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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 60 

Πόλη Μαρούσι Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 151 25 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο 0030 210 6151000 

Φαξ 0030 210 6105049 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@eett.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δ.ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eett.gr 

  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 
περ. 2  του Ν. 4412/2016 και ανήκει στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

 

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, σε θέματα  παροχής δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση, και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.  
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 
(Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της 
Επιτροπής (L 296): 

«ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.eett.gr 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), στο άρθρο 15 της υπ’ 
αριθ. 56902/215/19-05-2017 (Β’ 1924) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στο Ν. 4412/2016. 

 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να 
προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και 
τα έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 
μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπονται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά από 
υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να 
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.  

 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

 
1.3.1. Η ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από 
εκείνη και τον ελεγχόμενη εταιρεία (OTE ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 
παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012, το παρόν έργο, το οποίο περιλαμβάνει  τον έλεγχο 
συμμόρφωσης της Ο.Τ.Ε. ΑΕ, ως εταιρείας με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), με το 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eett.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σύνολο των υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις 
επιμέρους ορισθείσες σχετικές αγορές.   
 
1.3.2. Αντικείμενο του Έργου είναι ο ετήσιος κοστολογικός έλεγχος της Ο.Τ.Ε. ΑΕ για το έτος 
2019 (με απολογιστικά στοιχεία 2017), προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της εν 
λόγω επιχείρησης με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών/κοστολόγησης/ λογιστικού 
διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο αγορών χονδρικής, όσο και σε 
επίπεδο αγορών λιανικής, όπως αυτές επιβάλλονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ (Παράρτημα Ι της παρούσας). Ιδίως, 
περιλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής από την Ο.Τ.Ε. ΑΕ των ενδεδειγμένων κοστολογικών 
συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, τον 
έλεγχο κοστοστρέφειας των τιμολογίων του που εξάγονται μέσω των  κοστολογικών 
συστημάτων αυτών, καθώς και τον έλεγχο συμμόρφωσής του με την υποχρέωση λογιστικού 
διαχωρισμού.  
 
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου δίδεται στο 
Παράρτημα Ι, ενώ κατάλογος των Παραδοτέων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσης. 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79210000-9  

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων 
ευρώ (€170.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 

 H αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη σύμβαση για 
μεγαλύτερο αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 15% της αρχικής συμβατικής αξίας. Μέχρι του 
ίδιου ποσοστού (15%) είναι δυνατή επίσης η ανάθεση στον Ανάδοχο συμπληρωματικών 
υπηρεσιών / επέκταση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του σκοπού και του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει 
κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης , σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, 

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 του Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α/2002), 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του ΠΔ 39/4.5.2017  «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

-  της Υπουργικής Απόφασης 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)”, 
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 της με αριθ. 62189/2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Οικονομικής 
Διαχείρισης της ΕΕΤT» (ΦΕΚ 1391/Β/2001), 

 της ΑΠ. 237/84/2001 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ 
και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/2001), όπως ισχύει, 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   3/9/2018, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 13:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 3/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
27/07/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.eett.gr. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2018/S 145-332191 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003507179) με τα Παραρτήματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

   το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο1. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

                                                           

1 Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

 

                                                           

2 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 



  

 

 

   Αναλυτική Διακήρυξη 

σελ. 13 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) 
ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

ή/ και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.3 της 
παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών. 

 Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο ή/και επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο όπου εγγράφονται οι έχοντες κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα οφείλουν να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της 
χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασής τους.  

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

 
Οι υποψήφιοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε ως μέλη κοινοπρακτικού  
σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ. πρέπει να έχουν χρηματοδοτική ικανότητα 
ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος, η ποιότητα και η πολυπλοκότητα της 
δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
αποδεδειγμένα κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο στο ποσό των τριακοσίων 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (340.000,00) ετησίως. (Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους 
αντίστοιχα η Παράγραφος Β του Μέρους IV του ΕΕΕΠ.)  
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  κατ’ ελάχιστον, τα 
εξής: 

 

2.2.6.1. Γενική εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, ελεγκτικής (auditing) και ελέγχων κοστολογικών συστημάτων, καθώς και σε 
θέματα ανταγωνισμού, αποδεικνυόμενης με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που 
έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.2.  

 

2.2.6.2. Ειδική εμπειρία σε έργα που έχουν άμεση σχέση με το σκοπό και το αντικείμενο  
του παρόντος έργου,  όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους 
Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων, κατ’ ελάχιστον  ενός έργου ελέγχου κοστολογικού 
συστήματος τηλεπικοινωνιακού οργανισμού, στην υλοποίηση του οποίου είχε συμμετάσχει, 
με ποσοστό, τουλάχιστον, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

 

2.2.6.3. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον 
ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να 
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας το οποίο συμμετέχει στην 
κοινοπραξία, με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
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2.2.6.4. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δεν αποδείξει την ανωτέρω απαιτούμενη 
τεχνική ικανότητα, αποκλείεται η συμμετοχή του από το Διαγωνισμό. 

 

2.2.7 Ειδικός λόγος αποκλεισμού λόγω του αντικειμένου της Σύμβασης 

Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων 
(συμπράξεις, κοινοπραξίες) που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

2.2.7.1. Είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της Ο.Τ.Ε. ΑΕ ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την 
Ο.Τ.Ε. ΑΕ, 

 

2.2.7.2. Συμμετέχουν, ως αποκλειστικοί Ανάδοχοι ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα ή ως 
μέρος ευρύτερου σχήματος (κοινοπραξίας, ένωσης κλπ.), σε υπό εξέλιξη διαγωνισμό της 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ή θυγατρικής της εταιρείας, 

 

2.2.7.3. Έχουν ανακηρυχθεί, το προηγούμενο, της υποβολής της δήλωσης συμμετοχής στον 
παρόντα Διαγωνισμό, έτος, ανάδοχοι για ανάλογο έργο ή έργα για λογαριασμό της Ο.Τ.Ε. 
Α.Ε. ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, με οποιαδήποτε μορφή συμβατικής ή άλλης 
σχέσης, ως αποκλειστικοί ανάδοχοι ή ως Υπεργολάβοι ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, 
ως μέρος ευρύτερου σχήματος (κοινοπραξίας, ένωσης κ.τ.λ.), 

 

2.2.7.4. Στελέχη τους έχουν αναλάβει ουσιώδη ρόλο, τον προηγούμενο, της υποβολής της 
δήλωσης συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό, έτος σε ανάλογο έργο ή σε ανάλογα έργα 
για λογαριασμό της Ο.Τ.Ε. Α.Ε., ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, με οποιαδήποτε 
μορφή συμβατικής ή άλλης σχέσης, είτε ως ιδιώτες, είτε ως στελέχη της συμμετέχουσας ή 
άλλης επιχείρησης, ένωσης επιχειρήσεων, κοινοπραξίας ή επιχειρηματικού φορέα 
γενικότερα. 

 

2.2.7.5. Τυχόν ανάθεση ανάλογων έργων από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ή από θυγατρική της στο 
πρόσωπο ή ένωση προσώπων στο οποίο θα κατακυρωθεί το παρόν Έργο ή σε πρόσωπο του 
ίδιου ομίλου εταιρειών ή σε στέλεχός του, μετά την υπογραφή και κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σχετικής Σύμβασης αποτελεί λόγο κήρυξης του Αναδόχου, εκπτώτου. 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
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άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 3  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα4 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.5  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

                                                           

3 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  
αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

4 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
5 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  

Εξακολουθεί      να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) . 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . Επίσης, ο προσωρινός Ανάδοχος 
οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
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διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων . 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

- Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται, σύμφωνα με την 
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου ο διαγωνιζόμενος (ή εφόσον πρόκειται περί 
κοινοπραξίας, τα μέλη αυτής) είναι εγκατεστημένος.  

Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του 
διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
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δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος 
της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας).  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.6 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχουν παράσχει ή παρέχουν επί του 
παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η Γενική και Ειδική Εμπειρία τους σχετικά με το 
αντικείμενο του έργου, με κύρια αναφορά σε έργα ελέγχων κοστολογικών συστημάτων 
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά 
στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να 
είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες. 

Για την απόδειξη της ως άνω τεχνικής ικανότητας, ειδικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα 
ακόλουθα:  
 
Β.3.1. Αριθμός ατόμων που απασχολεί η επιχείρησή του, τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικοί τίτλοι, εάν έχει συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες κ.τ.λ.. 
 
Β.3.2. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, ενδεχομένως, 
να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη πρόσωπα) και, 
ενδεχομένως, έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 
 
Β.3.3. κατάλογος των έργων που π υποψήφιος έχει αναλάβει, με αντικείμενο τον έλεγχο 
κοστολογικών συστημάτων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.  

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

(ΠΑΔ-01) Α
/Α 

(ΠΑΔ-02) Π
ΕΛΑΤΗΣ 

(ΠΑΔ-03) Σ

ΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

(ΠΑΔ-04) Δ

ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(ΠΑΔ-05) Α
ΡΧΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ – 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(ΠΑΔ-06) Π
ΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

(ΠΑΔ-07) Χ
ΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Στον κατάλογο αναφέρονται: 

- ο αρχικός προϋπολογισμός,  

- το τελικό κόστος,  

- η ημερομηνία παροχής,  

- η συνολική διάρκεια,  

- η απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και  

- το αν είναι ήδη αποπερατωμένα  

- και οι αποδέκτες τους (σημαντικότεροι πελάτες), δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
φορείς. 
 

Β.3.4. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής: 

                                                           

6 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 
4412/2016) 
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- Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται 
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή.  
 
- Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται, είτε 
πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου. Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, πρέπει 
να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά. 
 
Σημειώνεται, ότι στην περιγραφή των έργων πρέπει να διευκρινίζεται/ εξηγείται η σχέση 
των έργων με το παρόν έργο. Η απλή αναφορά των τίτλων των έργων δεν είναι επαρκής. 
 
- Αναλυτική περιγραφή για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω έργα, το οποίο είναι 
παρόμοιο με το αντικείμενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο. 
 
- Παράλληλα πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του 
Υποψήφιου για το παρόν Έργο. Για το έργο αυτό πρέπει να προσκομίζεται ενημερωτικό 
σημείωμα, που θα αναφέρει ιδίως το είδος και το μέγεθος του έργου στο οποίο 
προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες αναλυτικά και λεπτομερώς, το αντικείμενο και το είδος των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών, το χρόνο παροχής των υπηρεσιών (αρχή και πέρας), τη 
συνολική αξία των υπηρεσιών, ή τη δαπάνη της τελευταίας τριετίας εφόσον οι εργασίες 
επεκτείνονται και εκτός αυτής και πιστοποιητικά του εργοδότη της σύμβασης των 
υπηρεσιών.  
 
Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την 
ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και υπέβαλε 
προσφορά ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του διαγωνιζόμενου, απόσυρση της 
προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Στην 
περίπτωση αυτή καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση 
αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω 
μεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζόμενου. 
 

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους7 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

                                                           

7 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό.8 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 

2.3.1.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει από τον παρόντα Διαγωνισμό την επιλογή 
του Αναδόχου, ο οποίος, όχι μόνον θα είναι κατεξοχήν ικανός να εκτελέσει το έργο του, 
αλλά και επαρκώς προετοιμασμένος για να αρχίσει τις εργασίες πραγματοποίησης του 
έργου του αμέσως μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και κατάλληλα οργανωμένος και 
με την κατάλληλη Ομάδα Έργου για να το αποπερατώσει, κατά πιστή εφαρμογή της 
Σύμβασης στο σύνολό της.  

Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν, με την πληρότητα και την ποιότητα των 
στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς τους, να αναδείξουν αφενός ότι έχουν τη γνώση και την 
εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης και αφετέρου ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα για 
άμεση ενεργοποίηση και έχουν διαθέσιμο το κατάλληλο προσωπικό και οργάνωση για το 
έργο αυτό. 

2.3.1.2. Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων 
(ΤΒ), και, στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί η Οικονομική Προσφορά τους (ΟΠ).  

 

                                                           

8 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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2.3.1.3. Για την αξιολόγηση του περιεχόμενου των Τεχνικών Προσφορών χρησιμοποιούνται 
οι κάτωθι  τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:   

Ομάδα A΄: Κριτήρια σε σχέση με την αποτελεσματικότητα υποψηφίου Αναδόχου 
(Συντελεστής 10/100): 

 

Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία   

Α1 Γενικό προφίλ εταιρίας (μέγεθος, 
παρουσία) στην ελληνική, ευρωπαϊκή ή 
διεθνή αγορά 

 40% 
 

  

Α2 Διαθέσιμη υποδομή ανθρώπινου 
δυναμικού (στελέχωση και επίπεδο 
κατάρτισης ) 

 30% 
 

  

Α3 Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και 
οργάνωση για επιτυχή υλοποίηση του 
έργου (ποιοτικά και χρονικά) 

 30% 
 

  

  
                           
               
Σύνολο: 

 

        

Ομάδα Β΄: Κριτήρια σε σχέση με τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (Συντελεστής 
30/100): 

 

Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

Β1 Αντίληψη προσέγγισης του έργου – 
Περιγραφή εργαλείων- λογισμικού για 
την υλοποίηση του έργου 

 30% 
 

Β2 Αναλυτική περιγραφή του έργου,  
ανάλυση των δραστηριοτήτων και των 
επί μέρους ενεργειών 

 40% 
 

Β3 Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων 
και του χρονοδιαγράμματος 

 30% 
 

  
 

Σύνολο: 

 

 

Ομάδα Γ΄: Κριτήρια σε σχέση με το σχήμα υλοποίησης του έργου (Συντελεστής 30/100): 
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Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

Γ1 Επάρκεια και εμπειρία του 
Υπεύθυνου Έργου 

 30% 
 

Γ2 Επάρκεια και εμπειρία των 
στελεχών της Ομάδας Έργου 

 30% 
 

Γ3 Καταμερισμός εργασίας και 
αναλυτική περιγραφή του έργου 
κάθε μέλους της Ομάδας Έργου  

 40% 
 

  
 

Σύνολο: 

 

 

Ομάδα Δ΄: Κριτήρια σχετικά με την εμπειρία σε ανάλογα έργα (Συντελεστής 30/100): 

 

Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

Δ1 Γενική εμπειρία σε έργα  

κοστολόγησης 
 30% 

 

Δ2 Ειδική εμπειρία σε έργα 
Κοστολογικών ελέγχων  

 70% 
 

  
 

Σύνολο: 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

 

2.3.2.1. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

2.3.2.2. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

2.3.2.3. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

2.3.2.4. Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική Τεχνική Βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

ΤΒ  =  10%xΣταθμισμένο Σύνολο Ομάδας Α + 30%xΣταθμισμένο Σύνολο Ομάδας Β + 
30%xΣταθμισμένο Σύνολο Ομάδας Γ + 30%xΣταθμισμένο Σύνολο Ομάδας Δ  

 

2.3.2.5. Η τελική βαθμολογία (Β) των προσφορών προκύπτει από το λόγο της τιμής της 
Οικονομικής Προσφοράς αυτών (ΟΠ) σε ευρώ, προς την τεχνική βαθμολογία (ΤΒ), σύμφωνα 
με τον τύπο: 

Β = ΟΠ/ΤΒ 

 

2.3.2.6.  Ο λόγος της τελικής βαθμολογίας Β στρογγυλοποιείται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο. Η 
Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τους υποψήφιους σε πίνακα, σύμφωνα με την τελική 
βαθμολογία.   

 

2.3.2.7.   Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μικρότερη τελική βαθμολογία Β. 

Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην 
περίπτωση αυτή, ως επικρατέστερη, θεωρείται η προσφορά με τη μικρότερη τιμή 
Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠ). 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα.... της 
Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής9. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (24/10/2017), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/2017 ( ΦΕΚ Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

                                                           

9 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα10, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά και 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η οικονομική 
προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα «Οικονομική Προσφορά» του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας και υποβάλλεται  ως αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

                                                           

10 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας11. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα V).  

Το εν λόγω πρότυπο ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 
ν.4412/16.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή , περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος III της 
διακήρυξης:  

                                                           

11 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν 
στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση 
κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής 
τους   
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Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ( ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών) 
και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 
δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή . 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών12 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της13.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

                                                           

12 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και άρθρο 16 της με αριθ. 56902/215/2017 ΥΑ «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
(Β΄1924).  

13 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 
με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω απόφαση. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, η οποία κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

           - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και 
ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β)κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 
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παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται 
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Α) τμηματικά και συγκεκριμένα το 50% της αμοιβής καταβάλλεται με την παραλαβή του 
παραδοτέου 1 και το υπόλοιπο 50% με την οριστική παραλαβή του οριστικού τελικού 
παραδοτέου του έργου (Παραδοτέο 2). 

 

Β) Με την υπογραφή της Σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από τον Ανάδοχο 
έντοκης προκαταβολής, που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
συμβατικής αμοιβής του έργου, με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 
4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει χρήση της δυνατότητας λήψης προκαταβολής, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το υπολειπόμενο ποσό θα καταβληθεί σε δύο 
δόσεις, ως εξής: 

 1η δόση: ποσοστό 35% του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την παραλαβή του 
παραδοτέου 1 και 

2η δόση: ποσοστό 50% του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την οριστική 
παραλαβή του οριστικού τελικού παραδοτέου του έργου (Παραδοτέο 2). 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες14 το οποίο  θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής15. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις 

                                                           

14 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται 
στο πεδίο εφαρμογής της 

15 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/201616 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος   από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να 
λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με 
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 

                                                           

16 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία παρακολουθεί και 
ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους στάδια, φάσεις ή 
τμήματά της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της 
σύμβασης, του ζητεί εξηγήσεις και διευκρινίσεις και του μεταφέρει τις σχετικές οδηγίες και 
κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ.  

6.1.2. Η Επιτροπή εισηγείται  στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, η οποία αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο 
συμφωνητικό.  

6.2.2. Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, 
εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση που θα 
υπογραφεί. 

6.2.3. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  Αν οι 
υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 
της παρούσας. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου 6.1.  που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 
τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (Ολομέλεια ΕΕΤΤ), μπορεί να εγκριθεί η 
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παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Νομικού Πλαισίου / Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Το εφαρμοστέο εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο, αναφορικά με το παρόν έργο 

αποτελείται, ιδίως, από τα κάτωθι νομοθετικά/κανονιστικά κείμενα: 

 

α. το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), όπως έχει 

τροποποιηθεί με τους 4146/2013 (ΦΕΚ Α’90) και Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261), ιδίως 

τα άρθρα 3, 12, στοιχ. α’, β, ιστ΄, λστ΄, λζ΄ και μδ΄, καθώς και τα άρθρα 14,  38 , 44 

παρ. 3, 50, 52, 53, 68 παρ. 2 αυτού, 

 

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα Κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για Δίκτυα και 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως ισχύει 

τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 

2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, 

και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών», L337/37, 18.12.2009,  

 

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την 

Πρόσβαση), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με 

τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009,  

 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 αναφορικά με σχετικές 

Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οι 

οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με Κοινό 

Κανονιστικό Πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 710],  

 

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με συνεκτικές 

υποχρεώσεις αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού του κόστους για την προαγωγή 

του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην 
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ευρυζωνικότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 2013/466/ΕΕ] (OJ L251/13, 21-9-

2013), 

 

στ.  τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της 

σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών 

ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 

165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002), 

 

ζ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη 

ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) [2010/572/EE, EE 

L 251/35, 25-9-2010], 

 

η τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 

τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2005/698/ΕΚ, EE L 266/64, 11-10-2005),  

 

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 728/3/ 24-7-2014 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και 

Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον πάροχο με ΣΙΑ 

ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 

1151/Β/24.6.2008)». 

 

ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «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 

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

3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008), 

 

ια. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς 

Τοπικής  Πρόσβασης σε σταθερή θέση , Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 

Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος κύκλος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 

4505/Β/30-12-2016),  

 

ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς 

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση για προίόντα μαζικής 

κατανάλωσης, Καθορισμός Επιχειρησεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά 

και Υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016),  

 

ιγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/08/22-12-2016 «Απορρύθμιση των αγορών 

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα 

μέσω γραμμών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για 

οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες, και(β) ISDN PRA, καθώς και άρση των εκεί 

επιβληθεισών κανονιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 3 της 

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, και 43 παρ. 1 (β) και 44 παρ. 4 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 

82/Α/10.04.2012), ως ισχύουν.» (ΦΕΚ 4284/Β/30-12-2016), 
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ιδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10-4-2014 «Ορισμός των αγορών 

(Χονδρικής) εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε 

σταθερή θέση και τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, 

Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις 

αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης), β) Απορρύθμιση της Αγοράς διαβιβαστικών 

υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,  (ΦΕΚ 1049/Β/28-4-2014)», 

 

ιε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11-7-2013 «Μερική κατάργηση της 

απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/6.04.2011), στο πλαίσιο 

του  3ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς εθνικών κλήσεων που παρέχονται σε 

οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση στην Ελλάδα ( κλήσεις προς 

γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς στην Ελλάδα), [σύμφωνα με το σημείο 

6 της υπ’ αριθ. 2008/850/ΕΚ Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 

κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις, το άρθρο 7 της Οδηγίας 

2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα και το άρθρο 16 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 

82/Α/1.04.2012), όπως ισχύει»,   

 

ιστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 674/08/29-11-2012 «Ορισμός αγοράς μισθωμένων 

γραμμών λιανικής με χωρητικότητες έως και 2 Mbps, Καθορισμός Επιχείρησης με 

Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτής (2ος Γύρος Ανάλυσης)» 

(ΦΕΚ 78/Β/18-1-2013)  

 

ιζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 «Ορισμός Αγορών Μισθωμένων 

Γραμμών Χονδρικής, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω 

Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013),  

 

ιη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  791/4/20-1-2017 «Τροποποίηση του 

Παραρτήματος 24 της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 

Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες (ΑΠΤΒ) RUO 2012, όπως αυτή ισχύει 

τροποποιηθείσα.», (ΦΕΚ 77/Β/20-1-2017), 

 

ιθ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 697/21/18-7-2013  «Έγκριση της Προσφοράς 

Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της 

Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 674/009/29.11.2012 «Ορισμός Αγορών Μισθωμένων Γραμμών 

Χονδρικής, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και 

Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1875/Β/2013) 

 

κ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ AΠ: 750/05/ 19-2-2015 « Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 

∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014, σε εφαρµογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 

(ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014)», 

 

κα. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ AΠ: 791/03/15-12-2016 «Έγκριση Προσφοράς 

Αναφοράς Διασύνδεσης IP ΟΤΕ , σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 
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(ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014) και τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/05/19-

2-2015 “Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2014, σε εφαρμογή της 

ΑΠ ΕΕΤΤ 714/009/10-4-2014 (ΦΕΚ1049/Β/28-4-2014)” (ΦΕΚ 442/B/24-3-2015)»  

 

κβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/2012 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 

2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς 

Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28-07-2011», (ΦΕΚ 

3402/Β/20-12-2012), όπως τροποποιηθείσα ισχύει, 

 

κγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 654/11/2012 με θέμα «Έγκριση Προσφοράς 

Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 (ΦΕΚ 

1983/Β/07−09−2011)» (ΦΕΚ 1846/Β/13.06.2012), όπως ισχύει τροποποιηθείσα, 

 

κδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/10/31-5-2012 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2012» (ΦΕΚ 1833/Β/11-6-2012), όπως 

ισχύει,  

 

κε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην 

Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β/31-7-2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την 

Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  708/014/20-2-2014 (ΦΕΚ 557/Β/6-3-2014), 

 

κστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 776/09/08.09.2016 «Αποτελέσματα Κοστολογικού 

Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 

2015 (με απολογιστικά στοιχεία 2013) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και 

λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 

λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις», 

 

Ειδικότερα: 

 

Α. Γενικές Διατάξεις  
 

1. Με το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82/Α)  (στο εξής ο Νόμος), 

ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, 

α) με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τα 

δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
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την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών», (EE L 

337/11, 18.12.2009), και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 

2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή 

τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009, και β) με την τροποποίηση και 

συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3431/2006 «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις», ο οποίος καταργήθηκε δια του νέου ως άνω νόμου17. 

2. Σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναφορικά με τον ορισμό σχετικών αγορών 

προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση, η ΕΕΤΤ βάσει των αρμοδιοτήτων της 

δυνάμει του άρθρου 12 παρ.1 στοιχείο (α) του  Νόμου (ως άνω),  καλείται να 

ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας 

υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγραφικές αγορές 

στην Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης και 

ορισμού αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (άρθρο 15) και το Νόμο 

(άρθρο 42), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου Νόμου (και άρθρα 6 και 

7 της Οδηγίας Πλαίσιο, ως ισχύει τροποποιηθείσα). 

3. Η Οδηγία Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ (άρθρο 16, παρ. 1 και 218), όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ ορίζει, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης 

του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, 

«1.Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών 

βασιζόμενες στις αγορές που ταυτοποιούνται στη σύσταση και λαμβάνοντας 

ιδιαιτέρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

η ανάλυση αυτή να διεξάγεται, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού. 2. Όταν εθνική ρυθμιστική αρχή, δυνάμει των 

παραγράφων 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 17 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ 

(οδηγία για την καθολική υπηρεσία) ή του άρθρου 8 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ 

(οδηγία για την πρόσβαση), πρέπει να καθορίσει εάν θα επιβληθούν, θα 

διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα αρθούν υποχρεώσεις επιχειρήσεων, καθορίζει 

με βάση την ανάλυση αγοράς κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατά 

πόσον μία σχετική αγορά είναι όντως ανταγωνιστική».  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του Ν.4070/2012: «Η διαδικασία 

ανάλυσης της αγοράς περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη 

διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων 

με Σημαντική Ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και 

αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης 

των σχετικών αγορών, καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον παρόντα νόμο, η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητά τη 

συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 

                                                           

17 Από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012, καταργήθηκε ο ν. 3431/2006 (Α’/13), όπως είχε τροποποιηθεί και 
ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4070/2012, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 
και τις διατάξεις που αφορούν τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

18 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκαν δια του άρθρου 1, της παραγράφου (18), στοιχείου 
α) της ως άνω, τροποποιητικής της Οδηγίας Πλαίσιο, Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, L 337/ 37, 18.12.2009 
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Η Οδηγία Πλαίσιο (άρθρα 15 και 16), όπως ισχύει, και ο Ν.4070/2012 (άρθρα 43 και 44) 
ορίζουν περαιτέρω ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση 
της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

5. Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά 

με συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού του 

κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος στην ευρυζωνικότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

2013/466/ΕΕ] (OJ L251/13, 21-9-2013), η ΕΕ προσδορίζει μία συνιστώμενη 

μέθοδο υπολογισμού του κόστους για τη χονδρική πρόσβαση για τον χαλκό και 

την NGA (παρ. 30-37). Επιπλεόν, η εν λόγω Σύσταση περιλαμβάνει διατάξεις 

σχετικά με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου υπολογισμού του κόστους (παρ. 

38-47) 

6. Βάσει του άρθρου 43 του Νόμου (που ενσωματώνει το άρθρο 16 παρ. 4 της 

Οδηγίας Πλαίσιο), η ΕΕΤΤ, εφόσον διαπιστώσει με βάση την ανάλυση του 

ανταγωνισμού, ότι μια συγκεκριμένη σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς 

ανταγωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις με ΣΙΑ στην εν λόγω 

αγορά και επιβάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις που 

επιλέγονται από μια λίστα που περιλαμβάνεται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 της 

οδηγίας 2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την Πρόσβαση) ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν 

λόγω υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη. Σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ. 

2 της Οδηγίας για την Πρόσβαση, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, και το Ν. 

4070/2012, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις 

σε επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ)  στις προσδιορισθείσες 

σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 4070/2012, ορίζει, μεταξύ 

άλλων, ότι: «4. Η ΕΕΤΤ μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε 

φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις 

υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι 

αναλογικές και δικαιολογημένες και επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος». 

7. Σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Νόμου (άρθρο 17 της Οδηγίας για την 

Καθολική Yπηρεσία (2002/22), «1. Η ΕΕΤΤ επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές 

υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος 

νόμου, έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης στο ευρύ κοινό 

(λιανική αγορά) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ορίζεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, εφόσον η αγορά αυτή δεν 

είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική σύμφωνα με το άρθρο 43 και οι υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν 

επαρκούν για την εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 

2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι 

δικαιολογημένες και ανάλογες του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόμενες 

υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων με 

σημαντική ισχύ στην αγορά να μη χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην 

παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά, να μην 

προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών 
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τιμών για την προσέλκυση πελατών, ναμην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε 

συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις 

υπηρεσίες. Η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα 

περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους τιμολογίων ή 

μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες 

αγορές, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και 

παράλληλα να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. 

3.  Η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή 

σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα 

συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίζει τη μορφή και 

τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγμένου συστήματος λογιστικής καταγραφής του 

κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο 

και από εκείνην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την 

ΕΕΤΤ, η οποία εξασφαλίζει την κατ’ έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.» 

8. Το άρθρο 52 του Νόμου θέτει το γενικό νομικό πλαίσιο, αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης στις αγορές χονδρικής. Ιδίως η 

παράγραφος 3 αυτού, ορίζει ότι: «… Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού 

κοστοστρεφών τιμών, ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα 

τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου 

συντελεστή απόδοσης της επένδυσης…» Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου 

άρθρου: «… Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής 

υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από 

εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η ΕΕΤΤ μπορεί να απαιτεί από 

το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές του και κατά περίπτωση να 

απαιτεί την προσαρμογή τους. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για 

τον καθορισμό του κόστους, η ΕΕΤΤ εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών 

(benchmarking), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες 

ανταγωνιστικές αγορές κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης…». 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 5 του Νόμου: «Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη 

προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη 

υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ τιμών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των 

συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει υποδείξει η ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον 

παρόντα νόμο.» 

10. Σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 52, «7. Ο έλεγχος συμμόρφωσης 

με το εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται από αυτήν σε 

άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνη και από 

τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. 8. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα 

εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.». 

11. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 περίπτωση (α΄) του Νόμου: « 

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να 

παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματός της, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 

νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους 

όρους της Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

ή / και αριθμών και δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή τις ειδικές υποχρεώσεις 
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οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος 

νόμου. Οι πληροφορίες αφορούν:…α) τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1 

και 2 του Μέρους Α, τον όρο 6 του Μέρους Β' και τους όρους 2 και 7 του Μέρους Γ 

του Παραρτήματος VII και τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στα 

άρθρα 44, 47 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος» 

 

Β. Οι ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό Αγορών 

Στα πλαίσια των ως άνω προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών για τον ορισμό και 

ανάλυση αγορών, η ΕΕΤΤ, έχει προβεί σε έκδοση και δημοσίευση των ακόλουθων 

Αποφάσεων, αναφορικά με την ανάλυση και τον ορισμό αγορών19: 

 

 την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς 

Τοπικής  Πρόσβασης σε σταθερή θέση , Καθορισμός Επιχειρήσεων με 

Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος κύκλος 

Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016),  

 

 την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς 

Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση για προίόντα μαζικής 

κατανάλωσης, Καθορισμός Επιχειρησεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 

Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4501/Β/30-

12-2016),  

 την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/08/22-12-2016 «Απορρύθμιση των αγορών 

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην 

Ελλάδα μέσω γραμμών πρόσβασης: 

o (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη 

οικιακούς χρήστες, και 

o (β) ISDN PRA,  

καθώς και άρση των εκεί επιβληθεισών κανονιστικών υποχρεώσεων, 

σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, και 43 παρ. 1 (β) 

και 44 παρ. 4 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύουν.» (ΦΕΚ 

4284/Β/30-12-2016), 

 

 την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10-4-2014 «Ορισμός των αγορών 

(Χονδρικής) εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 

παρέχεται σε σταθερή θέση και τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα 

σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω 

Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης), β) Απορρύθμιση της 

Αγοράς διαβιβαστικών υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,  

(ΦΕΚ 1049/Β/28-4-2014)», 

 

 την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11-7-2013 «Μερική κατάργηση της 

απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/6.04.2011), στο 

πλαίσιο του  3ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς εθνικών κλήσεων που 

παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση στην 

Ελλάδα ( κλήσεις προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς στην 

Ελλάδα), [σύμφωνα με το σημείο 6 της υπ’ αριθ. 2008/850/ΕΚ Σύστασης της 

                                                           

19 Αναφέρονται οι Αποφάσεις που ισχύουν και λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της παρούσας Απόφασης. 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις 

διαβουλεύσεις, το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει 

τροποποιηθείσα και το άρθρο 16 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/1.04.2012), 

όπως ισχύει»,   

 

 την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 674/08/29-11-2012 «Ορισμός αγοράς 

μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρητικότητες έως και 2 Mbps, 

Καθορισμός Επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και 

Υποχρεώσεις αυτής (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 78/Β/18-1-2013)  

 

 την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 «Ορισμός Αγορών 

Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 

Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» 

(ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013),  

 

 

Γ. Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού της 

εταιρείας «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», ως επιχείρησης κατέχουσας ΣΙΑ στις ορισθείσες αγορές 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών / δικτύων 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, η εταιρεία «Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ορίσθηκε ως Επιχείρηση κατέχουσα 

Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στις ορισθείσες σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών, και 

της επιβλήθηκε μια σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων 

Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης  και λογιστικού διαχωρισμού. 

Οι  επιβληθείσες, στην κατέχουσα ΣΙΑ εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», υποχρεώσεις ελέγχου 

τιμών και τήρησης συστήματος κοστολόγησης διαφοροποιούνται μεταξύ των αγορών 

χονδρικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην περίπτωση της χονδρικής εκμίσθωσης 

γραμμών, όπου υπάρχει υποχρέωση ελέγχου τιμών με την μεθοδολογία retail-minus 

ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του “minus” θα χρησιμοποιούνται στοιχεία από το  

Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ -Fully Distributed Cost (FDC) με βάση το 

τρέχων από το κοστολογικό σύστημα top –down του ΟΤΕ. , ενώ   οι υπόλοιπες 

υπηρεσίες χονδρικής βασίζονται στο μοντέλο του Μέσου Μακροπρόθεσμου 

Επαυξητικού Κόστους (ΜΜΕΚ - Long Run Average Incremental Cost (LRAIC)). 

Και στα δύο προαναφερόμενα μοντέλα, η αποτίμηση του κεφαλαίου υλοποιείται με 

βάση το «Τρέχον Κόστος» (Current Cost Accounting (εφεξής CCA)). Στην 

κοστολόγηση τρέχοντος κόστους, λαμβάνεται υπόψη η παρούσα αξία του δικτύου, η 

οποία απαιτεί εκ νέου αποτίμηση των στοιχείων για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, 

οι αλλαγές στις τιμές και την τεχνολογία. 

 

Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συστήματος κοστολόγησης, οι οποίες 

έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον Ο.Τ.Ε., δυνάμει του ορισμού του, ως επιχείρησης 

με ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι 

οι ακόλουθες:  

 

Γ.1. Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και  κοστολόγησης με βάση το κοστολογικό σύστημα 

ΠΚΚ/ΤΚ (FDC/CCA)  
i.  

 Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών, με τη μέθοδο retail-minus, για τις 
υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (Wholesale Line Rental (WLR)) 
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Σύμφωνα με την την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/08/22-12-2016 

«Απορρύθμιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 

δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα μέσω γραμμών πρόσβασης: 

 (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς 

χρήστες, και 

  (β) ISDN PRA,  

καθώς και άρση των εκεί επιβληθεισών κανονιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα 

άρθρα 16 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, και 43 παρ. 1 (β) και 44 παρ. 4 του ν. 

4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύουν.» (ΦΕΚ 4284/Β/30-12-2016), 

 

 

Γ.2.   Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και  κοστολόγησης με βάση το κοστολογικό 

σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC-CCA) 

i.  Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης για τον τρέχοντα 

έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβατικές διατάξεις των αγορών 3α και 3β 

των κατωτέρω υπό ρύθμιση υπηρεσιών χονδρικής, με βάση το κοστολογικό 

σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC-CCA):  

 

α. Υπηρεσίες εκκίνησης (όπως περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 

2.1.1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/09/10-4-14)  και ορίζοντας ξεχωριστή τιμή για τις 

υπηρεσίες χονδρικής εκκίνησης που παρέχονται σε επίπεδο τοπικού κόμβου, τις 

συναφείς ευκολίες, τόσο για τις υπηρεσίες εκκίνησης, όσο και τερματισμού 

κλήσεων, καθώς και τις υπηρεσίες Επιλογής, Προεπιλογής φορέα. Επιπλέον, ως 

προς τις υπηρεσίες χονδρικής διαβίβασης κλήσεων, η υποχρέωση κοστοστρεφούς 

τιμολόγησης που είχε επιβληθεί με την απόφαση ΑΠ 573/017/22-10-2010 

καταργείται με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10-4-14.  

 

β.  για τις υπηρεσίες πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, τις υπηρεσίες 

εικονικών προιόντων και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά (πχ. εφαπαξ τέλη 

συνδεσης μετάβασης) (συμπεριλαμβανομένων των συναφών ευκολιών, ιδίως της 

συνεγκατάστασης)20,  

 

γ.  για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ (BRAS) / V-ΑΡΥΣ (BRAS), 

οι τιμές για τα εικονικά προϊόντα τύπου Β (VPU και VPU light τύπου Β) καθώς 

και οι τιμές που σχετίζονται με τις ανωτέρω υπηρεσίες (πχ. εφάπαξ τέλη 

σύνδεσης/μετάβασης)  (συμπεριλαμβανομένων των συναφών ευκολιών, ιδίως της 

συνεγκατάστασης)21. 

 

δ.  Υπηρεσίες/ προϊόντα μισθωμένων γραμμών χονδρικής μέσω παραδοσιακών 

τεχνολογιών μετάδοσης μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 155 Mbps 

καθώς και τα προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής μέσω τεχνολογίας Ethernet 

χωρητικότητας έως και 200 Mbps22. 

 

ii. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές  

                                                           

20 ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016) 
21 ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016) 
22 ΑΠ ΕΕΤΤ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) 
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α.  για τις υπηρεσίες πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, τις υπηρεσίες 

εικονικών προιόντων και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά (πχ. εφαπαξ τέλη 

συνδεσης μετάβασης), βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλο “top-

down” σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του αρθρου Γ 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ, 

792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016) 

 

β.  για τις συνδέσεις οπισθόζευξης και τις συναφείς ευκολίες, 

συμπεριλαμβανόμενης της συνεγκατάστασης και της πρόσβασης σε τεχνικά έργα 

υποδομής, βάσει μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλα bottom-up23, 

 

γ. για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ (BRAS) / V-ΑΡΥΣ (BRAS), 

οι τιμές για τα εικονικά προϊόντα τύπου Β (VPU και VPU light τύπου Β) καθώς 

και οι τιμές που σχετίζονται με τις ανωτέρω υπηρεσίες (πχ. εφάπαξ τέλη 

σύνδεσης/μετάβασης) βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλο “top-

down” σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του αρθρου Γ. 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ, 

792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016)  

 

δ. Οι  τιμές των υπηρεσιών για τις συναφείς ευκολίες όπως οι υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ 

Τύπου ΦΥΠ & OLO βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ από κοστολογικά 

μοντέλα bottom-up. Κατά τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών που 

εμπίπτουν στην ορισθείσα σχετική αγορά δεν λαμβάνεται υπόψη επενδυτικός 

κίνδυνος διαφορετικός από εκείνον των υφιστάμενων υπηρεσιών Χ.Ε.Π.24 και 

 

ε. για προϊόντα/ υπηρεσίες Συνδεδεμένων από άκρο σε άκρο αναλογικών 

κυκλωμάτων, Συνδεδεμένων από άκρο σε άκρο ψηφιακών κυκλωμάτων, 

Τερματικών Τμημάτων, Ζευκτικών Τμημάτων, Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων, 

καθώς και Συνδέσεων Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης, με βάση τη χρήση  μοντέλου 

«top-down» εκτός εάν για κάποια από τα εν λόγω προϊόντα/υπηρεσίες οι σχετικοί 

όγκοι αναμένονται μικροί, οπότε οι τιμές υπολογίζονται με βάση τη χρήση 

μοντέλου «bottom-up»25.  

 

στ. για προϊόντα/ υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, Συνδέσεων Μετάδοσης Ημι-

ζεύξης και Συνδέσεων Μετάδοσης σε συνεγκατεστημένο εξοπλισμό, με βάση τη 

χρήση μοντέλου «bottom-up»26. 

 

Οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, οι οποίες έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον 

Ο.Τ.Ε., δυνάμει του ορισμού του, ως επιχείρηση με ΣΙΑ, αφορούν στις κάτωθι 

ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 

- Ο Ο.Τ.Ε. φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού  για όλα τα προϊόντα 

χονδρικής που ανήκουν σε αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις οποίες έχει 

ορισθεί, ως πάροχος με ΣΙΑ, και ειδικότερα στις αγορές:   

i. Εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε 

σταθερή θέση27,  

                                                           

23 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011) 
24 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/012/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011) 
25 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) 
26  ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) 

27 ΑΠ 714/09/10-4-2014 (ΦEK 1049/B/28-4-2014) 
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ii. Τερματισμού κλήσεων σε δημόσια σταθερά δίκτυα28, 

iii. Υπηρεσιών Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης 

μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 

υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών 

υπηρεσιών29, 

iv. Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης30,  

v. Υπηρεσιών/προιόντων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής31. 

 

Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να προετοιμάζει και να δημοσιεύει, ετησίως, τις εξής 

οικονομικές πληροφορίες (με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας 

και διατάξεων της εν ισχύ κείμενης νομοθεσίας): 

i. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, 

ii. Κατάσταση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού 

και τιμές των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων), 

iii. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το νόμο 

λογαριασμούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης, 

iv. Περιγραφή των μεθοδολογιών κοστολόγησης, με αναφορά της βάσης και των 

προτύπων κόστους, των μεθοδολογιών κατανομής και αποτίμησης, της 

αναγνώρισης και του χειρισμού του έμμεσου κόστους, 

v. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή τέλη 

μεταφοράς), 

vi. Έκθεση λογιστικού ελέγχου, 

vii. Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθμιστικώς προβλεπόμενων 

λογιστικών αρχών. 

Οι ως άνω καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού του Ο.Τ.Ε. υπόκεινται σε ετήσιο 

έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, μετά τον 

έλεγχο, δημοσιεύει τη Δήλωση συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη της Εθνικής και 

Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου. 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η διαδικασία του κοστολογικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου των Καταστάσεων 

Λογιστικού Διαχωρισμού γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ 

Α.Π. 728/3/24-7-2014, «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 

482/051/2008 «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 

την υλοποίηση των επιβληθέντων στον πάροχο με ΣΙΑ ρυθμιστικών υποχρεώσεων 

ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 

αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1151/Β/24.6.2008)». 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ως άνω απόφασης: «… 

 

1. Ο πάροχος με ΣΙΑ οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ σε ετήσια βάση, εντός τριών (3) 

μηνών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική 

Συνέλευση: 

                                                           

28 ΑΠ 714/09/10-4-2014 (ΦEK 1049/B/28-4-2014) 
29 ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016) 
30 ΑΠ ΕΕΤΤ 792/09/22-12-2016 (ΦΕΚ 4501/Β/30-12-2016) 
31 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) 
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α) κοστολογικά στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες 

οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο (οικονομικό) έτος και αντίστοιχα 

προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) οικονομικά έτη, συνοδευμένα 

από όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις 

επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισμού. Οι πληροφορίες και τα κοστολογικά στοιχεία που υποβάλει ο 

υπόχρεος πάροχος οφείλουν να είναι αναλυτικά και πλήρως τεκμηριωμένα, άλλως 

η ΕΕΤΤ δύναται ν’ ασκήσει τα δικαιώματά της από το άρθρο 52 παρ. 4 και 5 του 

νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), καθώς και να επιβάλει τις νόμιμες 

κυρώσεις του άρθρου 77 του ιδίου νόμου. 

 β) καταστάσεις και πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού, τα οποία έχουν 

προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το 

προηγούμενο έτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας 

απόφασης και  

γ) υποδείγματα αναφοράς για τις πληροφορίες κοστολόγησης μέσω του συστήματος 

ΜΜΕΚ (LRAIC), τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες 

οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο (οικονομικό) έτος και από 

αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

2. Η ΕΕΤΤ δύναται εντός είκοσι ημερών από την υποβολή των στοιχείων/ 

καταστάσεων/ υποδειγμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 

να αιτείται από τον πάροχο με ΣΙΑ τη συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων 

καταστάσεων/ υποδειγμάτων, ή και διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Οι πληροφορίες παρέχονται υποχρεωτικά εντός της τασσόμενης από την ΕΕΤΤ, 

κατά την υποβολή του αιτήματος, αποκλειστικής προθεσμίας. Η ΕΕΤΤ διατηρεί όλα 

τα δικαιώματά της από το άρθρο 52 παρ. 4 και 5 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 

82/Α/2012) και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, όπως ισχύουν. 

3. Ο έλεγχος διεξάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 7 του Ν. 4070/2012, 

από εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από την ΕΕΤΤ και τον 

υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος επιλέγεται από την ΕΕΤΤ με διαφανείς και 

αμερόληπτες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

καλύπτει κατ’ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η 

ΕΕΤΤ προβαίνει σε έλεγχο συμμόρφωσης με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία, 

καθώς και τυχόν συμπληρώσεις / διευκρινίσεις αυτών, και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης εν ισχύ νομοθεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Για τη 

διεξαγωγή του ελέγχου, το προσωπικό της ΕΕΤΤ έχει όλα τα δικαιώματα και τις 

εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 12 περίπτωση ιστ και το άρθρο 14 του 

Ν.4070/2012. 

4. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται 

στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

παρόντος, ορίζεται σύμφωνα με την Κοινή Θέση της Ομάδας Ευρωπαίων 

Ρυθμιστών (ERG),32 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

i. Το μέρος του κόστους που συμπεριλαμβάνεται στο κοστολογικό μοντέλο- 

σύστημα και το μέρος του κόστους που κατανέμεται στα επιμέρους υπό ρύθμιση 

προϊόντα,  

                                                           

32 ERG (2005): ERG Common Position – for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on 
Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic 
communications, ERG (05) 29, σελ. 38 
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ii. τη συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου-συστήματος και των 

οικονομικών καταστάσεων, 

iii. την ακρίβεια των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 

δεδομένων: όγκοι, τεχνολογικές παράμετροι,  

iv. χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες αναφορικά με την απόσβεση, την 

κεφαλαιοποίηση του κόστους, τους επιμερισμούς και την εκ νέου αποτίμηση 

των πάγιων στοιχείων (σύμφωνα με την κοστολόγηση με βάση το τρέχον κόστος 

(CCA),  

v. τέλη μεταφοράς στις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού,  

vi. συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου και των καταστάσεων 

λογιστικού διαχωρισμού, και 

vii. σχέσεις Κόστους-Όγκου (CVRs) – Σχέσεις Κόστους-Κόστους (CCRs) και 

πληροφορίες κοστολόγησης. 

5. Στην περίπτωση που ο πάροχος με ΣΙΑ θεωρεί μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω 

στοιχείων ως εμπιστευτικά, οφείλει κατά την υποβολή των στοιχείων να αιτιολογεί 

και να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του, ανά περίπτωση.  

6. Μετά τον έλεγχο, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τα Αποτελέσματα του Κοστολογικού Ελέγχου, 

τα οποία περιλαμβάνουν «Δήλωση Συμμόρφωσης» με την επιφύλαξη της Εθνικής 

και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου. Η ετήσια Δήλωση 

Συμμόρφωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής:  

i. Τα συμπεράσματα του ελεγκτή, 

Όλες τις ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν, 

Συστάσεις του ελεγκτή (με μια περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), 

Την πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και  

Ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα (όπως για 

παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, βασικές παραδοχές των 

μεθόδων επιμερισμού επίπεδο κατανεμημένου κόστους και βαθμός 

διακριτότητας του μοντέλου). 

 

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η  ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από 

εκείνη και τον ελεγχόμενο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 

3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012 το παρόν έργο το οποίο περιλαμβάνει  τον έλεγχο 

συμμόρφωσης της Ο.Τ.Ε. ΑΕ, ως εταιρείας με σημαντική ισχύ με το σύνολο των 

υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις 

επιμέρους ορισθείσες σχετικές αγορές χονδρικής κα λιανικής, σύμφωνα με την Α.Π. 

ΕΕΤΤ 728/3/24.07.2014. 

Σκοπός του Έργου είναι ο κοστολογικός έλεγχος της Ο.Τ.Ε. ΑΕ, προκειμένου να 

ελεγχθεί η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών/ κοστολόγησης / 

λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο αγορών 

χονδρικής, όσο και σε επίπεδο αγορών λιανικής, όπως αυτές επιβάλλονται από την 

κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ  

Ιδίως, περιλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής από τον Ο.Τ.Ε., των ενδεδειγμένων 

κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά προϊόντος / 

υπηρεσίας, καθώς και τον έλεγχο κοστοστρέφειας των τιμολογίων που εξάγονται, 

μέσω των κοστολογικών αυτών συστημάτων για το έτος 2015 και τον έλεγχο 

συμμόρφωσης με την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού, όπως αυτές  ισχύουν, 

σύμφωνα με την Απόφαση  Α.Π. ΕΕΤΤ 728/3/24-7-2014.  
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Ειδικότερα:  

Ο ετήσιος κοστολογικός έλεγχος των υπό εξέταση υπηρεσιών του ΟΤΕ του έτους 

2019, θα γίνει με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και τυχόν 

συμπληρώσεις /διευκρινήσεις αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εν 

ισχύ νομοθεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Τα κοστολογικά στοιχεία 

προκύπτουν από απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2017 και προϋπολογιστικά 

δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) οικονομικά έτη, ήτοι 2018 και 2019, συνοδευμένα 

από όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις 

επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισμού. 

 

Στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

1. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Ο.Τ.Ε. προς τις εγκεκριμένες από την ΕΕΤΤ 

μεθοδολογίες, που βασίζονται: 

α. στο πρότυπο του ΠΚΚ με κοστολογική βάση το τρέχον κόστος 

β. στο πρότυπο του ΜΜΕΚ με κοστολογική βάση το τρέχον κόστος, 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση την Α.Π. ΕΕΤΤ 728/3/24-7-2014, 

όπως αυτή θα ισχύει κατά την περίοδο του ελέγχου, καθώς και τους 

προηγούμενους κοστολογικούς ελέγχους, εφόσον δεν αντίκειται στην ως άνω 

Απόφαση,  

2. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Ο.Τ.Ε. με τους σχετικούς ελέγχους τιμών 

που του έχουν επιβληθεί. 

3. Ο Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των υποδειγμάτων αναφορών για τις 

πληροφορίες κοστολόγησης, μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ, τα οποία έχουν 

προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το 

προηγούμενο οικονομικό έτος και από αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδομένα 

για τα επόμενα δύο (2) οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω 

Απόφασης. 

4. Ο Έλεγχος της ορθής εφαρμογής του Λογιστικού Διαχωρισμού, σύμφωνα με 

το Άρθρο 8 της ανωτέρω Απόφασης Α.Π. ΕΕΤΤ 728/3/24-7-2014. Ο έλεγχος 

θα περιλαμβάνει, επίσης, την αξιολόγηση των στοιχείων 

τροφοδότησης/εισόδου στο κοστολογικό σύστημα, καθώς  και των σχετικών 

υποθέσεων. 

 

Για την υλοποίηση των κοστολογικών ελέγχων του υπό ανάθεση έργου που 

αναφέρονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος οφείλει να διεκπεραιώσει για κάθε ελεγχόμενο 

έτος, ιδίως, τις παρακάτω εργασίες: 

Α. Συμφιλίωση των Δημοσιευμένων Οικονομικών Στοιχείων του Ο.Τ.Ε., βάσει 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, με τα στοιχεία εισόδου στο κοστολογικό 

σύστημα (Μητρώο Παγίων, Αποδοχές Προσωπικού, Υλικά κ.τ.λ.). 

Β.  Έλεγχο της ορθής απεικόνισης στο κοστολογικό των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, 

όπως  έχουν ορισθεί στις αποφάσεις της ΕΕΤΤ για την Ανάλυση των σχετικών 

Αγορών, καθώς και των Προσφορών Αναφοράς (RIO, LLU, Μισθωμένων 

Γραμμών Χονδρικής και Τμηματικών Μισθωμένων Γραμμών).  

Γ. Έλεγχο, και εφόσον απαιτηθεί, διόρθωση των χρησιμοποιούμενων από τον 

Ο.Τ.Ε. κλείδων  επιμερισμού, σε σχέση με τις κλείδες που περιγράφονται στις 

εγκεκριμένες από την ΕΕΤΤ μεθοδολογίες (ΠΚΚ-ΤΚ,  ΜΜΕΚ-ΤΚ). Δηλαδή, 

μεταξύ άλλων, θα ελεγχθεί η ορθότητα της κατανομής των δραστηριοτήτων 
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στις δεξαμενές κόστους (cost pools), καθώς και ο τρόπος  επιμερισμού από τα 

διαφορετικά επίπεδα των Building Blocks στις υπηρεσίες  (πρόκειται για τον 

έλεγχο ορθότητας των routing factors και των τεχνικών παραμέτρων που 

έχουν επιλεχθεί για τους επιμερισμούς). Έλεγχο/επικαιροποίηση των σχετικών 

ερωτηματολογίων, όσον αφορά στην ορθότητα υλοποίησής τους, σύμφωνα με 

τις παρατηρήσεις της ΕΕΤΤ, τη σωστή αποτύπωση των δραστηριοτήτων, ανά 

υπηρεσιακή μονάδα κ.τ.λ. 

Δ. Έλεγχο της ορθότητας υπολογισμού της επικαιροποίησης ή αποτίμησης των 

παγίων σε τρέχον κόστος, κατά τον οποίο θα πρέπει να εξετασθούν τα εξής: 

 Η ορθότητα του τρόπου επικαιροποίησης ή αποτίμησης των παγίων του 

Ο.Τ.Ε. σε τρέχον κόστος, όπως αυτή περιγράφεται στην εγκεκριμένη από 

την ΕΕΤΤ μεθοδολογία, σύμφωνα με τις βελτιωτικές προτάσεις της ΕΕΤΤ. 

Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης ή μη ορθής επικαιροποίησης των 

παγίων, ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και εφαρμόσει τρόπο 

επικαιροποίησης αυτών.   

 Έλεγχο της ορθότητας και, εφόσον απαιτηθεί, διόρθωση του υπολογισμού 

των αποσβέσεων για τις διάφορες κατηγορίες παγίων στοιχείων, βάσει του 

τρέχοντος κόστους.  

Ε. Έλεγχο, και εφόσον απαιτηθεί, διόρθωση των CVRs (Cost Volume Relations), 

ως προς την ορθότητα εισαγωγής τους  στο κοστολογικό σύστημα  και των 

κανόνων που ακολουθούν. 

ΣΤ. Έλεγχο του τρόπου επιμερισμού του απασχολούμενου κεφαλαίου στις 

υπηρεσίες, καθώς και του τρόπου υπολογισμού του σταθμισμένου μέσου 

κόστους κεφαλαίου (WACC) για το έτος 2017 (απολογιστική λογιστική 

χρήση), καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη, ήτοι 2018 και 2019. Σε 

περίπτωση μη συμφωνίας του Αναδόχου με το προτεινόμενο WACC της 

Ο.Τ.Ε. ΑΕ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς τους 

υπολογισμούς του.  

Ζ. Έλεγχο της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας προϋπολογιστικής 

κοστολόγησης, καθώς και του σχετικού κόστους που προκύπτει από την 

εφαρμογή της, για  τον προσδιορισμό των μέσων τιμών των  υπηρεσιών υπό  

εξέταση. Στον έλεγχο περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των στοιχείων 

τροφοδότησης/εισόδου του κοστολογικού συστήματος, καθώς και των 

σχετικών υποθέσεων, ενώ θα πρέπει να γίνει και  έλεγχος της ορθότητας της 

συσχέτισης των επιλεγμένων δεικτών με τις διάφορες κατηγορίες κόστους. 

Η. Έλεγχο των υποδειγμάτων αναφορών για τις πληροφορίες κοστολόγησης, 

μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ, τα οποία έχουν προκύψει από τις εγκεκριμένες 

οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2017 και από αντίστοιχα 

προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) οικονομικά έτη (2018 και 

2019), σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω Απόφασης της ΕΕΤΤ. 

Θ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει και να παραδώσει στην ΕΕΤΤ ένα 

εργαλείο με το οποίο θα μπορεί η ΕΕΤΤ να εξάγει άμεσα το κόστος και το 

απασχολούμενο κεφάλαιο κάθε δομικού στοιχείου, δραστηριότητας, τεχνικού 

προϊόντος, καθώς και εμπορικού προϊόντος του κοστολογικού συστήματος 

(ΠΚΚ & ΜΜΕΚ), καθώς και την προέλευση αυτού του κόστους, σύμφωνα με 

την ιεραρχική δομή του κοστολογικού συστήματος. Το εργαλείο αυτό θα 

πρέπει να είναι δυναμικό, προκειμένου κάθε πιθανή αλλαγή στα δεδομένα 

εισόδου στο κοστολογικό σύστημα να ενσωματώνεται στις αναφορές του 

εργαλείου και η ΕΕΤΤ να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, για 
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αναλύσεις ευαισθησίας (sensitivity analysis). Επίσης, θα πρέπει να 

εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της ΕΕΤΤ στη χρήση του εν λόγω 

εργαλείου, παρέχοντας και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

Ι. Έλεγχο των «Bottom – Up» μοντέλων που θα υποβληθούν από την Ο.Τ.Ε. ΑΕ 

για την κοστολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

ΙΑ . Ενσωμάτωση στο κοστολογικό σύστημα των παρατηρήσεων που θα 

προκύψουν από τον έλεγχο του κοστολογικού της Ο.Τ.Ε. ΑΕ με ΠΚΚ και 

ΜΜΕΚ (συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρήσεων της ΕΕΤΤ) και 

προσδιορισμός των κοστοστρεφών τιμών για τις υπό εξέταση υπηρεσίες. 

ΙΒ.  Έλεγχο των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού, οι οποίες έχουν προκύψει 

από τις τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το (εκάστοτε) 

προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω 

απόφασης.  

ΙΓ. Έλεγχος υλοποίησης των βελτιωτικών προτάσεων της ΕΕΤΤ που 

περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις των προηγούμενων κοστολογικών ελέγχων. 

 

 

Ε. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Το υπό ανάθεση Έργο διακρίνεται σε τέσσερεις (4) επιμέρους Ενότητες, ως εξής : 

Ενότητα 1: Υλοποίηση / ολοκλήρωση των κοστολογικών  ελέγχων που αφορούν τη 

μεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ, 

Ενότητα 2: Υλοποίηση / ολοκλήρωση των κοστολογικών  ελέγχων που αφορούν τη 

μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ 

Ενότητα 3: Έλεγχος των Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού 

Τα αποτελέσματα των εργασιών που αφορούν τις Ενότητες 1, 2 και 3 θα αποτελέσουν 

το περιεχόμενο του Παραδοτέου 1. 

 

Ενότητα 4: Τελική υποβολή των ενοτήτων 1, 2 και 3 με ενσωματωμένες τις οριστικές 

διορθώσεις που θα προκύψουν από τον έλεγχο υπό τον τίτλο Παραδοτέο 2. 

 

Σημειώνεται, ότι τα θέματα (ή /και εργασίες) που περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη, σχετικά με κάθε επιμέρους Ενότητα, αποτελούν το ελάχιστο υποχρεωτικό 

περιεχόμενο των εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώσει ο Ανάδοχος του παρόντος 

Έργου. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους 

επιπλέον εργασίες που κρίνουν αναγκαίες για την, κατά νόμον, υλοποίηση του 

αντικειμένου του υπό ανάθεση Έργου, λαμβανομένων υπόψη και των σκοπών του. Οι 

εργασίες αυτές θα  ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο 

της αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του 

παρόντος Τεύχους Προκήρυξης. 

 

1.1. Ενότητα 1: Υλοποίηση του Ελέγχου των υποβληθέντων κοστολογικών 

στοιχείων, με βάση την μεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ και των προβλέψεων για τον 

προσδιορισμό κοστοστρεφών τιμολογίων για τις υπηρεσίες υπό εξέταση για τα 

επόμενα δύο (2) έτη, με βάση τη μεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ. 

 

Η Ενότητα 1 έχει, ως αντικείμενο, τον έλεγχο του τρόπου υπολογισμού του κόστους 

των υπό Εξέταση Υπηρεσιών.  

Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
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α. Να ασκήσει τους σχετικούς ελέγχους για την υλοποίηση του αντικειμένου του 

Έργου  που αφορούν στη μεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ. 

β. Να προσδιορίσει το κόστος των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, τόσο για τις περιπτώσεις 

κοστοστρεφούς τιμολόγησης, όσο και για τις περιπτώσεις άλλου ελέγχου τιμών. 

γ. Να προσδιορίσει κάθε είδος κόστους που απαιτείται για τον προσδιορισμό των 

τιμών των υπηρεσιών που ελέγχονται με τη μεθοδολογία «retail minus» και να 

προσδιορίσει το απαιτούμενο minus (Wholesale Line Rental -WLR). 

δ. Να προσδιορίσει τυχόν προβλήματα / ελλείψεις / αδυναμίες στην υλοποίηση ή και 

εφαρμογή του κοστολογικού συστήματος της Ο.Τ.Ε. ΑΕ και να προτείνει επαρκώς 

τεκμηριωμένες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Ακόμη, να υποβάλει 

συγκεκριμένες σχετικές ενέργειες που θα πρέπει να  αναλάβει η ΕΕΤΤ ή /και  η 

Ο.Τ.Ε. ΑΕ για την αντιμετώπισή τους, στα πλαίσια του παρόντος ή/και των 

επόμενων κοστολογικών ελέγχων. Να επικαιροποιήσει/ελέγξει τα ερωτηματολόγια 

που υποβάλει συμπληρωμένα η Ο.Τ.Ε. ΑΕ (Κοστολόγηση, ανά δραστηριότητα), 

όσον αφορά στην ορθότητα υλοποίησης τους, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 

ΕΕΤΤ, την σωστή αποτύπωση των δραστηριοτήτων, ανά υπηρεσιακή μονάδα 

κ.τ.λ. 

ε.  Να ελέγξει την υλοποίηση ή μη εκ μέρους της ΟΤΕ ΑΕ των βελτιωτικών 

προτάσεων/ συστάσεων της ΕΕΤΤ που υποβλήθηκαν στα πλαίσια προηγούμενων 

κοστολογικών ελέγχων. 

στ. Να προβεί σε προσδιορισμό των σχετικών κοστοστρεφών τιμολογίων, όπου αυτό 

προβλέπεται, σύμφωνα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, ιδίως: 

o Να προσδιορίσει κοστοστρεφή τιμολόγια για τις υπηρεσίες υπό εξέταση, με 

βάση τη μεθοδολογία ΠΚΚ. Ο έλεγχος θα γίνει απολογιστικά, με βάση τα 

εκάστοτε υποβληθέντα απολογιστικά στοιχεία της Ο.Τ.Ε. ΑΕ, για τις ανωτέρω 

υπηρεσίες και προϋπολογιστικά για τα δύο (2) επόμενα έτη. 

o Το προϋπολογιστικό κόστος προσδιορίζεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 

της τελευταίας χρήσης και τις προβλέψεις για τα έξοδα και τη ζήτηση 

υπηρεσιών (κίνηση, αριθμός γραμμών) για τα επόμενα δύο (2) έτη, που 

ακολουθούν τα έτη για τα οποία παρέχονται τα απολογιστικά στοιχεία. 

Επομένως, ο Ανάδοχος πρέπει να εξετάσει, τόσο την ακρίβεια της μεθόδου 

πρόβλεψης της σχετικής ζήτησης υπηρεσιών κίνησης, όσο και τη μέθοδο 

προϋπολογισμού του σχετικού κόστους. 

o Σε κάθε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο που θα διεξάγει ο Ανάδοχος, 

προκύπτει περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ο.Τ.Ε. ΑΕ με τις υποχρεώσεις 

προσκόμισης κοστολογικών ή άλλων στοιχείων, αναγκαίων για τη διεξαγωγή 

του κοστολογικού ελέγχου, ή, εφόσον από τον έλεγχο που διεξάγει ο Ανάδοχος, 

προκύψει ότι η Ο.Τ.Ε. ΑΕ δεν θεμελίωσε επαρκώς, ως όφειλε, την 

κοστοστρέφεια των υπηρεσιών για τις οποίες έχει τέτοια υποχρέωση, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην ΕΕΤΤ, επαρκώς τεκμηριωμένα, 

ακολουθώντας ενδεδειγμένη, με βάση τις αρχές της επιστήμης και τη διεθνή 

εμπειρία, μεθοδολογία, καθώς και τιμές για τις  υπηρεσίες αυτές. 

ζ. Να αποδελτιώσει από τα συμπεράσματα του ελέγχου όλες τις σχετικές ασυμφωνίες 

που διαπιστώθηκαν κατά τον παρόντα έλεγχο, με την σχετική ένδειξη, αν αυτές 

υπήρχαν και σαν ευρήματα των προηγουμένων ελέγχων. Καλείται επίσης σε κάθε 

ασυμφωνία να αντιστοιχίζει τη σχετική σύσταση καθώς και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα/ συνέπειες της εν λόγω σύστασης.  
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η.  Έλεγχο των «Bottom – Up» μοντέλων που θα υποβληθούν από την Ο.Τ.Ε. ΑΕ για 

την κοστολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

θ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 728/3/2014 άρθρο 6 του να 

υποβάλλει τα συμπεράσματα του ελέγχου, όλες τις ασυμφωνίες που 

διαπιστώθηκαν, τις Συστάσεις του ελεγκτή (με μια περιγραφή των αντίστοιχων 

συνεπειών), την πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που 

ακολουθηθηκε και ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

δεδομένα (όπως για παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, 

βασικές περαδοχές των μεθόδων επιμερισμού κλπ. 

ι. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει και να παραδώσει στην ΕΕΤΤ ένα εργαλείο 

με το οποίο θα μπορεί η ΕΕΤΤ να εξάγει, άμεσα, το κόστος και το απασχολούμενο 

κεφάλαιο κάθε δομικού στοιχείου, δραστηριότητας, τεχνικού προϊόντος, καθώς και 

εμπορικού προϊόντος του κοστολογικού συστήματος, καθώς και την προέλευση 

αυτού του κόστους, σύμφωνα με την ιεραρχική δομή του κοστολογικού 

συστήματος. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα πρέπει να είναι δυναμικό, προκειμένου 

κάθε πιθανή αλλαγή στα δεδομένα εισόδου στο κοστολογικό σύστημα  να 

ενσωματώνεται στις αναφορές του εργαλείου και η ΕΕΤΤ να μπορεί να τη 

χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, για αναλύσεις ευαισθησίας (sensitivity analysis). 

Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΕΤΤ στη χρήση του εν λόγω 

εργαλείου, παρέχοντας και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. 

ια.  Να συντάξει και να υποβάλει στην ΕΕΤΤ Έκθεση  σχετική με τα σημεία που 

αναφέρονται πιο πάνω  (α - η), η οποία αποτελεί τμήμα του Παραδοτέου 1. 

 

1.2 Ενότητα 2: Υλοποίηση του Ελέγχου των τελευταίων διαθέσιμων 

κοστολογικών στοιχείων και των προβλέψεων των υπό εξέταση τιμολογίων 

για τα επόμενα δύο (2) έτη, με βάση τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ. 

  

Η Ενότητα 2 έχει ως αντικείμενο:  

α. τον έλεγχο, σχετικά με το κόστος των υπό Εξέταση Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών και  

β. τον προσδιορισμό των μέσων κοστοστρεφών τιμών των υπό εξέταση υπηρεσιών.  

 

Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται, ιδίως: 

 Να ασκήσει τους σχετικούς ελέγχους για την υλοποίηση του αντικειμένου  του 

Έργου  που αφορούν στη μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ, 

 Να προσδιορίσει τυχόν προβλήματα/ελλείψεις/αδυναμίες στην υλοποίηση  και 

εφαρμογή του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος της Ο.Τ.Ε. ΑΕ, ως προς 

τη μεθοδολογία MMEK-TK, 

 Έλεγχο, και, εφόσον απαιτηθεί, διόρθωση των CVRs (Cost Volume Relations), ως 

προς την ορθότητα εισαγωγής τους στο κοστολογικό σύστημα και των κανόνων 

που ακολουθούν, 

 Να υποβάλει επαρκώς τεκμηριωμένες και να εφαρμόσει συγκεκριμένες προτάσεις 

για την αντιμετώπιση των προσδιορισθέντων προβλημάτων. Ακόμη, να υποβάλει 

συγκεκριμένες σχετικές ενέργειες που θα πρέπει να  αναλάβει η ΕΕΤΤ ή/και η 

Ο.Τ.Ε. ΑΕ για την αντιμετώπισή τους, στα πλαίσια του παρόντος ή/και των 

επόμενων κοστολογικών ελέγχων, 

 Να προσδιορίσει το κόστος των υπό Εξέταση Υπηρεσιών. Το προϋπολογιστικό 

κόστος προσδιορίζεται, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της χρήσης 2017 και τις 

προβλέψεις για τα έξοδα και τη ζήτηση υπηρεσιών (κίνηση, αριθμός γραμμών) για 
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τα επόμενα δύο (2) έτη, ήτοι 2018 και 2019. Επομένως, ο Ανάδοχος, για τον 

κοστολογικό έλεγχο πρέπει να εξετάσει, τόσο την ακρίβεια της μεθόδου 

πρόβλεψης της σχετικής ζήτησης υπηρεσιών κίνησης, όσο και τη μέθοδο 

προϋπολογισμού του σχετικού κόστους, 

 Να προσδιορίσει το κόστος των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, τόσο στις περιπτώσεις 

κοστοστρεφούς τιμολόγησης, όσο και για τις περιπτώσεις άλλου ελέγχου τιμών, 

 Να προσδιορίσει κάθε είδους κόστος που απαιτείται για τον προσδιορισμό των 

τιμών των υπηρεσιών που ελέγχονται με τη μεθοδολογία «retail minus», 

 Να προβεί σε έλεγχο των υποδειγμάτων αναφορών για τις πληροφορίες 

κοστολόγησης, μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ, τα οποία έχουν προκύψει από τις 

τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο οικονομικό 

έτος και από αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) 

οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Α.Π. ΕΕΤΤ 728/3/2014, 

 Να αποδελτιώσει από τα συμπεράσματα του ελέγχου όλες τις σχετικές ασυμφωνίες 

που διαπιστώθηκαν κατά τον παρόντα έλεγχο, με την σχετική ένδειξη, αν αυτές 

υπήρχαν και σαν ευρήματα των προηγουμένων ελέγχων. Καλείται επίσης σε κάθε 

ασυμφωνία να αντιστοιχίζει τη σχετική σύσταση καθώς και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα/ συνέπειες της εν λόγω σύστασης  

 Έλεγχο των «Bottom – Up» μοντέλων που θα υποβληθούν από την Ο.Τ.Ε. ΑΕ για 

την κοστολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται, σύμφωνα 

στην κείμενη, εν ισχύι, νομοθεσία και τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ  

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 728/3/2014 άρθρο 6 του να 

υποβάλλει τα συμπεράσματα του ελέγχου, όλες τις ασυμφωνίες που 

διαπιστώθηκαν, τις Συστάσεις του ελεγκτή (με μια περιγραφή των αντίστοιχων 

συνεπειών), την πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που 

ακολουθηθηκε και ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

δεδομένα (όπως για παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, 

βασικές περαδοχές των μεθόδων επιμερισμού κλπ. 

 Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ Έκθεση, 

σχετικά με τα σημεία που αναφέρονται πιο πάνω, η οποία αποτελεί τμήμα του 

Παραδοτέου 1. 

 

1.3 Ενότητα 3: Εξέταση της ορθής εφαρμογής του Λογιστικού Διαχωρισμού 

 

Η Ενότητα 3 έχει ως αντικείμενο, τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Λογιστικού 

Διαχωρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α.Π. ΕΕΤΤ 728/3/2014. Ο έλεγχος 

συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση των στοιχείων τροφοδότησης/εισόδου στο 

κοστολογικό σύστημα, καθώς και των σχετικών υποθέσεων.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να:  

 Ελέγξει τη συμφιλίωση των οικονομικών καταστάσεων, με αυτές των 

καταστάσεων του λογιστικού διαχωρισμού, 

 Ελέγξει τη συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου και των 

παρεχόμενων καταστάσεων του λογιστικού διαχωρισμού. 

 Ελέγξει εάν οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού εξασφαλίζουν, ότι για 

κάθε οριζόμενη υπηρεσία, αγορά, επιχειρηματική μονάδα, καθώς και για το 

σύνολο της εταιρείας παρέχουν όλη την προβλεπόμενη πληροφορία και έχουν 

υλοποιηθεί ορθά από την Ο.Τ.Ε. ΑΕ 

 Ελέγξει τα τέλη  μεταφοράς στις ανωτέρω καταστάσεις.  
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Επίσης, ο Ανάδοχος καλείται να προβεί σε αναθεώρηση του αιτήματος 

δεδομένων για τον κοστολογικό έλεγχο της ΟΤΕ ΑΕ της επόμενης χρήσης, 

καθώς και σε έλεγχο της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής της ΟΤΕ ΑΕ για 

το εκάστοτε υπό έλεγχο έτος. 

 

Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ Έκθεση, 

σχετικά με τα σημεία που αναφέρονται πιο πάνω, η οποία αποτελεί τμήμα του 

Παραδοτέου 1. 

 

 

1.4. Υποβολή οριστικοποιημένων τελικών παραδοτέων 

 

 

Ο Ανάδοχος μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην ΟΤΕ ΑΕ και 

την παραλαβή των παρατηρήσεων του τελευταίου επ’ αυτών, οφείλει κατόπιν του 

απαραίτητου από μέρους του τεκμηριωμένου σχολιασμού, να προβεί σε 

οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και  να υποβάλει στην ΕΕΤΤ το 

Παραδοτέο 1 του έργου σε οριστικοποιημένη, τελική κι εννιαία μορφή, υπό τον τίτλο 

Παραδοτέο 2. 

 

Τέλος, ο Ανάδοχος καλείται στο εν λόγω παραδοτέο να προβεί σε αναθεώρηση 

του αιτήματος δεδομένων για τον κοστολογικό έλεγχο της ΟΤΕ ΑΕ της επόμενης 

χρήσης, καθώς και σε έλεγχο της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής της 

ΟΤΕ ΑΕ για το εκάστοτε υπό έλεγχο έτος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
_____________________________________________________ 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΩΝ  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα παραδοτέα του Έργου και οι χρόνοι παράδοσης 
αυτών, από την υπογραφή της Σύμβασης: 

 

Παραδοτέο Τίτλος Γλώσσα Χρόνος Παράδοσης 
Παραδοτέου 

1 Έλεγχος του απολογιστικού και 

προϋπολογιστικού κόστους με βάσει 
την μεθοδολογία ΠΠΚ-ΤΚ και 

προσδιορισμός κοστοστρεφών 
τιμολογίων. 

Έλεγχος του απολογιστικού και 
προϋπολογιστικού κόστους με βάσει 

την μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ και 

προσδιορισμός κοστοστρεφών 
τιμολογίων. 

Εξέταση της ορθής εφαρμογής του 
Λογιστικού Διαχωρισμού. 

Ελληνική ή 

Αγγλική 

Δώδεκα (12)  εβδομάδες 

από την υπογραφή της 
Σύμβασης 

2 Οριστικοποιημένη και Τελική υποβολή 

του Παραδοτέου 1 με ενσωματωμένες 
τις διορθώσεις που θα προκύψουν 

από τον Έλεγχο. 

 

 

Ελληνική 

Δύο (2) εβδομάδες από 

την οριστικοποίηση των 
αποτελεσμάτων του 

ελέγχου 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΈΝΤΥΠΟ 1 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

Κύριοι, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης με την επωνυμία 

…..……………………………….…………………………………………………………………….…………………………
… δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των Τευχών του Διαγωνισμού τα οποία αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η Εταιρεία / Κοινοπραξία / Σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί 
Ανάδοχος έχει την ικανότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών 

περιθωρίων της Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. Για το σκοπό αυτό 
προσφέρουμε με την παρούσα το κατά αποκοπή ποσό των 

……………………………………… Ευρώ (αριθμητικώς) 

…….…………………………..…… Ευρώ (ολογράφως)  

για την ανάληψη του έργου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΜΕ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016)». 

 

Το ως άνω ποσό θα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης και θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα φόρους, δασμούς, το όφελος του 
Αναδόχου κ.λ.π. Δεν θα περιλαμβάνει μόνον τον Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων προς την ΕΕΤΤ. 

          Με τιμή, 

 

………….…(ημερομηνία) 

Υπογραφή 

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα Εταιρείας/ 

Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης) 
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ΈΝΤΥΠΟ 2 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ 

α/α Ονόματα μελών Ο.Ε. Επίπεδο 

Εμπειρίας 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Χρέωση ανά 

Ανθρωποημέρα 

Ανθρωποημέρες ανά 

Ενότητα του Έργου 

Υποστήριξη σε 

συνέχεια της τελικής 

παράδοσης της κάθε 

Φάσης του έργου 

Σύνολο 

Ανθρωπο-

ημερών 

Συνολική 

Χρέωση ανά 

μέλος  Ο.Ε. 
1 2 … … 

1            

2            

3            

……            

Σ Υ Ν Ο Λ Α         

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα του προσωπικού καθώς και το κόστος των ταξιδιών από και προς την έδρα τους.  Το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στη 

στήλη «Συνολική Χρέωση ανά μέλος Ο.Ε.» θα πρέπει, να ισούται με το ποσό που αναγράφεται στο Έντυπο 1 ως προσφορά του υποψηφίου για το Έργο. 

Με τιμή, 

………………….…(ημερομηνία) 

Υπογραφή 

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης) 



 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙV  

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 



  

 

 

 

Σελίδα 72 

Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

Λεωφ. Κηφισίας 60, ΤΚ 15125 Μαρούσι 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (3.400,00€) 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€3.400,00),  δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο από 
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου αναφορικά με το 
Έργο  «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
(Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019 (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017)», σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη προκήρυξη, την 
οποία ήδη γνωρίζουμε. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 



  

 

 

 

Σελίδα 73 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 



  

 

 

 

Σελίδα 74 

 

Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

Λεωφ. Κηφισίας 60 

15125 Μαρούσι 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... 
που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017)». 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  



  

 

 

 

Σελίδα 75 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



  

 

 

 

Σελίδα 76 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΕΕΕΣ  

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ έχει αναρτηθεί το σχετικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να 
συντάξουν το ΕΕΕΣ (τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της 
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016.  

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται  

Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή  .pdf αρχείου 

 Β. σχετικό µάθηµα εκµάθησης για την συµπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης που 
µπορείτε να το παρακολουθήσετε στην παρακάτω διεύθυνση. 
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177  

 

Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

 

 

 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177

