετέχοντες θα αποσταλεί ειδοποίηση,  

σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνονται  σχετικά με την απόφαση της ΕΕΤΤ για την 

προεπιλογή τους καθώς και για την  ταυτότητα όλων των υπολοίπων προεπιλεγέντων 

Συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα με την ειδοποίηση για την προεπιλογή,  η ΕΕΤΤ θα 

ειδοποιήσει και όσους Συμμετέχοντες έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογο των 

Προεπιλεγέντων.  

7.2.5. Συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκλείονται του καταλόγου των Προεπιλεγέντων, έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας (έως τις 

13:00) από την γνωστοποίηση της Απόφασης αυτής στους Συμμετέχοντες. Η ΕΕΤΤ, 

εντός μίας  εργάσιμης ημέρας, αποφαίνεται επί των ενστάσεων.  

7.2.6. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει  στην ιστοσελίδα της την Τελική Λίστα Προεπιλεγέντων των 

Φάσεων 1 και 2.  

7.2.7. Στην  περίπτωση που υπάρξει μόνο ένας Συμμετέχων που έχει Προεπιλεγεί, τότε δεν 

πραγματοποιείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων και ορίζεται αυτός, ως ο νέος 

Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού 

καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή.  

Η ελάχιστη Αρχική Οικονομική Προσφορά μη μηδενικής αποζημίωσης της Φάση 1  

αποτελεί το μέγιστο ποσό μέχρι το οποίο δύναται να αποζημιωθεί ο νέος Πάροχος 

Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή του στοιχείου της Καθολικής Υπηρεσίας που του 

ανατέθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 

Οικ. 28120/974/11-05-2007  «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον 

καθορισμό παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007.  

 

7.2.8. Μετά την ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των προεπιλεγέντων να συμμετάσχουν 

στην Δημοπρασία, η ΕΕΤΤ θα αποστείλει προς καθένα από αυτούς Δελτίο Συμμετοχής 

στη δημοπρασία πολλαπλών γύρων, με το οποίο η ΕΕΤΤ θα γνωστοποιεί: 

 Την οριστική Ημερομηνία Εκκίνησης της Δημοπρασίας. 

 Τον τόπο διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

 Το ενδεικτικό πρόγραμμα διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 
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8. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΥΡΩΝ  

8.1. Προετοιμασία για τη Δημοπρασία 

8.1.1 Η οριστική Ημερομηνία Εκκίνησης της Δημοπρασίας θα γνωστοποιηθεί επίσημα στους 

Συμμετέχοντες με τα Δελτία Συμμετοχής στην Δημοπρασία Πολλαπλών Γύρων. Η 

ΕΕΤΤ δύναται κατά αποκλειστική κρίση να μεταθέσει την οριστική ημερομηνία 

εκκίνησης της Δημοπρασίας. 

8.1.2 Την επομένη από την παράδοση των Δελτίων Συμμετοχής στη Δημοπρασία, ο 

Συμμετέχων στη δημοπρασία πολλαπλών γύρων οφείλει να ενημερώσει την ΕΕΤΤ για 

τα ακόλουθα: 

α) τα ονόματα τριών (3) Εξουσιοδοτημένων Προσώπων σε καθένα από τα οποία έχει 

δώσει εξουσιοδότηση να συμμετάσχει καθοιονδήποτε τρόπο στη δημοπρασία 

πολλαπλών γύρων για λογαριασμό του, είτε από κοινού είτε ανεξάρτητα (εφόσον 

έχουν αλλάξει από αυτά που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση Συμμετοχής). Κάθε μορφή 

επικοινωνίας κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα πρέπει να διεκπεραιώνεται από 

ένα τουλάχιστον Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο και θα επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή 

της υπογραφής του. 

β) τα ονόματα των προσώπων που θα παρευρίσκονται στο τόπο της δημοπρασίας. Ο 

αριθμός αυτών ανά ημέρα, περιλαμβανομένων και των τριών (3) Εξουσιοδοτημένων 

Προσώπων ή κάποιων από αυτά τα πρόσωπα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5). 

8.1.3 Εάν, παρότι έχει γνωστοποιηθεί στους Συμμετέχοντες η ώρα διεξαγωγής του Πρώτου 

Γύρου της  δημοπρασίας σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.8, η ΕΕΤΤ κρίνει ότι δεν 

είναι εφικτό ο Πρώτος Γύρος να αρχίσει την κοινοποιηθείσα ώρα, μπορεί να 

γνωστοποιήσει στους Συμμετέχοντες μια διαφορετική ώρα διεξαγωγής του Πρώτου 

Γύρου της δημοπρασίας,  υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η νέα ώρα δεν θα είναι 

νωρίτερα από την αρχικά ορισθείσα. 

 

8.2. Περιορισμοί που αφορούν τους Συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία 

υποβολής προσφορών κατά τη Δημοπρασία. 
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8.2.1 Η Δημοπρασία βασίζεται σε πολλαπλούς γύρους με μειούμενο τίμημα.   

8.2.2 Οι Συμμετέχοντες υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: 

(α) Οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να έρχονται σε παντός είδους επικοινωνία 

μεταξύ τους. 

(β) Οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από τους προβλεπόμενους 

χώρους κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, χωρίς την άδεια της ΕΕΤΤ.  

(γ) Ο αριθμός των εκπροσώπων του Συμμετέχοντος, οι οποίοι θα παρίστανται 

στους προβλεπόμενους χώρους, περιορίζεται στους πέντε (5). Η σύνθεση της 

ομάδας των εκπροσώπων δεν επιτρέπεται να αλλάζει κατά τη διάρκεια μιας 

ημέρας της δημοπρασίας.  

8.2.3 Κατά την διάρκεια της υποβολής Προσφορών ένας Συμμετέχων, ο οποίος δεν έχει 

αποσυρθεί ή αποκλειστεί από τη δημοπρασία θα πρέπει να είναι Ενεργός.  

8.2.4 Οι δυνατές επιλογές  που έχει ο κάθε Ενεργός Συμμετέχων  που δεν είναι  Μειοδότης, 

σε κάθε Γύρο είναι:  

i. Να υποβάλει Προσφορά.  

ii. Να Απέχει Προσωρινά.  Ένας Συμμετέχων στη Δημοπρασία μπορεί να 

ασκήσει Δικαίωμα Προσωρινής Αποχής. Στην περίπτωση αυτή ο 

Συμμετέχων υποβάλλει κανονικά φάκελο εσωκλείοντας κάθε φορά ένα από 

τα τέσσερα ειδικά έντυπα Προσωρινής Αποχής που θα του χορηγηθούν πριν 

από την έναρξη της διαδικασίας.  

iii. Να Αποσυρθεί από την Δημοπρασία. Ένας Συμμετέχων στη δημοπρασία 

πολλαπλών γύρων δύναται να αποσυρθεί από τη δημοπρασία δηλώνοντάς το 

εγγράφως κάνοντας χρήση του σχετικού εντύπου το οποίο θα του έχει 

προμηθεύσει η ΕΕΤΤ κατά την έναρξη της δημοπρασίας.  

8.2.5 Στην περίπτωση που ένας Συμμετέχων είναι Μειοδότης σε ένα Γύρο, υποχρεούται να 

μείνει Αδρανής στον επόμενο Γύρο. Δεν επιτρέπεται να αποσύρει την Προσφορά που 

έχει υποβάλλει κατά τον προηγούμενο Γύρο και για την οποία ανακηρύχθηκε 

Μειοδότης. Κατά την εκκίνηση της δημοπρασίας πολλαπλών γύρων ο Μειοδότης της 
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Φάσης 1 υποχρεούται να μείνει Αδρανής κατά τον πρώτο Γύρο, ενώ δεν επιτρέπεται να 

αποσύρει την Αρχική Οικονομική Προσφορά του.  

8.2.6 Εάν Συμμετέχων που δεν είναι Μειοδότης δεν υποβάλλει Προσφορά ή δεν εξασκήσει 

δικαίωμα Προσωρινής Αποχής, μέσα στα χρονικά πλαίσια που τίθενται από  την ΕΕΤΤ 

για τις συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε Γύρο, η ΕΕΤΤ δύναται να παρατείνει το 

αρχικά ορισθέντα χρόνο ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών κατά 10 λεπτά το 

μέγιστο.  

8.2.7 Κάθε Γύρος θα έχει μια διάρκεια που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ . 

 

8.3. Μέθοδος Δημοπρασίας  

8.3.1 Οι προσφορές θα τοποθετούνται σε φακέλους οι οποίοι θα διατίθενται από την ΕΕΤΤ 

και οι οποίοι θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται από τα Εξουσιοδοτημένα 

Πρόσωπα του κάθε Συμμετέχοντα. 

8.3.2 Όλοι οι φάκελοι των Προσφορών θα αποσφραγίζονται ταυτόχρονα και παρουσία ενός 

εκ των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων κάθε Συμμετέχοντα στη δημοπρασία. 

8.3.3 Εάν κάποιος Γύρος έχει κηρυχθεί ως ο τελευταίος για την ημέρα, τότε οι Προσφορές 

θα συγκεντρώνονται και θα φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία. Η αποσφράγιση των 

Προσφορών θα λαμβάνει χώρα πριν το Πρώτο Γύρο της επόμενης μέρας της 

δημοπρασίας, παρουσία ενός εκ των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων κάθε 

Συμμετέχοντα στη δημοπρασία. 

 

8.4. Αποτελέσματα Γύρων και ειδοποίηση για τον επόμενο Γύρο 

8.4.1 Πριν την έναρξη κάθε Γύρου, η ΕΕΤΤ θα ενημερώνει όλους τους Συμμετέχοντες 

τουλάχιστον για τα ακόλουθα: 

 Την Τρέχουσα Τιμή.  

 Την ταυτότητα του Μειοδότη. 

 Το ύψος της κάθε Προσφοράς που υποβλήθηκε στον προηγούμενο Γύρο και την 

ταυτότητα του Συμμετέχοντα που την υπέβαλε. 
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 Την ταυτότητα των Συμμετεχόντων που έχουν αποσυρθεί από την δημοπρασία ή 

που έχουν εξασκήσει Δικαίωμα Προσωρινής Αποχής ή που για κάποιον λόγο 

αποβλήθηκαν από την δημοπρασία. 

 Την ώρα έναρξης του επόμενου Γύρου και την χρονική διάρκειά του. 

 Την Μέγιστη Προσφορά στον επόμενο Γύρο. 

 

8.5. Μέγιστη προσφορά  

 

8.5.1 Πριν από την έναρξη κάθε Γύρου, η ΕΕΤΤ καθορίζει μία μέγιστη Προσφορά. Ως 

μέγιστη Προσφορά προσδιορίζεται  για κάθε Γύρο η Τρέχουσα Τιμή του 

προηγούμενου γύρου μειούμενη κατά την ελάχιστη μείωση της Προσφοράς.   

8.5.2 Η ΕΕΤΤ καθορίζει την ελάχιστη μείωση της Προσφοράς σαν ποσοστό επί της 

Τρέχουσας Τιμής που προέκυψε από τον προηγούμενο Γύρο. Το ποσοστό μείωσης  

καθορίζεται σε 10% στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη χιλιάδα ευρώ. Η ΕΕΤΤ 

διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, ανάλογα με την εξέλιξη της δημοπρασίας, το 

ποσοστό μείωσης.  

 

 

8.6. Ισοπαλία 

Στην περίπτωση που υπάρξει ισοπαλία ως προς την Τρέχουσα Τιμή, η ΕΕΤΤ θα  

διεξάγει  κλήρωση για να αποφασίσει ποιος από τους Συμμετέχοντες θα θεωρείται 

Μειοδότης. Οι υπόλοιποι πλην του θεωρούμενου Μειοδότη Συμμετέχοντες που 

εμπλέκονται στην ισοπαλία έχουν για τον επόμενο Γύρο τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις ως να είχαν υποβάλλει μια προσφορά που δεν μειοδότησε. 

 

8.7. Έγκυρες Προσφορές 

8.7.1 Κάθε Προσφορά περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό, το οποίο δηλώνει ο κάθε 

Συμμετέχων στη δημοπρασία, ότι επιθυμεί ως μέγιστη αποζημίωση για την παροχή 

Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 
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Οικ. 28120/974/11-05-2007  «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον 

καθορισμό παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ  824/Β/25-5-2007), 

8.7.2 Προσφορές, των οποίων το ποσό είναι μεγαλύτερο από την μέγιστη προσφορά, δεν 

θεωρούνται έγκυρες. 

8.7.3 Τα ποσά των Προσφορών πρέπει να είναι ακέραια πολλαπλάσια των χιλίων (€ 

1.000,00) ευρώ. 

8.7.4 Για την υποβολή των Προσφορών θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά έντυπο υλικό που 

θα χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ και το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις 

οδηγίες που θα δίνει για το σκοπό αυτό  η ΕΕΤΤ. 

8.7.5 Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, κάθε Προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με το 

παρόν Τεύχος Προκήρυξης απορρίπτεται και επιβάλλονται οι Κυρώσεις που 

προβλέπονται στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης. 

8.8. Αριθμός Γύρων ανά ημέρα  

8.8.1 Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, θα πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας Γύρος ανά 

ημέρα εκτός αν η ΕΕΤΤ έχει ανακοινώσει πως η συγκεκριμένη μέρα είναι Ημέρα 

Διακοπής. 

8.8.2 Ο προσδιορισμός του συνολικού αριθμού Γύρων ανά ημέρα δημοπρασίας που δεν 

είναι Ημέρα Διακοπής, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ. 

8.8.3 Οι Γύροι λαμβάνουν χώρα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τις 09:00 μέχρι 

και τις 21:00  

8.9. Ημέρες Διακοπής 

8.9.1 Είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ να ανακοινώσει ότι μία μέρα είναι Ημέρα 

Διακοπής της δημοπρασίας. Μετά από μία ή περισσότερες Ημέρες Διακοπής, η 

δημοπρασία συνεχίζεται την αμέσως επόμενη ημέρα. 

8.9.2 Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει  Ημέρες Διακοπής πριν από το τέλος του τελευταίου γύρου της 

ημέρας, που προηγείται της Ημέρας Διακοπής.  
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8.9.3 Η δυνατότητα προσδιορισμού Ημερών Διακοπής εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον 

στην ΕΕΤΤ. Οι Συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 

Ημέρα(ες) Διακοπής. 

 

8.10. Αναστολή, Ματαίωση και Επανεκκίνηση της Δημοπρασίας 

 

8.10.1 Η ΕΕΤΤ διατηρεί σε κάθε στάδιο εξέλιξης της δημοπρασίας το δικαίωμα να αναστείλει 

ή να ματαιώσει την δημοπρασία, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης των Συμμετεχόντων. 

Στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ είναι να προσδιορίσει το χρόνο που θα 

επανεκκινηθεί η ανασταλείσα ή ματαιωθείσα δημοπρασία.  

8.10.2 Σε μια τέτοια περίπτωση, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να διαβουλευτεί με τους 

ενεργούς Συμμετέχοντες και με εκείνους τους Συμμετέχοντες που έχουν αποσυρθεί 

(αλλά όχι αποκλειστεί) από τη δημοπρασία και κατά συνέπεια δικαιούνται να 

συμμετάσχουν σε μια επανεκκινηθείσα δημοπρασία. Η διαβούλευση θα αφορά το 

σημείο επανεκκίνησης της δημοπρασίας και το οποίο μπορεί να είναι το σημείο στο 

οποίο διακόπηκε η Δημοπρασία, το σημείο εκκίνησης της δημοπρασίας ή άλλο σημείο 

κατά την κρίση της  ΕΕΤΤ. 

8.10.3 Παρόλα αυτά, η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επανασυμμετοχή στη 

δημοπρασία, Συμμετέχοντα που έχει αποσυρθεί, στην περίπτωση που αυτός ο 

Συμμετέχων έχει παραβεί τους κανόνες της δημοπρασίας ακόμη και εάν αυτές οι 

παραβάσεις έχουν προκύψει μετά την απόσυρσή του από τη δημοπρασία. 

 

8.11. Διακοπή και Επανεκκίνηση Γύρου της Δημοπρασίας 

 

8.11.1 Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, η ΕΕΤΤ 

διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει ένα Γύρο της δημοπρασίας πριν ή 

κατά τη διάρκειά του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να το γνωστοποιήσει άμεσα 

στους Συμμετέχοντες και να ορίσει σε πρακτικά εφικτό χρονικό διάστημα την ώρα 

εκκίνησης του επόμενου Γύρου.  
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8.12. Εναλλακτικός χώρος και χρόνος Δημοπρασίας 

8.12.1 Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο χώρος πραγματοποίησης της δημοπρασίας πάψει να είναι 

κατάλληλος για την δημοπρασία, τότε η ΕΕΤΤ θα υποδείξει, εναλλακτικό χώρο και 

χρόνο για τη δημοπρασία, εντός του νομού Αττικής. 

8.13. Διαδικασίες μετά τον Τελευταίο Γύρο 

8.13.1 Μετά τη λήξη του Τελευταίου Γύρου της δημοπρασίας, ανακοινώνονται σε όλους τους 

Συμμετέχοντες στη δημοπρασία, ο Υπερθεματιστής. 
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Δημοπρασία  

για την επιλογή   

Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας  

 

 

Παραρτήματα Α-Δ του Τεύχους Προκήρυξης  
 

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
Η Αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά. Παρακάτω παρέχονται οδηγίες για 
τη συμπλήρωση του εντύπου της Αίτησης.  

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της Αίτησης 
Οι αριθμοί των παραγράφων των οδηγιών, αντιστοιχούν σε πεδία των τμημάτων της Αίτησης. 
Επισυνάψατε όλα τα δικαιολογητικά  

Τμήμα Ι : Στοιχεία Αιτούντος Παρόχου (Συμμετέχων στη Δημοπρασία): 

Ι.1. Όνομα και διεύθυνση του αιτούντος. 

Ι.2. Νομική μορφή του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου και του καταστατικού. Σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Ι.3. ΑΦΜ του αιτούντος στο Κράτος όπου έχει την έδρα του και  Αριθμός Μητρώου ΕΕΤΤ   

 

Ι.4. Επίσημο αντίγραφο της καταχώρησης της Εταιρείας από το Εμπορικό Επιμελητήριο ή 
την αντίστοιχη αρχή του Κράτους όπου έχει την έδρα του ο αιτών. 

Ι.5. Νόμιμοι εκπρόσωποι και αντίκλητος του αιτούντος στην Ελλάδα 
(συμπεριλαμβανομένου αριθμού τηλεφώνου και φαξ), προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα 
από τα οποία προκύπτει ο ορισμός τους, βάση της κείμενης νομοθεσίας του κράτους 
που έχει την έδρα του ο αιτών.  

Ι.6. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για εκπροσώπηση Συμμετέχοντος στη διαδικασία, 
προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ο ορισμός τους.  

 

Τμήμα ΙΙ : Έγγραφα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς: 

ΙΙ.1. Μετοχική ή εταιρική σύνθεση του αιτούντος 

Περιγράψτε λεπτομερώς τη μετοχική σύνθεση του Συμμετέχοντος (είδος, αριθμό, αξία και 
διασπορά των μετοχών). Περιγράψτε λεπτομερώς ποιοι είναι οι κάτοχοι των μετοχών του 
Συμμετέχοντος (παροχή λίστας κατόχων με Επωνυμία και αριθμό μετοχών που τους 
αντιστοιχεί).  

 

Τμήμα ΙΙΙ :    Στοιχεία που αποδεικνύουν την Αποτελεσματικότητα και Αξιοπιστία του 
αιτούντος  

 36



 

                                  
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι αξιόπιστες για την 

παροχή των αντίστοιχων στοιχείων Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

Υπουργικής Απόφασης 28120/974/11-5-2007 (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007), όπως αυτές 

εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ. 519/55/14-04-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή του συνόλου ή στοιχείων Καθολικής 

Υπηρεσίας», υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ τα ακόλουθα στοιχεία αξιοπιστίας  στα αντίστοιχα 

τμήματα της Αίτησης. Σημειώνεται δε, ότι τα στοιχεία αξιοπιστίας (Τμήμα ΙΙΙ.1 και Τμήμα 

ΙΙΙ.2) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία, εκτός από 

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών έχει ήδη υποβάλει τα εν λόγω στοιχεία στα πλαίσια 

της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προηγήθηκε3:  

 

Τμήμα III.1: Έγγραφα σχετικά με τα έτη της συνολικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του Συμμετέχοντος στη 

Δημοπρασία των τελευταίων 3 οικονομικών χρήσεων:  

 

Ο Συμμετέχων στη  δημοπρασία πρέπει να αποδείξει  ότι είναι, οικονομικά και οργανωτικά, 

σε θέση να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών, καθ’ όλη την διάρκεια της ανάληψης του 

έργου. 

Συγκεκριμένα ο Συμμετέχων στη δημοπρασία είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

Α. Στοιχεία  γενικού περιεχομένου:  

• Γενική επιχειρηματική & οικονομική στρατηγική της εταιρίας. 

• Ισχύουσα εμπορική θέση στη τηλεπικοινωνιακή αγορά με τα πιο πρόσφατα στοιχεία  

και προοπτικές. 

• Γενικότερη πολιτική συμμετοχών σε άλλες εταιρείες. 

• Οργανωτική δομή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ανάληψης του έργου. 

 

Β. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων: 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή  η αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων του 

Συμμετέχοντος και ο συνολικός προγραμματισμός του καθ’ όλη τη διάρκεια της 

                                                      
3 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 519/55/14-04-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή του συνόλου ή στοιχείων Καθολικής 
Υπηρεσίας». 
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ανάληψης του έργου της Καθολικής Υπηρεσίας, ο Συμμετέχων στη  δημοπρασία οφείλει 

να υποβάλλει τα κατωτέρω στοιχεία: 

• Λογιστικά  πρότυπα 

• Λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται για τη σύνταξη των οικονομικών του 

καταστάσεων  

• Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, 

κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών) για τα τρία 

τελευταία έτη, μαζί με τις προβλέψεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάληψης της 

υπηρεσίας. 

• Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου των τριών τελευταίων ετών 

• Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή για τις τρείς τελευταίες χρήσεις. Στην περίπτωση που ο 

τελευταίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις, προειδοποιήσεις ή έχει ζητήσει 

συμπληρωματικά στοιχεία στις αναφορές που έχει συντάξει κατά την χρονική αυτή 

περίοδο, αυτές οφείλεται να γνωστοποιούνται 

 

Γ. Αναλυτικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν 

     Στα υποβληθέντα στοιχεία οφείλουν να παρουσιάζονται λεπτομερώς  τα παρακάτω: 

• Τρόπος χρηματοδότησης των τριών τελευταίων χρήσεων και προβλέψεις για όλη τη 

διάρκεια παραχώρησης του έργου. 

• Κατάλογος των επενδύσεων των τριών τελευταίων χρόνων και τρόπος 

χρηματοδότησής τους,  με κατάλογο σχετικών προβλέψεων για όλη τη διάρκεια της 

προβλεπόμενης ανάληψης του έργου. 

• Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

• Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού που δεν έχουν παρουσιαστεί. 

 

Τμήμα III.2: Έγγραφα σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καθολικής 

υπηρεσίας καθορισμένης ελάχιστης ποιότητας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή 

σε συγκεκριμένη  υπό εξέταση γεωγραφική περιοχή κάλυψης:  

 

Ο Συμμετέχων στη Δημοπρασία οφείλει να υποβάλλει έκθεση με την οποία να αποδεικνύεται 

ότι έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας  σύμφωνα με τους στόχους 

επίδοσης όπως αυτοί ορίζονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 472/170/21-3-2008 

«Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον 

προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών και του 
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τρόπου δημοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής 

Υπηρεσίας» (ΦΕΚ  885/Β/14-5-2008).  

 

 Επιπλέον, ο Συμμετέχων στη  Δημοπρασία υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

Α) Επιδόσεις που αναμένεται να επιτευχθούν αναφορικά με τους στόχους επίδοσης παροχής 

των υπηρεσιών για τις οποίες είναι υποψήφια η επιχείρηση, όπως αυτοί περιγράφονται στην 

Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 472/170/21-3-2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων 

επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της 

μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών και του τρόπου δημοσίευσής τους για τις 

επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ  885/Β/14-5-2008).  

Β) Περιγραφή της μεθόδου και της διαδικασίας υπολογισμού των τιμών των δεικτών 

ποιότητας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Γ) Περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι τιμές 

στόχοι των δεικτών ποιότητας σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. 

Δ) Επιδόσεις της εταιρείας για την προηγούμενο έτος αναφορικά με τους δείκτες ποιότητας 

που ορίζονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 472/170/21-3-2008 «Κανονισμός για τον 

καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών και του τρόπου 

δημοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας» 

(ΦΕΚ  885/Β/14-5-2008) για τη γεωγραφική περιοχή για την οποία η επιχείρηση 

ενδιαφέρεται να αναλάβει την υποχρέωση παροχής των στοιχείων Καθολικής Υπηρεσίας.  

 

Τμήμα ΙV: Στοιχεία καθώς και σχετικό σχέδιο ενεργειών που να αποδεικνύουν ότι 

ικανοποιούνται πλήρως απαιτήσεις παροχής καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή 

επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτές ορίζονται  στο Κεφάλαιο Β της υπ’ αριθμ. 

491/026/25-07-2008  Απόφασης της ΕΕΤΤ  «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής 

των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του ν. 

3431/2006, και του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών 

στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών 

καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6, του άρθρου 48 του ν. 

3431/2006.» (ΦΕΚ 1622/Β/13-08-2008). 

 

Συγκεκριμένα, ο Συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να δηλώσει, υποβάλλοντας σχετική 

μελέτη, τον αριθμό των έντυπων καταλόγων (τόμων) που προτίθεται να εκδώσει ανά τύπο, 
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ανάλογα με την τμηματοποίηση των δεδομένων σε ξεχωριστούς τόμους στις διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές.  

Επιπρόσθετα, οφείλει να καταθέσει σαφές πλάνο αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των 

έντυπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων που θα εκδώσει, στους συνδρομητές ανά την 

επικράτεια, με σαφή αναφορά στον τρόπο ενημέρωσης των συνδρομητών, τον τρόπο 

υποβολής πιθανού αιτήματος χορήγησης έντυπου ή και ηλεκτρονικού καταλόγου, καθώς και 

τα σημεία διάθεσης ανά γεωγραφική περιοχή. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα ανωτέρω στοιχεία, αν και αποτελούν 

κριτήρια αξιολόγησης κατά το στάδιο της προεπιλογής, δεν περιορίζουν, σε καμία 

περίπτωση, τις απαιτήσεις παροχής και διάθεσης των καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή 

επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 5 της υπ’ αριθ. 

491/026/25-07-2008  Απόφασης της ΕΕΤΤ για τον «Κανονισμό για τον καθορισμό της 

μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του 

ν. 3431/2006, και του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών 

στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών 

καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6, του άρθρου 48 του ν. 

3431/2006.» (ΦΕΚ 1622/Β/13-08-2008). 

Τέλος, ο Συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να υποβάλει τις προδιαγραφές έκδοσης του 

έντυπου ή και ηλεκτρονικού καταλόγου και ιδίως: 

- Τον τρόπο έντυπης έκδοσης σε τόμους με σαφή αναφορά στις γεωγραφικές περιοχές που θα 

περιλαμβάνονται σε κάθε τόμο 

- Τον τρόπο ομαδοποίησης των στοιχείων μέσω της ταυτοποίησης των συνδρομητών 

- Την δομή τόσο του εντύπου όσο και του ηλεκτρονικού καταλόγου που θα εκδώσουν 

- Τις επιπρόσθετες λειτουργίες / δυνατότητες που θα υλοποιήσουν στα πλαίσια της έκδοσης 

ηλεκτρονικού καταλόγου 

 

Τμήμα V: Δήλωση αποδοχής των όρων της διαδικασίας και δέσμευση παροχής 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις: 

 

Ο Συμμετέχων στη Δημοπρασία οφείλει να δηλώσει ότι αποδέχεται τους όρους και την 

διαδικασία της παρούσας δημοπρασίας. Επιπρόσθετα, όπως σαφώς ορίζεται και στην ενότητα 

3.1.4 της παρούσας προκήρυξης, ο Συμμετέχων στη Δημοπρασία οφείλει να δεσμευτεί με 

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

διαγωνιστική διαδικασία, ότι θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον τελικά επιλεγεί, 
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σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, για το 

συνολικό χρονικό διάστημα που θα  οριστεί.  

Συγκεκριμένα ο Συμμετέχων στη Δημοπρασία οφείλει να δηλώσει ότι: 

 
i) Ότι αποδέχεται τους όρους της Δημοπρασίας όπως περιγράφονται στο 

Τεύχος Προκήρυξης και ότι συνάδει με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 

σε αυτό. 

ii) Ότι νομιμοποιείται να συμμετέχει στην Δημοπρασία τόσο σε σχέση με την 

υποβολή Προσφορών όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις οι οποίες 

απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά 

ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Δημοπρασίας. 

iii)  Ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και 

καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, εφόσον επιλεγεί 

ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, για το συνολικό χρονικό διάστημα 

του ορισμού του. 

iv) Ότι το τέλος τερματισμού της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού 

καταλόγου, για το συνολικό χρονικό διάστημα ανάθεσης, θα είναι μικρότερο 

ή ίσο από 0,66 ευρώ / λεπτό.  

v) Ότι η λιανική τιμή διάθεσης της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού 

καταλόγου εντός του δικτύου του (on-net) για το συνολικό χρονικό διάστημα 

ανάθεσης, θα είναι μικρότερη ή ίση από το προσφερόμενο τέλος 

τερματισμού συν 0,10 ευρώ / λεπτό.  

vi) Ότι το κόστος του έντυπου ηλεκτρονικού καταλόγου θα είναι 2 ευρώ ανά 

τόμο. Κάθε τόμος καλύπτει τουλάχιστον τους συνδρομητικούς αριθμούς ενός 

νομού, με την εξαίρεση του νομού αττικής. Στην περίπτωση του νομού 

αττικής το συνολικό κόστος του έντυπου καταλόγου δεν θα ξεπερνά τα 5 

ευρώ. 

vii) Ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Αίτηση είναι αληθείς, 

ακριβείς και πλήρεις. 

 

 



Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Αιτούντος1

I.1. Επωνυμία Νομικού 
Προσώπου: 

 

   
 Διεύθυνση:  
 
 
 

Ι.2. Νομική μορφή Νομικού 
Προσώπου

 Καταστατικό ή επικυρωμένο 
αντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου  

 
 
Προς επισύναψη 

 
Ι.3. ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ/ΑΡΙΘΜ. 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΕΤΤ:
 
 

ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 

Ι.4. 

 

Προς επισύναψη 

   
 

ΟΡΙΣΜΌΣ 
ΑΝΤΙΚΛΉΤΟΥ 

Προς επισύναψη τα αναγκαία νομιμοποιητικά 
έγγραφα 

Ι.5. 

  
 Όνομα:  
 Επώνυμο:  
 Όνομα Πατρός:  
 Τόπος και έτος γεννήσεως:  
 Υπηκοότητα:  
 Διεύθυνση κατοικίας:  
 Διεύθυνση επικοινωνίας:  
 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  
        Τηλέφωνο/ Φαξ:  
                                                      
1 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται τα στοιχεία των προσώπων που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία. Σε περίπτωση 
Εταιρείας υπό σύσταση παρέχονται τα στοιχεία των προσώπων που θα αποτελέσουν μετόχους της υπό σύσταση Εταιρείας και 
όλα τα μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης υπάρχοντα στοιχεία της υπό σύσταση Εταιρείας. 
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

   
 

Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τμήμα της Αίτησης στο 
οποίο γίνεται αναφορά. 

 
Τμήμα Ι : Συνέχεια

 Νόμιμοι Εκπρόσωποι Προς επισύναψη τα αναγκαία νομιμοποιητικά 
έγγραφα 

  
 Όνομα:  
 Επώνυμο:  
 Όνομα Πατρός:  
 Τόπος και έτος γεννήσεως:  
 Υπηκοότητα:  
 Διεύθυνση κατοικίας:  
 Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου:
 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  
        Τηλέφωνο/ Φαξ:  
   
 Όνομα:  
 Επώνυμο:  
 Όνομα Πατρός:  
 Τόπος και έτος γεννήσεως:  
 Υπηκοότητα:  
 Διεύθυνση κατοικίας:  
 Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου:
 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  
        Τηλέφωνο/ Φαξ:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τμήμα της Αίτησης στο 
οποίο γίνεται αναφορά. 
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

 
Τμήμα Ι : Συνέχεια

Ι.6. Εξουσιοδοτημένα 
Πρόσωπα 

Προς επισύναψη τα αναγκαία νομιμοποιητικά 
έγγραφα 

   
 Όνομα:  
 Επώνυμο:  
                Θέση:  
        Τηλέφωνο/Φαξ:  
   
 Όνομα:  
 Επώνυμο:  

                Θέση:
        Τηλέφωνο/Φαξ:
 

 Όνομα:  
 Επώνυμο:  

                Θέση:
        Τηλέφωνο/Φαξ:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, αναφέροντας ευκρινώς το τμήμα της Αίτησης στο 
οποίο γίνεται αναφορά. 
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

 
Τμήμα ΙΙ : Έγγραφα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

ΙΙ.1. Μετοχική ή εταιρική σύνθεση του αιτούντος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, 
αναφέροντας ευκρινώς το τμήμα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. 
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

Τμήμα ΙΙΙ.1 : Έγγραφα σχετικά με τα  έτη της συνολικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα δημοσιευμένα οικονομικά 
στοιχεία του Συμμετέχοντος στη Δημοπρασία των τελευταίων 3 
οικονομικών χρήσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, 
αναφέροντας ευκρινώς το τμήμα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. 
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

Τμήμα ΙΙΙ.2 : Έγγραφα σχετικά με τη δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας καθορισμένης ελάχιστης ποιότητας 
στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή σε συγκεκριμένη  υπό 
εξέταση γεωγραφική περιοχή κάλυψης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, 

αναφέροντας ευκρινώς το τμήμα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. 
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

Τμήμα ΙV: Στοιχεία καθώς και σχετικό σχέδιο ενεργειών που να 
αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται πλήρως απαιτήσεις παροχής 
καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική 
μορφή, όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο Β της υπ’ αριθμ. 
491/026/25-07-2008  Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός για τον 
καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του ν. 3431/2006, και του τρόπου 
και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών 
στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 6, του άρθρου 48 του ν. 3431/2006.» (ΦΕΚ 1622/Β/13-
08-2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάψατε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εισάγετε, αν απαιτείται, επιπρόσθετες σελίδες, 
αναφέροντας ευκρινώς το τμήμα της Αίτησης στο οποίο γίνεται αναφορά. 
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

Τμήμα V: ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Δηλώνω ότι: 

 
i) Αποδέχομαι τους όρους της Δημοπρασίας όπως περιγράφονται στο Τεύχος 

Προκήρυξης και συνάδω με τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται σε 

αυτό. 

ii) Νομιμοποιούμαι να συμμετάσχω στην Δημοπρασία τόσο σε σχέση με την 

υποβολή Προσφορών όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις οι οποίες 

απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά 

ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Δημοπρασίας. 

iii)  Θα προσφέρω τις υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και 

καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, εφόσον επιλεγώ 

ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, για το συνολικό χρονικό διάστημα 

ορισμού μου. 

iv) Ότι το τέλος τερματισμού της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού 

καταλόγου, για το συνολικό χρονικό διάστημα ανάθεσης, θα είναι μικρότερο 

ή ίσο από 0,66 ευρώ / λεπτό.  

v) Ότι η λιανική τιμή διάθεσης της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού 

καταλόγου εντός του δικτύου του (on-net) για το συνολικό χρονικό διάστημα 

ανάθεσης, θα είναι μικρότερη ή ίση από το προσφερόμενο τέλος 

τερματισμού συν 0,10 ευρώ / λεπτό.  

vi) Ότι το κόστος του έντυπου ηλεκτρονικού καταλόγου θα είναι 2 ευρώ ανά 

τόμο. Κάθε τόμος καλύπτει τουλάχιστον τους συνδρομητικούς αριθμούς ενός 

νομού, με την εξαίρεση του νομού αττικής. Στην περίπτωση του νομού 

αττικής το συνολικό κόστος του έντυπου καταλόγου δεν θα ξεπερνά τα 5 

ευρώ. 

vii) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Αίτηση είναι αληθείς, ακριβείς 

και πλήρεις. 

Υπογραφή:- 
 
 
 
[Νόμιμος Εκπρόσωπος +  
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Αίτηση Συμμετοχής στη Δημοπρασία για την Επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας
 
 

Σφραγίδα Συμμετέχοντος] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Β1: ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  …………..          

 

 

Με την παρούσα Προσφορά η οποία γίνεται για λογαριασμό 

τ…………………………..……….. δηλώνεται ότι για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, στα 

πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας, ζητείται μηδενική αποζημίωση για την αντιστάθμιση της 

επιβάρυνσης από το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας. Επίσης δηλώνεται ότι το τέλος 

τερματισμού της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου για το συνολικό χρονικό 

διάστημα ανάθεσης της Καθολικής Υπηρεσίας  δεν θα υπερβαίνει τα:  

………………………………………………………………………………………………….. 

Η προσφορά δηλώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του 
«αριθμητικώς» και «ολογράφως» υπερισχύει το «ολογράφως».  
 

 
 

ΑΘΗΝΑ /  /2009  
 
 
 
 
 
 

Υπογραφή                Υπογραφή  
Σφραγίδα ΕΕΤΤ       (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της  Εταιρείας 1) 
 
                                                      
1 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα 
μέλη της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και 
για τους μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό 
σύστασης Α.Ε.  
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Β2: ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  …………..          

 

 

Με την παρούσα Προσφορά η οποία γίνεται για λογαριασμό 

τ…………………………..……….. δηλώνεται ότι για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, στα 

πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της 

επιβάρυνσης από το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, ανά  διαχειριστική χρήση, δεν 

δύναται να υπερβαίνει το τίμημα που αναγράφεται στο παρακάτω πίνακα. Η προσφορά 

δηλώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του 

«αριθμητικώς» και «ολογράφως» υπερισχύει το «ολογράφως». 

Προσφορά (Ευρώ – Ακέραιο πολλαπλάσιο των χιλιάδων Ευρώ) 

 
 
………..………………..εκατ…………...…………………χιλιάδες  
(ολογράφως) 

     .          . 0 0 0  

 
 

 
 

ΑΘΗΝΑ /  /2009  
 
 
 
 
 
 

Υπογραφή                Υπογραφή  
Σφραγίδα ΕΕΤΤ       (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της  Εταιρείας 1) 
 
                                                      
1 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα 
μέλη της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και 
για τους μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό 
σύστασης Α.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  …………..          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  …………… 

 

Με την παρούσα Προσφορά η οποία γίνεται για λογαριασμό 

τ…………………………..……….. δηλώνεται ότι για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, στα 

πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της 

επιβάρυνσης από το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, ανά  διαχειριστική χρήση, δεν 

δύναται να υπερβαίνει το τίμημα που αναγράφεται στο παρακάτω πίνακα. Η προσφορά 

δηλώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του 

«αριθμητικώς» και «ολογράφως» υπερισχύει το «ολογράφως». 

Προσφορά (Ευρώ – Ακέραιο πολλαπλάσιο των χιλιάδων Ευρώ) 

 
 
………..………………..εκατ…………...…………………χιλιάδες  
(ολογράφως) 

     .          . 0 0 0  

 
 

 
 

ΑΘΗΝΑ /  /2009  
 
 
 
 
 
 

Υπογραφή                Υπογραφή  
Σφραγίδα ΕΕΤΤ       (ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της  Εταιρείας 6) 
 
 

                                                      
6 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη 
της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους 
μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύστασης 
Α.Ε.  

  



 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Νο  1 
 

Συμμετέχων  ……….  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ …..…………… 

 

 
Με το παρόν, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τ…………………………, δηλώνω υπεύθυνα 

ότι δεσμεύομαι από τους κανόνες της Δημοπρασίας για την επιλογή παρόχου Καθολικής 

Υπηρεσίας και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και για τον  παρόντα Γύρο επιλέγω να ασκήσω το 

1ο εκ των τεσσάρων (4) Δικαιωμάτων Προσωρινής Αποχής και να μην υποβάλω Προσφορά 

για το Γύρο αυτό. 

 

ΑΘΗΝΑ ../  /2009  
 
 
 
 
 

Υπογραφή  
(ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας7) 

 
 
 

 
 
 
Σφραγίδα 
Υπογραφή 
ΕΕΤΤ 

 

 

                                                      
7 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη 
της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους 
μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύστασης 
Α.Ε.  
 

 54



 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Νο  2 
 

Συμμετέχων  ……….  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ …..…………… 

 

 
Με το παρόν, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τ…………………………, δηλώνω υπεύθυνα 

ότι δεσμεύομαι από τους κανόνες της Δημοπρασίας για την επιλογή παρόχου Καθολικής 

Υπηρεσίας και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και για τον παρόντα Γύρο επιλέγω να ασκήσω το 

2ο εκ των τεσσάρων (4) Δικαιωμάτων Προσωρινής Αποχής και να μην υποβάλω Προσφορά 

για το Γύρο αυτό. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ …/  /2009  

 

 
 
 
 

Υπογραφή  
(ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας8) 

 
 
 
 
Σφραγίδα 
Υπογραφή 
ΕΕΤΤ 

                                                      
8 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη 
της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους 
μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύστασης 
Α.Ε.  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Νο  3 
 

Συμμετέχων  …………………..  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ …..…………… 

 

Με το παρόν, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τ…………………………, δηλώνω υπεύθυνα 

ότι δεσμεύομαι από τους κανόνες της Δημοπρασίας για την επιλογή παρόχου Καθολικής 

Υπηρεσίας και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και για τον  παρόντα Γύρο επιλέγω να ασκήσω το 

3ο εκ των τεσσάρων (4) Δικαιωμάτων Προσωρινής Αποχής και να μην υποβάλω Προσφορά 

για το Γύρο αυτό. 

 
 

ΑΘΗΝΑ …/  /2009  
 
 
 
 
 

Υπογραφή  
(ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας9) 

 
 
 

 
 
 
Σφραγίδα 
Υπογραφή 
ΕΕΤΤ 

 

                                                      
9 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη 
της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους 
μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύστασης 
Α.Ε.  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Νο  4 
 

Συμμετέχων  ………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ …..…………… 

 

Με το παρόν, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τ…………………………, δηλώνω υπεύθυνα 

ότι δεσμεύομαι από τους κανόνες της Δημοπρασίας για την επιλογή παρόχου Καθολικής 

Υπηρεσίας και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και για τον  παρόντα Γύρο επιλέγω να ασκήσω το 

4ο εκ των τεσσάρων (4) Δικαιωμάτων Προσωρινής Αποχής και να μην υποβάλω Προσφορά 

για το Γύρο αυτό. 

 
 

ΑΘΗΝΑ …/  /2009  
 
 
 
 
 

Υπογραφή  
(ενός εκ των τριών Εξουσιoδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας10) 

 
 
 

 
 
 
Σφραγίδα 
Υπογραφή 
ΕΕΤΤ 

 

                                                      
10 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη 
της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους 
μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύστασης 
Α.Ε.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
 

  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ …………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  ………………..… 

 
 
Με την παρούσα, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τ……………………, δηλώνω υπεύθυνα 

ότι δεσμεύομαι από τους κανόνες της Δημοπρασίας για την επιλογή παρόχου Καθολικής 

Υπηρεσίας και από τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και αποχωρώ από τη Δημοπρασία. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ  …./  /2009  
 
 
 
 
 

Υπογραφή  
(ενός εκ των τριών Εξουσιοδοτημένων Προσώπων + σφραγίδα της Εταιρείας11) 

 
 
 
 
 
 
 

Σφραγίδα 
Υπογραφή 
ΕΕΤΤ 

 
 

 

                                                      
11 Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη 
της κοινοπραξίας και χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα που υποβάλλει ο Συμμετέχων στην ΕΕΤΤ. Ανάλογα ισχύουν και για τους 
μελλοντικούς μετόχους υπό σύστασης Α.Ε., οι οποίοι δύνανται  να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύστασης 
Α.Ε.  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ 
 

Ανακοίνωση Οδηγιών για τον επόμενο Γύρο      

 

Ο …….. Γύρος της Δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί την ……………. και θα ξεκινήσει στις 

……….. Οι Συμμετέχοντες στη Δημοπρασία θα πρέπει να έχουν έτοιμες τις Προσφορές τους 

στις  ………...  

Προσφορά  (Ευρώ) 

Αριθ. Γύρου 

….. 

 
Μέγιστο ποσό αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της 

επιβάρυνσης από το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, ανά  

διαχειριστική χρήση για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων σε έντυπη και 

επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, στα πλαίσια της Καθολικής 

Υπηρεσίας  
 
 

Μειοδότης   

Ευρώ Τρέχουσα τιμή  

Μέγιστη Προσφορά 
Γύρου Ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα 
Υπογραφή ΕΕΤΤ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων   

      

Προσφορά (Ευρώ) 
Αριθ. Γύρου 

….. 

Μέγιστο ποσό αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της επιβάρυνσης από 
το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, ανά  διαχειριστική χρήση για 

την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και 
καταλόγων σε έντυπη και επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, στα πλαίσια 

της Καθολικής Υπηρεσίας  

Συμμετέχων  1  

Συμμετέχων 2  

Συμμετέχων 3  

Συμμετέχων  4  

 Μειοδότης 

 Τρέχουσα τιμή  

 

 

Αποβληθέντες ή Αποσυρθέντες Συμμετέχοντες 

- 

 
 
 
 
 

Σφραγίδα 
Υπογραφή ΕΕΤΤ 
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a.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ : 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

 
 
Στην Αθήνα  ……………..2009 μεταξύ των Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 60, η οποία 

εκπροσωπείται νομίμως στη παρούσα από τον Πρόεδρό της ……………………… (του λοιπού 

«Αναθέτουσα Αρχή») και του ….……….            (του λοιπού «Ανάδοχος») 

 

όπου ο Ανάδοχος ανακηρύχθηκε Υπερθεματιστής  στην Δημοπρασία η οποία έγινε με βάση το 

Τεύχος Προκήρυξης που δημοσιεύθηκε την ΧΧ – ΧΧ – 2009 από την ΕΕΤΤ για την παροχή 

υπηρεσιών πληροφοριών  τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών. 

Ήδη δια της παρούσης συμφωνούνται και συνομολογούνται τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο  

Αντικείμενο της Συμβάσεως θα είναι η εκτέλεση του έργου της παροχής υπηρεσιών 

πληροφοριών  τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών από τον Ανάδοχο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης, στο Παράρτημα και στην Τελική 

Προσφορά του Αναδόχου, δυνάμει της οποίας του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.  

 

Άρθρο 2 

Βασικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα 

του Έργου της παροχής υπηρεσιών πληροφοριών  τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων 
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συνδρομητών. Ο Ανάδοχος  θα  εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και 

παρεπόμενες υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και για όσα θέματα 

δεν ρυθμίζονται ρητά σε αυτήν, από το Τεύχος Προκήρυξης και το Παράρτημα αυτού και  την  

Τελική Προσφορά του δυνάμει της οποίας του  κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.. 

2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της κείμενης ελληνικής 

νομοθεσίας περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ιδίως της νομοθεσίας περί Καθολικής 

Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφο 4 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 

44867/1637/1-01-2008 «Λήψη Μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» 

(ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008), όπως εκάστοτε ισχύει.  

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν θα υπογράφει 

Συμβάσεις, δεν θα προβαίνει σε διακανονισμούς ούτε θα λαμβάνει μέρος σε συμφωνίες οι 

οποίες είναι με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετες με τους όρους της παρούσης Συμβάσεως ή του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.  

Άρθρο 3 

Λοιπές υποχρεώσεις του  Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει : 

1. Να  κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ την πρόθεσή του να αλλάξει την εταιρική του οργάνωση, το 

εταιρικό του κεφάλαιο και τη νομιμοποίηση της εταιρίας.  

2. Να έχει καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια 

τα οποία είναι αναγκαία για να επιτύχει τις  υποχρεώσεις  του.  

Άρθρο 4 

Κοινοποιήσεις – Δημοσιεύσεις  

1. Όλες οι κοινοποιήσεις, αιτήσεις, απαιτήσεις, αξιώσεις και άλλες γνωστοποιήσεις βάσει του 

παρόντος θα αποστέλλονται εγγράφως , ως ακολούθως :  
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Αναθέτουσα Αρχή: Στα πρόσωπα εκείνα που ο δικαιοπάροχος θα προσδιορίζει εγγράφως.  

Ανάδοχος : XXXXXXXXX 

ή σε εκείνη την διεύθυνση την οποία, το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση, έχει 

προηγουμένως γνωστοποιήσει στο έτερο μέρος εγγράφως, κατά τον τρόπο ο οποίος εκτίθεται 

ανωτέρω.  

2. Τα μέρη γνωρίζουν ότι η παρούσα Σύμβαση, μετά την υπογραφή της, θα κυρωθεί από την 

Ολομέλεια της ΕΕΤΤ και θα σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Άρθρο 5 

Αρμοδιότητες και δικαιοδοσία 

Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων που περιέχονται στη νομοθεσία περί Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και, ειδικότερα, περί Καθολικής Υπηρεσίας, η παρούσα σύμβαση διέπεται από 

το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των αναφυομένων διαφορών. 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος της σύμβασης 

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη.  

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού υπεγράφησαν 

από τους νομίμους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών, παρελήφθησαν τόσο 

από την ΕΕΤΤ) όσο και από την Ανάδοχο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΤΤ            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 63



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 64


	ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
	Πρόλογος
	Διατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης 
	Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, διέπεται από τις εξής διατάξεις:
	1. Το ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006), 
	2. Το ν.703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/20-09-1977) «Περί Ελέγχου Μονοπωλίων και Ολιγοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  
	   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Διευκρινίσεις

	  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 
	  ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 
	  Διαδικασία επιλογής 
	 Χρονική διάρκεια ορισμού 
	  Διαδικασία επιλογής 
	  Υποχρεώσεις 

	  Κανόνες της Δημοπρασίας

	 
	  ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
	  Υποβολή Εσφαλμένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών
	  Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΕΤΤ για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις
	  Παραβίαση των όρων διεξαγωγής της Δημοπρασίας και Κυρώσεις
	  Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων 

	   ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
	 
	  Δικαιούχοι Υποβολής Αιτήσεως Συμμετοχής
	  Απόσυρση πριν από την Ημερομηνία Εκκίνησης της Δημοπρασίας 

	   ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
	  Αξιολόγηση και Προεπιλογή
	  Συμπληρωματικές πληροφορίες

	  Διαδικασία Φάσης 1 και Φάσης 2 
	  Φάση 1 
	  Φάση 2 

	   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΥΡΩΝ 
	  Προετοιμασία για τη Δημοπρασία
	  Περιορισμοί που αφορούν τους Συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών κατά τη Δημοπρασία.
	  Μέθοδος Δημοπρασίας 
	  Αποτελέσματα Γύρων και ειδοποίηση για τον επόμενο Γύρο
	  Μέγιστη προσφορά 
	  Ισοπαλία
	  Έγκυρες Προσφορές
	  Αριθμός Γύρων ανά ημέρα 
	  Ημέρες Διακοπής
	  Αναστολή, Ματαίωση και Επανεκκίνηση της Δημοπρασίας
	  Διακοπή και Επανεκκίνηση Γύρου της Δημοπρασίας
	  Εναλλακτικός χώρος και χρόνος Δημοπρασίας
	  Διαδικασίες μετά τον Τελευταίο Γύρο

	 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
	ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:
	ΟΡΙΣΜΌΣ ΑΝΤΙΚΛΉΤΟΥ

	 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
	Β1: ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
	Β2: ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
	 
	 
	 
	 
	 
	Αριθ. Γύρου
	Αριθ. Γύρου
	Αποβληθέντες ή Αποσυρθέντες Συμμετέχοντες
	a. 




	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ :
	ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

