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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΡΓΟΥ  

 
Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.. 

 

  

 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), προκηρύσσει Διαγωνισμό 

με τη Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός), (άρθρο 7 Κανονισμού Σύναψης 
Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών ΦΕΚ 1750/Β΄/31.12.2001), για την επιλογή 

Αναδόχου για το έργο «Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας DIGEA-
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», με  προϋπολογισμό κατ’ ανώτατο όριο είκοσι πέντε χιλιάδες 

ευρώ (€25.000,00), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.  
 

Η ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Διαγωνισμό 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, μέχρι την  5/6/2015 και ώρα 13.00, στην έδρα της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λεωφόρο Κηφισίας 60,  Τ.Κ. 15125 

Μαρούσι, (Πρωτόκολλο 7ος όροφος, τηλ +30 210 6151000, fax +30 210 6105049). Η 
προσφορά των ενδιαφερομένων θα είναι συντεταγμένη και θα συνοδεύεται από τα 

δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω. 

 

 

 
Άρθρο 1.  

Αναθέτουσα Αρχή 
 

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι 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, και την εποπτεία των 
παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών.  

 
 

Άρθρο 2.  

Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
 

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
ελέγχου του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.. 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του προκηρυσσόμενου Έργου περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης. 

  

Άρθρο 3. 
Διαδικασία Διαγωνισμού  

 

3.1. Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 

«Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 

Β΄/1750/2001), όπως τροποποιηθείς, ισχύει. 

3.2. Η διαγωνιστική διαδικασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΕΤΤ ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού που θα ορίσει η ΕΕΤΤ. 

3.3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 5/6/2015 και ώρα 

13:00 

3.4. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τους υποψηφίους, αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή 

ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση της 
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ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΕΤΤ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της 

υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύει. 

3.5. Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την ΕΕΤΤ, 

επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση 
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη 

αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την 

υποβολή όλων των υποψηφιοτήτων. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της υποψηφιότητας 
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της υποψηφιότητας στο Πρωτόκολλο 

της ΕΕΤΤ και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας, μέσω ταχυδρομείου ή courier. 

 

 
 

Άρθρο 4. 

Παραλαβή Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών 

 

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την παρούσα προκήρυξη από τα γραφεία 

της Ε.Ε.Τ.Τ. (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(9:00-16:00). Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού αναρτάται και στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 
(www.eett.gr). 

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2), τουλάχιστον, εφημερίδες 

πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

4.2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και τις προβλεπόμενες εργασίες του Αναδόχου, καθώς 

και πληροφορίες για την Ε.Ε.Τ.Τ., υποβάλλοντας εγγράφως, ερωτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ., το 
αργότερο μέχρι και επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής των Προσφορών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις το αργότερο, 
μέχρι και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των 

Προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις, εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. 

4.3. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: info@eett.gr χωρίς όμως η δυνατότητα 

αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 

ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί 

μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

4.4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, καμία διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή των προσφορών δεν 

γίνεται δεκτή. 

 

 
Άρθρο 5. 

Χρονική διάρκεια σύμβασης 

 

5.1. Η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει, συνολικά, στους δύο (2) 

ημερολογιακούς μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

5.2. 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.  

 

http://www.eett.gr/
mailto:info@eett.gr
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5.3. Μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά 

προβλέπονται στην παρούσα, η σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού 
καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

  

Άρθρο 6. 

Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής  

 

6.1. Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου εκτιμάται στο ποσόν των είκοσι 

πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός 
αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των 

Υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει από την οικονομική 
προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική 

Σύμβαση.  

6.2. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην τελική συμβατική αμοιβή 
περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις κλπ σύμφωνα με την ισχύουσα 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ, καθώς και κάθε είδους έξοδα για την παροχή της 
υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

6.3. Είναι ενδεχόμενο να ανατεθούν στον Ανάδοχο και άλλες συμπληρωματικές ή νέες 

υπηρεσίες που θα συνίστανται στην ανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές που θα 
παρασχεθούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγρ. 5, 

εδάφιο β στοιχ. (vi)) του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και 
μελετών της ΕΕΤΤ (ΚΥΑ 78870/ΦΕΚ 1750/Β΄/31.12.2001).  

6.4 Η καταβολή της Αμοιβής στον Ανάδοχο, θα γίνει συνολικά μετά την οριστική 
παραλαβή του  παραδοτέου του έργου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Α και την 

έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης για το σύνολο του έργου από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση και παράδοση από 

τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή των αντίστοιχων παραστατικών. 

 

Άρθρο 7. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

7.1. Οι προσφορές των Υποψηφίων ισχύουν για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερη 

περίοδο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

7.2. Επιλογή Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά την λήξη ισχύος των προσφορών, δεσμεύει 

όμως τον Υποψήφιο μόνο εφόσον το αποδεχτεί.  

 

7.3. Εάν ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στον χρόνο ισχύος των προσφορών, ο Πρόεδρος 
της ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να παρατείνει τον χρόνο διενέργειάς του κατά τριάντα (30) επιπλέον 

ημέρες κάθε φορά, ζητώντας από τους Υποψηφίους να επεκτείνουν αντίστοιχα τον χρόνο 

ισχύος των προσφορών τους. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών εάν αποδέχονται την ανωτέρω χρονική παράταση του διαγωνισμού, 

οπότε εξακολουθούν να θεωρούνται Υποψήφιοι, ή δεν αποδέχονται, οπότε παύουν να 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των ανωτέρω τριών (3) εργασίμων 

ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. 
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Άρθρο 8. 

Γλώσσα του διαγωνισμού – Γλώσσα της σύμβασης 
 

8.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η ελληνική και 
σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, οι προσφορές 

των Υποψηφίων και η σύμβαση. Κάθε κείμενο ή πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί σε άλλη 

γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή μετάφρασή του στα ελληνικά επί ποινή 
αποκλεισμού του Υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στην μετάφραση επικρατεί η 

διατύπωση στην ελληνική. Ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus κλπ.) επιτρέπεται να 
κατατίθενται χωρίς μετάφραση. 

 
8.2. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές μεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός και των 

Υποψηφίων και του Αναδόχου γίνονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος μεταφράσεων βαρύνει 

τους Υποψηφίους και τον Ανάδοχο. 
 

 

 
Άρθρο 9. 

  
Δικαίωμα και βασικές αρχές συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

(α). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα,  σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν τεκμηριωμένη συναφή επιχειρηματική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση 
έργων που αφορούν: (α) έλεγχο κοστολογικών στοιχείων ή (β) έλεγχο οικονομικών 
καταστάσεων και κοστολόγηση. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών 
της. 

(β) Τα υποψήφια Νομικά Πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες 
χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την 
οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες.  

(γ) Ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους 

όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν Προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης, η απαίτηση για απασχόληση και λειτουργία, που αναφέρεται 
παραπάνω, πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα μέλος αυτής σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο (α). 

 

 

9.2. Στο διαγωνισμό δεν δύνανται να συμμετάσχουν: 

- Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. 
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- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με 
απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ. 
Εμπορίου).     

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με 
τις παραπάνω κυρώσεις.  

- Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης. 

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατά την τελευταία διετία πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού συνδέονται 
με οποιαδήποτε σχέση, συμβατική ή άλλη, με την ελεγχόμενη  από την 
Αναθέτουσα Αρχή επιχείρηση (DIGEA AE)  ή με συνδεδεμένα με αυτή νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς 
και το προσωπικό του δεν πρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες που 
ενδέχεται να έλθουν σε σύγκρουση µε την ανεξαρτησία κρίσεως και την 
ακεραιότητά τους σε σχέση µε τα καθήκοντά τους, δυνάμει της παρούσης.  

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατά το τελευταίο έτος πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού συνδέονται 
με οποιαδήποτε σχέση, συμβατική ή άλλη, με τις εταιρίες που προμηθεύονται 
υπηρεσίες ψηφιακής ευρυεκμπομπής από την ελεγχόμενη επιχείρηση (DIGEA 
AE). Ειδικότερα, το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και το 
προσωπικό του δεν πρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες που ενδέχεται να 
έλθουν σε σύγκρουση µε την ανεξαρτησία κρίσεως και την ακεραιότητά τους σε 
σχέση µε τα καθήκοντά τους, δυνάμει της παρούσης. 

 

Δέσμευση μη εκτέλεσης ανάληψης έργων που δημιουργούν σύγκρουση καθηκόντων θα ισχύει 

για τον επιλεγέντα ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης και για ένα επιπλέον έτος μετά τη λήξη αυτής.  

 
9.3.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και σε 

κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του, των όρων 
διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.  

 
9.4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς κ.τ.λ. 
 

9.5. Η ΕΕΤΤ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

Υποψηφίους. 
 

9.6. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας της 

υποψηφιότητας, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή 
αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό. 

 
9.7. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ένωση εταιρειών, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της ΕΕΤΤ, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
 

9.8. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θεωρούνται 

δεσμευτικά για τους υποψηφίους.  
 

9.9. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί έναντι 
της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του διαγωνισμού και της σύμβασης μέχρι και την οριστική 
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παραλαβή του έργου και την εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου. Ο καθορισμός του 

νομίμου εκπροσώπου προκύπτει είτε από την νόμιμη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου 
(πχ πρόεδρος Δ.Σ. ή/και διευθύνων σύμβουλος της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας), είτε από 

πράξη αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση διοικητικού συμβουλίου της 
υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας) είτε από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του 

αντίστοιχου του συμβολαιογράφου οργάνου σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης 

των αλλοδαπών υποψηφίων). 
 

9.10. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν αντίκλητο, ο οποίος θα είναι κάτοικος Αθηνών που μιλά 
την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτημένος ειδικά να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που έχουν 

σχέση με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
 

Άρθρο 10. 

 
Βασικά δικαιολογητικά και ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
Α. Βασικά Δικαιολογητικά συμμετοχής (κατά την κατάθεση της προσφοράς) 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής 

δικαιολογητικά: 
   

   A. 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), 
όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται το γνήσιον της υπογραφής, η οποία θα φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 
6 του ΠΔ 118/07 και ειδικότερα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ α 
της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ήτοι: 
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 
της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-1-1998 σελ. 1), 
β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της από 26/5/1997 ( EE C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 
της 31-12-1998, σελ. 2),  
γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-
11-1995, σελ.48) 
δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 Της 28-6-1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28-12-2001, σελ. 76) 
η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το 
ν. 3424/2005 (Α' 305) 
ε. για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
στ. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δηλώνεται από κάθε προσφέροντα ότι:  
i. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 
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ii. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
Δημόσιου τομέα. 
iii. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης 
της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. Τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, η δε προσφορά καλύπτει 
το σύνολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. 
iv. συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο με μία προσφορά. 
 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 
παρόντος υποβάλλουν:     
- Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., 

- Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 
-  και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι του. 
 
 

A.2.  

 
 

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), 
όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται το γνήσιον της υπογραφής, η οποία θα φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισμού, που συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

i. Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
ii. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

iii. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε   
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους 
φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
v. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

vi. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των  
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
vii. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη 
υπουργική απόφαση, κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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viii. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών. 

ix. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα 

υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 
 

A.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα 
οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
     A.4. 

Υπεύθυνη Δήλωση, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ή νομότυπη απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

Διαχείρισης της επιχείρησης (σε περίπτωση εταιρικού σχήματος κ.τ.λ.) ή πρακτικό 

απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση Ανώνυμης 
Εταιρίας κ.τ.λ.), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα αποδεικνύονται τα κάτωθι : 

 
A.5.1. Απόφαση συμμετοχής στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ατομικά ή σε 

κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα, οπότε στη δεύτερη περίπτωση, η ως άνω απόφαση 

θα περιέχει, επιπλέον, πλήρη τα στοιχεία των μελών, καθώς και τους βασικούς 
όρους συμμετοχής στο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα (ποσοστά συμμετοχής, 

αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισμού επιχείρησης, ως leader, και αποδοχή της 
από τα λοιπά μέλη), 

A.5.2. Νόμιμος εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου (κοινός σε περίπτωση 

κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.) 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας), 

A.5.3. Νόμιμος αντίκλητος του υποψηφίου (κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού 

σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.) (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας). 

 

A.5. Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης.  
 
Από κάθε οικονομικό φορέα-μέλος που συμμετέχει στην Ένωση απαιτείται 
πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη 
με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του 
έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Β. Δικαιολογητικά για τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις 

  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και να υποβάλουν με την προσφορά τους στοιχεία με τα 
οποία να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 

 
i. 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. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά τις τελευταίες τρείς (3) 
χρήσεις (2012, 2013, 20141) ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από το 400% του 

προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου.  Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, η 

χρηματoοικονομική ικανότητα εξετάζεται σε σχέση με κάθε έναν των συμμετεχόντων στην 
κοινοπραξία και ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν. 

 
ii Οι υποψήφιοι  πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να 
αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 
 

iii. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 

επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου αντικειμένου και μεγέθους με το 

υπό ανάθεση Έργο. 

 

Συγκεκριμένα απαιτείται να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2012, 

2013, 2014) συν το τρέχον τουλάχιστον: 

- τρία (3) Έργα κοστολογικού ελέγχου ή  

- τρία (3) Έργα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων και δύο (2) Έργα 

κοστολόγησης 
 

Προς τον σκοπό αυτό προσκομίζονται τα ακόλουθα: 
 
 

 

Β. 1 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του: 
B.1.1 Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα δημοσιευμένων 
οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών λειτουργίας του κάθε 
υποψηφίου, σε περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών αυτών 
καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, 
όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. 
Β.1.2. 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 (3) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές 
Βεβαιώσεις στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του 
διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας). 
 

Β. 2 

 
Δήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι χαρακτηριστικά του 

Υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με 

τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρησή του, τους τίτλους σπουδών και 

τους επαγγελματικούς τίτλους αυτών) 
- τομείς δραστηριότητας και υπηρεσίες 

                                                 
1
 Σε περίπτωση που κατά την κατάθεση των προσφορών δεν έχουν δημοσιευτεί οικονομικές καταστάσεις 

για το τελευταίο οικονομικό έτος, ο ως άνω όρος θα ισχύει μόνο για τα 2 πρώτα οικονομικά έτη. 
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B.3. Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος 

Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2012, 2013, 2014) συν το τρέχον, και 

είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 

Αρχή. 

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 

ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, ή εναλλακτικά η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 
 

 

 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. 
Η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού της ΕΕΤΤ δύναται να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά 
του παρόντος άρθρου μέσα σε εύλογη προθεσμία.  Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

 Μετά την κατάθεση των προσφορών, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού της ΕΕΤΤ δε λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα 

παραπάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το σχετικό 

έγγραφο, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 
 

3. Επισημαίνεται ότι κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισμού για το Έργο. 
 

4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα ενότητα (Β) πρέπει να υποβάλλονται για κάθε 

Μέλος της Ένωσης. 
- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες. 
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Άρθρο 11. 

Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

 

11.1. Περιεχόμενο Προσφορών 

11.1.1. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κυρίως φάκελο, κλειστό και σφραγισμένο με τη 

σφραγίδα του υποψηφίου. Ο κυρίως Φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, δύο (2) επί 

μέρους υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους με τη σφραγίδα του 

υποψηφίου, ως εξής :  

Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» 

11.1.2. Οι Φάκελοι (τόσο ο κυρίως, όσο και οι υποφάκελοι) θα αναγράφουν, υποχρεωτικά, 

τον τίτλο του Διαγωνισμού, το όνομα του διαγωνιζόμενου (πλήρη επωνυμία), καθώς και τα 

στοιχεία αυτού (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλ. κ.τ.λ.) και το όνομα του αποδέκτη 

(ΕΕΤΤ), καθώς και τη σημείωση : «Να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού». 

11.1.3. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

[Σε περίπτωση κοινοπρακτικού ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ., πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών 

του.] 

 

Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

τοποθετούνται: 
 

1.  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία 

προσδιορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης. 

2.   Η τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου 
 
 

Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Oικονομική προσφορά» τοποθετείται: 
 

Η  Oικονομική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου 
 
 

11.2. Τεχνική προσφορά 

 

Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν Τεχνική Προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών 

που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. Στο έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς 

θα πρέπει να αναγράφονται σχετικές, για την αξιολόγηση του υποψηφίου, πληροφορίες, οι 

οποίες πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες (σε περίπτωση 

κοινοπραξίας περιλαμβάνονται οι πληροφορίες κάθε μέλους της κοινοπραξίας) 

περιλαμβάνοντας, υποχρεωτικά, και σε ξεχωριστά, σύμφωνα με την παρακάτω αρίθμηση, 

κεφάλαια, τα παρακάτω στοιχεία: 

 

11.2.1. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
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Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου σχετικά με την 

αναλυτική μεθοδολογία προσέγγισης του υπό ανάθεση Έργου. Η πρόταση αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει, υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

 
Α. Αντίληψη προσέγγισης του υποψήφιου Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο. 
Β. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 

11.2.2. Σχήμα υλοποίησης του έργου: 
 

Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει την πρόταση του Υποψηφίου, σχετικά με τα στοιχεία για 
το σχήμα υλοποίησης του έργου, το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή (Υπεύθυνο) του 

Έργου και την ομάδα έργου, καθώς και από στοιχεία για την απασχόληση και τον 
καταμερισμό εργασίας της ομάδας με αναλυτική περιγραφή των θεμάτων, ανά ενότητα έργου, 

που θα αναλάβει το κάθε μέλος της ομάδας. 

 
Παράλληλα, στα πλαίσια του σχήματος υλοποίησης του έργου, ο υποψήφιος θα 
πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, σχετικό Πίνακα Απασχόλησης στον 

οποίο να παρουσιάζονται το πλήθος των ανθρωποωρών, ανά Ενότητα και ανά 
Φάση του έργου, και ανά κατηγορία προσωπικού και συνεργατών, στον οποίο θα 

αναφέρονται: 

 
Α. Συνολικός αριθμός ανθρωποωρών, κατά τις οποίες τα μέλη της ομάδας Έργου θα 

απασχοληθούν με την εκτέλεση του Έργου, καθώς και τα ονόματα αυτών. 
 

Β. Συμμετοχή του κάθε μέλους της ομάδας έργου σε κάθε Ενότητα του Παραδοτέου του 
έργου.  

 

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με την Τεχνική 
Προσφορά τους τον παρακάτω Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1 

 

 
Ενότητες έργου Ενότητα ΠΑ1 Ενότητα ΠΑ2 Ενότητα ΠΑ3 Σύνολο 

ανθρωποωρών 
ανά στέλεχος 

Ταξινόμηση του 
Προσωπικού 
(Υπεύθυνος 
Έργου, μέλος 
κλπ)  

Ονομ/μο 
στελέχους 1 

     

Ονομ/μο 
στελέχους 2 

     

….      

Σύνολο 
ανθρωποωρών 
ανά Ενότητα 
Έργου 

     

 

 
Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου 

Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται Δήλωση Συνεργασίας για όλη την 

προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου.  

 
11.2.3. Πληροφορίες για τα μέλη της Ομάδας 

 
Κατάλογο των μελών της ομάδας που θα εκτελέσει το έργο, τους τίτλους σπουδών και τα 
βιογραφικά τους σημειώματα, στα οποία να αναφέρονται τα ομοειδή με το παρόν έργα στα 
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οποία έχει συμμετάσχει καθένας και να γίνεται περιγραφή του ρόλου τους σε κάθε έργο. Στα 

στοιχεία που παρατίθενται για το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Έργο θα 
πρέπει να ορίζεται ένα (1) στέλεχος του υποψηφίου, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη 

εμπειρία και την τεχνική ικανότητα, ως Υπεύθυνος Έργου.  
 

Αντικατάσταση του Υπευθύνου ή μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια της 

Σύμβασης μπορεί να γίνει, μόνον μετά από έγκριση της ΕΕΤΤ. 
 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ό,τι άλλο στοιχείο διαθέτει το οποίο αποδεικνύει την 

επάρκεια και τη συνάφεια των στελεχών με τις ανάγκες του έργου. 

 

 

11.2.4. Διευκρινίσεις 

Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε ή εναλλακτική προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
 

Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται εφ' όσον ζητηθούν, σε χρόνο 
που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε 

όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 
 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει κατά την υποβολή της προσφορά του 
να σημάνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

 

11.3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. 

 

11.3.1. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος Γ 
(Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη και να μην φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ), επί ποινή 
αποκλεισμού. Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
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11.3.2. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, 
σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία/ ένωση προσώπων, από όλα τα μέλη 

της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης (σύμφωνα με την προσκομιζόμενη 
συμβολαιογραφική πράξη). Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.  

 

11.3.3. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται το συνολικό προτεινόμενο ποσό για το σύνολο 
του έργου. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι και 
παρακρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν 

συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των 

συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που θα 
απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για 

φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα 
οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και 

δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί 

των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

11.3.4. Η τιμή σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει. Τις διορθώσεις αυτές καθώς και τις 
διορθώσεις τυχόν λογιστικών λαθών κάνει η Επιτροπή Διαγωνισμού και τα στοιχεία της 
προσφοράς ισχύουν όπως θα διορθωθούν από αυτήν. 

11.3.5. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από την προσφορά με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά 
παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά 
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. Οι 
προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και δεν 
αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.3.6.Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της 
παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις 
ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα απορριφθούν.  
 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 
Άρθρο 12. 

Επιτροπή Διαγωνισμού 
 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής συστήνεται Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο άρθρο 17 του 

Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ.  Ο χρόνος 

των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών 
θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρμόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 13. 

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

 

13.1. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού, την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής προσφορών και αμέσως 
μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, στην οποία μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι 
έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει (εκτός του φακέλου 
προσφοράς) αντίγραφο του νομιμοποιητικού εγγράφου και την ταυτότητα του. 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία: 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 
των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο (υπο)φάκελοι 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης., ήτοι: 

Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»,  

Η ΕΔ αριθμεί τους Υποφακέλους με τον ίδιο αριθμό  (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και 
μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι δύο υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την 
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι δεν αποσφραγίζονται και 
παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής δεν χωρεί 
ένσταση.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», μονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό 
της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η ΕΔ 
ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Η ΕΔ 
δεν είναι υποχρεωμένη κατά την αποσφράγιση να ελέγχει τη συμμόρφωση των 
διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Προκήρυξης. 

Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 
προσφορών των υπολοίπων μπορούν να το πράξουν στα γραφεία της ΕΕΤΤ, ενώπιον της 
αρμόδιας ΕΔ, σε χρόνο που ορίζει η ΕΔ για το σκοπό αυτό. Αντίγραφα ή φωτοτυπίες για το 
σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των προσφορών δεν δίνονται, είναι δυνατόν όμως να 
κρατηθούν σημειώσεις εκ μέρους των διαγωνιζομένων. 

 

Στη συνέχεια η ΕΔ εξετάζει σε επόμενη συνεδρίασή της κεκλεισμένων των θυρών τα 
στοιχεία των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και προβαίνει 
στην αξιολόγηση των προσφορών.  

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ιδίως: 

 

- Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις 
ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

- Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών 
- Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και 

τεχνικής αξιολόγησης - βαθμολόγησης. 
- Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

ελάχιστων χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και 

της τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, 
η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

- Γνωστοποιεί σε όλους τους υποψήφιους με φαξ τα ονόματα των διαγωνιζομένων που 
αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχής τους στον διαγωνισμό καθώς και τους 
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λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς. Οι αποκλεισθέντες έχουν το δικαίωμα 

υποβολής ενστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.  

 

13.2. Κριτήρια αξιολόγησης Προσφορών – Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

 
Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά των Υποψηφίων σύμφωνα 

με την εμπειρία τους και τις συναφείς δραστηριότητές και στην συνέχεια θα αξιολογηθεί η 

οικονομική τους προσφορά.  
 

Η αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα 
παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη σε αυτά βαθμολογία: 

 

Κριτήρια Τεχνικής Βαθμολογίας (ΤΒ) 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμολογία 

Α  Μεθοδολογία και σχήμα υλοποίησης του 
Έργου  

0-40 

Β Εμπειρία και τεχνογνωσία της Ομάδας 

Έργου 

0-60 

ΣΥΝΟΛΟ 0-100 (ΤΒi) 

 

Προσφορές με τεχνική βαθμολογία κατώτερη του 65/100 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η ΕΔ υποβάλει τα πρακτικά και εισήγησή 
της προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, η οποία εκδίδει την απόφαση έγκρισης ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται καταλλήλως από την ΕΔ για την αποδοχή 
ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Οι Φάκελοι Οικονομικής προσφοράς των 
αποκλεισθέντων υποψηφίων παραμένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 
στους προσφέροντες μετά το τέλος της διαδικασίας. 

 

13.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και τελική κατάταξη 
 

Η ΕΔ συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, ο τόπος και ο χρόνος της οποίας γνωστοποιείται 
με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους των οποίων οι 
προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να 
συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Κατά τη συνεδρίαση μπορούν να παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 
όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η ΕΔ 
μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των 
οικονομικών στοιχείων.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΕΔ συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών και 
προβαίνει, στην τεχνικοοικονομική αξιολόγηση: 

• Ελέγχει τις οικονομικές προσφορές ως προς τη συμμόρφωσή τους προς την 

προκήρυξη. 
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• Προβαίνει σε τεχνικοοικονομική αξιολόγηση βάσει του τύπου τελικής βαθμολογίας 

(κατωτέρω)  και καταχωρεί τις Προσφορές στο συγκριτικό Πίνακα. 

• Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών προκύψουν 
απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο 
οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

• Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου 
 

 

Η τελική βαθμολογία κάθε προσφοράς (Β) προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο :  

Β = 0.5xKmin/Ki+0.5xTΒi/TΒmax. 

όπου: 

Κmin: η μικρότερη οικονομική προσφορά 

Ki : η εν λόγω οικονομική προσφορά 

ΤΒi : η εν λόγω τεχνική βαθμολογία 

ΤΒmax: η μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία 

Η τελική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Οι τελικές βαθμολογίες 

ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου κλπ. 
Επικρατέστερη είναι προσφορά με την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία (Β). 

Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση 
αυτή οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τεχνική 
βαθμολογία του Υποψηφίου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποστέλλει έγγραφη  πρόσκληση στον υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλλει εντός είκοσι (20) 
ημερών, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται από την ΕΔ για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους και την τελική επιλογή αναδόχου. 
 

 

Άρθρο 14. 
Περιεχόμενα φακέλου «δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης» 

 

14.1. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου της αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο 
προηγούμενο άρθρο  η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τον υποψήφιο που 

κατατάχθηκε πρώτος σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης, να υποβάλει εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως περιγράφονται 

κατωτέρω. 

14.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός 

της ανωτέρω προθεσμίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

14.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει ανακοίνωση στον διαγωνιζόμενο προς τον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 

αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και 
στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, των οποίων οι τεχνικές προσφορές αξιολογήθηκαν. 

14.4. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ανακοίνωση πρόσκλησή της. 
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14.5. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 
14.6.Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 
 

 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
   
 

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  τη
ν κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να προκύπτει
, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της  παρ.  1  του  άρθρου  43  του  προεδρικού 
δ/τος  60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του Αγορανομικού  Κώδικα,  σχε
τικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  
από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογρ
αφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας χρεοκοπίας.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταί
ου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση  και,  επίσης,  ότι  δεν 

 τελούν  σε  διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
 

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής 
ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα 
αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 
του Ι.Κ.Α. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

 
 
Σε   περίπτωση   εγκατάστασης   του   Αναδόχου   στην   αλλοδαπή,   τα   
παραπάνω δικαιολογητικά με α/α 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 
 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  

 

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  τη
ν κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να προκύπτει

, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της  παρ.  1  του  άρθρου  43  του  προεδρικού 

δ/τος  60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του Αγορανομικού  Κώδικα,  σχε

τικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  
από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογρ
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αφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας χρεοκοπίας.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις  

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία . 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας 
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
 

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  τη
ν κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να προκύπτει

, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της  παρ.  1  του  άρθρου  43  του  προεδρικού 
δ/τος  60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του Αγορανομικού  Κώδικα,  σχε

τικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  
από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογρ

αφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας χρεοκοπίας.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις . 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά της διαχειριστές, Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και 
τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

2. (Για ημεδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν 
της έγγραφής ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Διευκρινίζεται   ότι  το   
πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  θα   αφορά   όλους  της 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος και όχι μόνο της ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 
 
(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, και ότι δεν τελούν υπό 
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διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας 
εγκατάστασης της, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, της εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990, της εκάστοτε ισχύει, ή της ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) και της ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή της ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά της κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

 
 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ. του Π.Δ. 118/07) 

 

1. Τα δικαιολογητικά με α/α 1 έως και 5 , που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά 
ή αλλοδαπά Διευκρινίσεις: 
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο ε. του Π.Δ. 118/07) 

 

1. Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να 
καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Οι ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του Υποψήφιου Αναδόχου. 
  

Άρθρο 15. 

Απόρριψη Προσφορών 

Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε καθεμία ή περισσότερες από 
τις κάτωθι περιπτώσεις: 

(1) Προσφορά που υποβάλλεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 
Προσφορών. 
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(2) Έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση 

εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 

(3) Έλλειψη Ένορκης Βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης στην 

αλλοδαπή. 

(4) Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής  

(5) Μη υποβολή ή κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται από τη διακήρυξη και 
σύμφωνα με τους όρους αυτής, καθώς επίσης και μη παροχή διευκρινίσεων επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών εντός των ημερών που προβλέπονται από την 
ημερομηνία του σχετικού εγγράφου αιτήματος της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού 

(6) Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

(7) Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός του 

ορισμένου χρονικού διαστήματος αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 

(8) Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και αντιφατική. 

(9) Προσφορά που δεν προσφέρει το σύνολο του Έργου, που ζητείται από τη Διακήρυξη. 

(10) Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 

(11) Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

(12) Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος. 

(13) Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη 

προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη 

 

Άρθρο 16. 

Διαδικασία κατακύρωσης 

 

16.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει άμεσα στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα 
υποβάλει στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης. 
 

16.2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο των ως 
άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ενημερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ και η διαδικασία επαναλαμβάνεται (χωρίς να απαιτείται η 
έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ) με την πρόσκληση  από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της 
τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

16.3. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το τελικό πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στους 
υποψήφιους του διαγωνισμού που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. 
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16.4. Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή 

Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. 

16.5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για το σύνολο ή για μέρος του υπό ανάθεση Έργου. 

 

16.6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη του 
διαγωνισμού και τα στοιχεία προσφοράς του Αναδόχου, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, 
συμπληρώσεις, διευκρινήσεις κλπ κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των συμφερόντων 
της ΕΕΤΤ και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της βούλησης των μερών, στα πλαίσια της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

 

 

Άρθρο 17. 

Ενστάσεις 

 

Για κάθε πράξη της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον διενεργούμενο διαγωνισμό είναι δυνατόν να 
ασκηθεί ένσταση από κάθε Υποψήφιο που έχει συμμετάσχει ή αποκλεισθεί από ορισμένο 
στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού 
Προμηθειών της ΕΕΤΤ. Επί αυτών αποφαίνεται η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ μετά από εισήγηση της 
επιτροπής διαγωνισμού, ενώ ειδοποιούνται σχετικά οι υποψήφιοι.  

 

Ένσταση κατά της παρούσας προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την δημοσίευση της περίληψής της στον τύπο. Ένσταση κατά της διαδικασίας και 
των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού ασκείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
τέλεση της διαδικαστικής ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης της 
δημοπρατούμενης σύμβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από 
την κοινοποίηση στον εκάστοτε υποψήφιο του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η τελευταία 
αυτή ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 18. 

Ματαίωση του διαγωνισμού 

 

Η ΕΕΤΤ μπορεί να ματαιώσει τον διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ή να 
επαναλάβει αυτόν κατά την κρίση της, για σπουδαίο λόγο και ιδίως για: 

(α) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας,  

(β) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την ΕΕΤΤ,  

(γ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(δ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της ΕΕΤΤ ή  

(ε) εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών, εκτός αν συμφωνήσουν οι 
Υποψήφιοι σε παράταση 

 

Η ΕΕΤΤ δηλώνει ρητά ότι δεν δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο από την παρούσα 
πρόσκληση για ανάθεση του παρόντος έργου, δικαιούμενη να αναθέσει ή όχι, κατά την 
ελεύθερη κρίση της, να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει τον διαγωνισμό. Σε καμία 
περίπτωση δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης Υποψηφίων από την ΕΕΤΤ για 
οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζημίες, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. 
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Άρθρο 19. 

Υπογραφή Σύμβασης 

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή 
της Σύμβασης προσκομίζοντας τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει 
τη σύμβαση. 

 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα κηρύσσεται 
έκπτωτος και η ΕΕΤΤ δύναται να διεκδικήσει αποκατάσταση της ζημίας της. Στην περίπτωση 
αυτή η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υπό τους ίδιους ακριβώς όρους τον δεύτερο 
κατά βαθμολογική σειρά Υποψήφιο και αν αυτός δεν προσέλθει τον επόμενο.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως στην ΕΕΤΤ κάθε μεταβολή που γίνεται στην 

έδρα της επιχείρησης σε σχέση με την αρχικώς δηλωθείσα στον διαγωνισμό μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου, άλλως κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην διεύθυνση που έχει 
δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.  

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όμως αυτών. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της Σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το 
οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα 
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, 
θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη, 
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Κανονισμού 
Προμηθειών της ΕΕΤΤ και του Αστικού Κώδικα.  

 

Άρθρο 20. 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή 

 

Η ΕΕΤΤ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής του έργου, η 
οποία βεβαιεί τη λήξη της σύμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
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.  

 

 

Άρθρο 21. 

Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση αναδόχου 

 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να 
απαιτήσει την κατάπτωση ποινικών ρητρών όπως αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα στο 
κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του Αναδόχου 
η ΕΕΤΤ αποφασίζει μονομερώς για την τύχη αυτής, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο 
κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
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Άρθρο 22. 

Εκχώρηση και υπεργολαβία 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου ή 
μέρους της σύμβασης χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΕΤΤ. Ακόμη και σε περίπτωση 
εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο ανάδοχος διατηρεί εις ολόκληρο και αλληλέγγυα 
ευθύνη με τον τρίτο εκδοχέα ή υπεργολάβο, τόσο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, όσο 
και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που οφείλεται στο γεγονός της εκχώρησης ή της 
υπεργολαβικής ανάθεσης. 

 

 

Άρθρο 23. 

Εμπιστευτικότητα 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς του Αναδόχου δημοσιότητα αναφορικά με τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, της σύμβασης και ειδικότερα των λεπτομερειών των υπό 
φύλαξη γραφειακών χώρων, χωρίς προγενέστερη έγγραφη άδεια του Προέδρου της ΕΕΤΤ. Ο 
όρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, καθώς και μετά 
τη λήξη ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λύση αυτής. 

 

Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο έτη τα στοιχεία που τίθενται στην διάθεσή 
της από Υποψηφίους, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό 
Έγγραφο». Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από έγγραφο που έχει 
εκδώσει όργανο της ΕΕΤΤ. 

 

Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε 
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης ή δίκης, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για 
χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και  τους δικαστές. Σε καμία 
περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 24. 

Αρμόδια δικαστήρια – Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την σύμβαση και αφορά την εκτέλεση, 
εφαρμογή, την ερμηνεία αυτής και εν γένει όλες τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτήν 
είναι αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό 
δίκαιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   

 

 

 

Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου :  
 

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : 

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

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ιδίως από την εν συνδυασμώ εφαρμογή των 
διατάξεων του εδαφίου κγ΄  του άρθρου 12 , των παραγράφων 2 και 16 του άρθρου 21, της 

παραγράφου 3, του άρθρου 23, και του εδαφίου στ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 80 
αυτού, προκύπτει ότι η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.  

 
2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και  

σε συνέχεια διενεργηθείσης από την ΕΕΤΤ διαγωνιστικής διαδικασίας, με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 706/04/06-02-2014 η εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ανακηρύχθηκε 

υπερθεματιστής για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 

δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης. Mε την  ΑΠ 
707/2/13-2-14 Απόφαση της ΕΕΤΤ, ως ισχύει, απονεμήθηκε στην DIGEA το αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης διαύλων για την ανάπτυξη δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για τη 
μετάδοση των προγραμμάτων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών τόσο εθνικής όσο και 

περιφερειακής κάλυψης. Σχετικά υπεγράφη με την ΕΕΤΤ η από 07-02-2014 Σύμβαση 
Παραχώρησης. 

 

3. Το Μάρτιο του 2014, η ΕΕΤΤ αποφάσισε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά 
με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων 

Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας. Στο κείμενο της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης προτάθηκαν δύο 

τροποποιήσεις στην υποχρέωση ελέγχου τιμών που είχε επιβληθεί με την εκχώρηση των 

Δικαιωμάτων στην εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» 
(σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης). Ειδικότερα προτάθηκαν: (α) η τροποποίηση της 

συνάρτησης που περιλαμβάνεται στο τεύχος προκήρυξης της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής για τον 

προσδιορισμό της ανώτατης τιμής ανά Mbps που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει σε κάθε περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας και (β) η 
ύπαρξη δυνατότητας αναθεώρησης/ενημέρωσης  του μοντέλου σε διάστημα μικρότερο των 

δύο ετών μόνο για την πρώτη φορά της αναθεώρησης/ενημέρωσης  του. 

 
4. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, προέβη σε 
τροποποίηση: (α) της από 7-2-2014 συνομολογηθείσας μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρίας με 

το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» σύμβασης παραχώρησης και (β) των 

Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τα οποία έχουν 
εκχωρηθεί στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε 

 
 

5. Στο Παράτημα της ΑΠ ΕΕΤΤ 716/003/31-4-2014 (ΦΕΚ1693/Β/2014) «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13-02-2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία με 
την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την 

Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και 
την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» περιλαμβάνονται 

τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τα οποία έχουν 

εκχωρηθεί στην εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 

«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.  
 

6. Σύμφωνα με το Άρθρο 9, «Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών», των εκχωρηθέντων Δικαιωμάτων:  
 

Ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υποχρεούται να τηρεί 
Ανώτατο Όριο Τιμής, για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής 
ή/και περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές 
ορίζονται στο Παράρτημα Ε2 των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, από το 
κέντρο πολυπλεξίας του σήματος μέχρι τον τελικό χρήστη.  
 
Περιεχόμενο Εθνικής Εμβέλειας 
Ειδικότερα για κάθε περιεχόμενο εθνικής εμβέλειας και συμπληρωματικές υπηρεσίες, 
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ε2, που παραδίδονται στο κέντρο πολυπλεξίας 
σήματος και μεταδίδεται από το δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ο Κάτοχος 
των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει μέχρι την ανώτατη 
τιμή που ορίζεται βάση της παρακάτω εξίσωσης, σύμφωνα με το κοστολογικό 
μοντέλο του Παραρτήματος Ε4:  

 

C

ΚΑΛΔ
 = AOT ΕΘΝΙΚΟ σε ευρώ ανά Mbps  

Όπου: 
ΑΟΤ: Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης ανά περιεχόμενο ανά Mbps ανά έτος. 
ΚΑΛΔ: Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου. 
C: Συνολική χωρητικότητα που προκύπτει ως άθροισμα των μέσων 

ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα 
προγράμματα στο σύνολο των πολυπλεκτών. 

 

Η μεταφορά του περιεχομένου από το σημείο παραγωγής του τηλεοπτικού 
περιεχομένου στο σημείο πολυπλεξίας αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία η οποία δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ΑΟΤ. 
Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας Απλής Ευκρινείας (Standard 
Definition) απαιτείται μέσος ρυθμός μετάδοσης τουλάχιστον 3 Mbps, 
συμπεριλαμβανομένων του ήχου και όποιων συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
αμφίδρομων υπηρεσιών ενώ για τους τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας 
Υψηλής Ευκρινείας (High Definition) απαιτείται μέσος ρυθμός μετάδοσης τουλάχιστον 
6 Mbps. 

 

Περιεχόμενο Περιφερειακής Εμβέλειας 
Ειδικότερα για κάθε περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ε2 των Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων, που παραδίδεται στο κέντρο πολυπλεξίας σήματος και μεταδίδεται 
από το δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρεώνει μέχρι την ανώτατη τιμή που ορίζεται βάση της 
παρακάτω εξίσωσης: 

 

 

σε ευρώ ανά Mbps ανά Πληθυσμιακό Παράγοντα 
 

 

 

Όπου: 
 

ΑΟΤ: Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης ανά Mbps ανά Πληθυσμιακό 
Παράγοντα 

ΚΑΛΠΔ: Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας 
Περιφερειακού Δικτύου για το σύνολο της εθνικής επικράτειας. 







N

i

iiC
1

.

= AOT 
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Ci : Συνολική χωρητικότητα ανά Περιφερειακή Ζώνη που προκύπτει 
ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που 
κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιφερειακή 
Ζώνη 

Πληθ.Παραγi: Ο πληθυσμιακός Παράγοντας της Περιφερειακής Ζώνης i, 
σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.   

 

 

Πληθυσμός Περ.Ζώνης  Πληθυσμιακός Παράγοντας 
0-500.000 1 
501.000-1.000.000 2 
1.000.001-1.750.000 3 
1.750.001-2.500.000 4 
2.500.001-3.500.000 5 
3.500.001-4.500.000 6 

 

 

Το ΑΟΤ αντιπροσωπεύει το ανώτατο όριο της τιμής ανά Mbps ανά πληθυσμιακό 
παράγοντα (όπως αυτός ορίζεται στον ως άνω Πίνακα) που επιτρέπεται να χρεώνει ο 
πάροχος του δικτύου ανά περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας. Η χρέωση γίνεται 
βάσει της χωρητικότητας (ρυθμός μετάδοσης) που αιτείται κάθε πάροχος 
περιεχόμενου περιφερειακής εμβέλειας και του πληθυσμιακού παράγοντα της 
Περιφερειακής Ζώνης στην οποία  γίνεται διανομή του εν λόγω περιεχομένου.  

 

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς Περιφερειακής Εμβέλειας Απλής Ευκρινείας 
(Standard Definition) απαιτείται μέσος ρυθμός μετάδοσης όχι μικρότερος από 1.5 
Mbps, συμπεριλαμβανομένων του ήχου και όποιων συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
αμφίδρομων υπηρεσιών. 
Η μεταφορά του περιεχομένου από το σημείο παραγωγής του τηλεοπτικού 
περιεχομένου στο σημείο πολυπλεξίας αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία η οποία δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ΑΟΤ. 
 
Στην περίπτωση που για κάποιο μεταβατικό διάστημα κάποια προγράμματα 
εκπέμπουν σε μικρότερη της Περιφερειακής Ζώνης γεωγραφική περιοχή (η οποία 
αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες περιοχές απονομής-allotments), προκειμένου να 
προσδιοριστεί η ετήσια τιμή που θα πληρώνουν τα εν λόγω προγράμματα, θα 
υπολογιστεί νέα ΑΟΤ (μόνο για τη συγκεκριμένη Περιφ.Ζώνη) εφαρμόζοντας τον 
τύπο του Τεύχους Προκήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ετήσιο ποσό που 
αντιστοιχεί στην εν λόγω περιφερειακή ζώνη, όπως αυτό προκύπτει από τον ως άνω 
αναθεωρημένο τύπο. Ειδικότερα  
 






 





1

.

ΣΠΕΡΙΦ.ΖΩΝΗ = AOT 

i

ii όC 
σε ευρώ ανά Mbps ανά κάτοικο 

Όπου: 

ΠΕΡΙΦ. ΖΩΝΗ Η Περιφερειακή Ζώνη, στην οποία εκπέμπουν προγράμματα με 
κάλυψη μικρότερη της Περιφερειακής Ζώνης. 

ΑΟΤΠΕΡ.ΖΩΝ: Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της Περιφ.Ζώνη, ανά Mbps ανά 
κάτοικο  

ΚΑΛΠΔΠΕΡ.ΖΩΝΗΣ: ΚΑΛΠΔΠΕΡ.ΖΩΝΗΣ=AOT*CΠΕΡ.ΖΩΝΗΣ*Πληθ.Παραγ.ΠΕΡ.ΖΩΝ
ΗΣ 

Ci : Συνολική χωρητικότητα ανά Περιοχή Απονομής (allotment) της 
Περιφέρειακής Ζώνης που προκύπτει ως το άθροισμα των 
μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα 
μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιοχή Απονομής.  

Πληθυσμόςi: Ο πληθυσμός της Περιοχής Απονομής i. Ο πληθυσμός που 
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καλύπτει κάθε Περιοχή Απονομής δίνεται στον Πίνακα 5 του 
Παραρτήματος Ε4 του Παραρτήματος της Σύμβασης ως 
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας βάσει της 
απογραφής 2011, ήτοι 10.815.197 κάτοικοι. 

 

 

Καθορισμός Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) 
 
Με βάση το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 τα ΑΟΤ θα 
οριστικοποιηθούν μετά την διαγωνιστική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα 
που θα καταβληθεί για την χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και 
τα στοιχεία κόστους που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με αντίστοιχες εκτιμήσεις κόστους ενός 
αποδοτικού παρόχου, τον αριθμό των προγραμμάτων καθώς και τον αιτούμενο μέσο 
ρυθμό μετάδοσης ανά πρόγραμμα. Το τελικό μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτουν 
τα ΑΟΤ θα κοινοποιηθεί στους Υπερθεματιστές.  
 
Οι παράμετροι C και Ci  επαναπροσδιορίζονται ανά έτος και σε κάθε περίπτωση 
αλλαγής του αριθμού των μεταδιδόμενων προγραμμάτων. 
Επίσης το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 δύναται να αναθεωρείται 
και ενημερώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την πρώτη φορά αναθεώρησης/ενημέρωσης 
που μπορεί να γίνει νωρίτερα από τη διετία μετά την οριστικοποίηση του, εφόσον 
έχουν υπάρξει αλλαγές που επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας.  
 

7. Το Παράρτημα Ε4 των εκχωρηθέντων Δικαιωμάτων παρουσιάζει το Τεχνοοικονομικό 
Μοντέλο Υπολογισμού Ανώτατου Ορίου Τιμής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Παράρτημα 4: 

 
 

Παράρτημα E4 
Τεχνοοικονομικό Μοντέλο Υπολογισμού Ανώτατου Ορίου Τιμής 

 
1. Περιγραφή του Μοντέλου Bottom Up Δικτύου επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής Εθνικής Κάλυψης 
 

1.1. Κοστολογικό Μοντέλο ΕΕΤΤ 
 

Το κοστολογικό μοντέλο υπολογισμού του ετήσιου τέλους πρόσβασης σε εθνικό 
δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος έχει ως σκοπό τον 
καθορισμό του ανώτατου επιπέδου τιμής που δύναται να χρεώνει ο πάροχος δικτύου 
τους παρόχους περιεχομένου (τηλεοπτικοί σταθμοί με κανάλια περιεχομένου), για τη 
μεταφορά του τηλεοπτικού προγράμματος. Το κοστολογικό μοντέλο υπολογισμού 
λαμβάνει υπόψη  τις ετήσιες κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπανές ανάπτυξης και 
λειτουργίας του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και προσαυξάνεται με το 
Κόστος Χορήγησης των Δικαιωμάτων Χρήσης επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, όπως 
αυτό θα καθοριστεί κατά τη μεταγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία Απονομής των 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.  

 
Το κοστολογικό μοντέλο υπολογισμού του ετήσιου τέλους πρόσβασης στην 
πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία του πλήρως 
κατανεμημένου κόστους σε τρέχουσες τιμές για έναν τυπικό αποδοτικό πάροχο 
εθνικού δικτύου, με υποχρέωση υποστήριξης 4 Πολυπλεκτών (MUX) ανά κέντρο 
εκπομπής ανά την Ελληνική επικράτεια.  

 
Οι Συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα υποβάλλουν στην 
ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας, τα οποία, σε συνδυασμό με 
εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία 



30 

 

εισόδου στο κοστολογικό μοντέλο. Για τον προσδιορισμό των κεφαλαιουχικών και 
λειτουργικών δαπανών ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου λαμβάνεται υπόψη 
χρονικός ορίζοντας 15 ετών, που αποτελεί τη χρονική διάρκεια των δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Ακολουθεί η περιγραφή των δαπανών ανά κατηγορία. 

 
1.2. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

  
Το μοντέλο υπολογισμού θα λαμβάνει υπόψη όλες τις δαπάνες εγκατάστασης και 
ανάπτυξης εθνικού δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, συμπεριλαμβανομένου 
των δαπανών γενικών υποδομών κτιρίων, οργάνωσης γραφείων, αγοράς οχημάτων, 
ανέγερσης σταθμών εκπομπής, δαπάνες αγοράς κέντρων εκπομπής και εξοπλισμού για 
συλλογή και επεξεργασία σήματος. Συγκεκριμένα, παρατίθενται ενδεικτικά οι εξής 
κατηγορίες κεφαλαιουχικών δαπανών: 

 
Broadcasting HeadEnd Γενικές Δαπάνες (CAPEX) 

 
Αγορά οικοπέδου Contribution Μηχανογράφηση 
ΔΕΗ / Ηλεκτροδότηση Compression Οχήματα 
Μελέτες / Άδεια 
Πολεοδομίας 

Encoder system (incl. 
backup) 

Έπιπλα/Εξοπλισμός Γραφείου 

Θεμελίωση-Υπόβαθρο 
Οικίσκου 

Multiplexer (incl. 
backup) 

Γενικές Δαπάνες (λοιπά) 

Οικίσκος (Στήσιμο ή 
εναπόθεση) 

SFN Adapter (incl. 
backup) 

Κόστος Αδειοδότησης 
(ΕΘΝΙΚΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ) 

Εξοπλισμός οικίσκου 
Πομπού 

Management System 
Έξοδα ιδρύσεως και 1ης 
εγκατάστασης  

Εξοπλισμός λήψης 
σήματος 

Test Equipment  

Πομποί (Ν+1), 
κλιματισμός, rack, λοιπά 

EPG Server (incl 
Backup Unit) 

 

Εξοπλισμός Γεννήτριας PSI-SI Generation  
Αντικεραυνικά, πίνακες, 

φωτισμός, λοιπά 
Data Carousel 
Generation 

 

Κεραιοσύστημα 
Network Remote 
Monitoring System 

 

Ιστός, Panel, 
Αντικεραυνική 

Προστασία,λοιπά 

Εξοπλισμός Διανομής 
Σήματος, λοιπά 

 

 
Πίνακας 1: Κεφαλαιουχικές επενδύσεις Μοντελοποιημένου Παρόχου Εθνικού Δικτύου 

 
Επιπρόσθετα, προτείνεται να υιοθετηθεί η βασική υπόθεση εργασίας περί ωφέλιμης 
ζωής μηχανολογικού εξοπλισμού δικτύου 10 ετών, με την πάροδο των οποίων θα 
γίνει ολική αντικατάσταση αυτών, και συνεπώς εκ νέου, πλήρης επένδυση των 
στοιχείων κόστους αυτών. Με αυτό τον τρόπο, ικανοποιείται η ανάγκη 
αντικατάστασης του εξοπλισμού δικτύου λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και 
της παροχής υπηρεσιών με βάση την πιο σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία και 
περιορίζεται ο κίνδυνος υποεκτίμησης των κεφαλαιουχικών δαπανών σε στοιχεία 
δικτύου, τα οποία δύνανται να απαξιωθούν και να καταστούν παρωχημένα. 
Σύμφωνα με τις υποθέσεις εργασίας της ΕΕΤΤ, το συνολικό κεφαλαιουχικό κόστος 
επένδυσης του μοντελοποιημένου παρόχου εθνικού δικτύου ευρυεκπομπής, για 
δίκτυο τεσσάρων πολυπλεκτών, θα ανανεώνεται πλήρως μετά την απόσβεσή του και 
θα επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και το κόστος χορήγησης των δικαιωμάτων 
χρήσης φάσματος, που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  
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1.3. Λειτουργικές Δαπάνες  
 

Το μοντέλο υπολογισμού θα λαμβάνει υπόψη όλες τις δαπάνες ανάπτυξης και 
λειτουργίας εθνικού δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, συμπεριλαμβανομένου 
των μισθολογικών δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και 
ηλεκτρισμού, συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού και κτιρίων, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλειας, ενοικίων, έξοδα επικοινωνίας, ενημέρωσης και 
τεχνικής υποστήριξης πολιτών μέσω λειτουργίας ξεχωριστού τηλεφωνικού κέντρου 
υποστήριξης για την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση, ετήσιας απόσβεσης. Ενδεικτικά, 
παρατίθενται οι εξής κατηγορίες λειτουργικών δαπανών: 
 

Λειτουργικές Δαπάνες Κόστος Διανομής Σήματος 
Μισθολογικό κόστος (Τεχνικοί & Διοικητικοί) Οπτικές ίνες 
Κόστος λειτουργίας & συντήρησης δικτύου 
Κ.Ε. 

Δορυφόρος 

Μίσθωση, συντήρηση εξοπλισμού / κτιρίων Μικροκυματικές ζεύξεις 
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ) Κόστος διανομής – Λοιπά 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ασφάλεια  
'Έξοδα ενημέρωσης -επικοινωνίας, δημοσίων 
Σχέσεων (ενημερωτικά σποτ, φυλλάδια) και 
Εξυπηρέτησης Πολιτών  

 

Ετήσια Απόσβεση  
Λειτουργικό κόστος – Λοιπά  
  
Πίνακας 2: Λειτουργικές δαπάνες Μοντελοποιημένου Παρόχου Εθνικού Δικτύου 

 
Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι δαπάνες, πλην των αποσβέσεων,  θα 
αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό, για τον 
οποίο γίνεται αντίστοιχη πρόβλεψη. Επιπλέον των λειτουργικών δαπανών 
υπολογίζεται κόστος κεφαλαίου σύμφωνα με τις ενότητες 1.4 και 1.5. 

 
1.4. Εκτίμηση χρηματοοικονομικών μεγεθών 

 
Ετήσιος Πληθωρισμός: Σύμφωνα με το μοντέλο, οι λειτουργικές δαπάνες του 
παρόχου αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει εκτίμησης ετησίου πληθωρισμού. Η 
εκτίμηση ξεκινά από την μελλοντική εκτίμηση ετήσιου πληθωρισμού (1ο έτος άδειας), 
1,0% και εξελίσσεται βάσει σιγμοειδούς καμπύλης κατά τη διάρκεια εξέλιξης των 15 
ετών της άδειας, καταλήγοντας σε τιμή 2,2 %  το τελευταίο έτος της άδειας.  
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Σχήμα 1: Εξέλιξη πληθωρισμού 
 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: Προκειμένου να καθοριστεί η παρούσα αξία των 
μελλοντικών λειτουργικών δαπανών του παρόχου δικτύου ψηφιακής ευρευεκπομπής, 
όπως εξελίσσονται κατά τη χρονική διάρκεια της άδειας των 15 ετών, επιλέγεται το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, ως η ασφαλέστερη εναλλακτική επένδυση, δηλαδή κόστος 
ευκαιρίας. Για το υπολογισμό του, χρησιμοποιείται η απόδοση των εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, για το έτος 2012, ο μέσος όρος όλων των 
διαρκειών υπολογίζεται σε 4,50%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα2: 

 
Μήνας 3-μηνα ΕΓΕΔ 6-μηνα ΕΓΕΔ 12-μηνα ΕΓΕΔ 
Ιανουάριος 2012 4,64% 4,90%  
Φεβρουάριος 2012 4,61% 4,86%  
Μάρτιος 2012 4,25% 4,80%  
Απρίλιος 2012 4,20% 4,55% 4,85% 
Μάιος 2012 4,34% 4,69%  
Ιούνιος 2012 4,31% 4,73%  
Ιούλιος 2012 4,28% 4,70%  
Αύγουστος 2012 4,43% 4,68%  
Σεπτέμβριος 2012 4,31% 4,54%  
Οκτώβριος 2012 4,24% 4,46%  
Νοέμβριος 2012 4,20% 4,41%  
Δεκέμβριος 2012 4,11% 4,38%  
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4,50% 

 Πίνακας 3: Επιτόκια Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 2012 
 

Κόστος Κεφαλαίου (WACC): Η μεθοδολογία του Μοντέλου Αποτίμησης 
Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του 
μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου για τον πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής. Συγκεκριμένα, εφαρμόσθηκε ο ακόλουθος τύπος: 

                                                 
2
 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/titloi.aspx 
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1
Inflation  1

WACC1
 =  WACC NominalTax -Pre

RealTax -Pre 




 
όπου 

NominalTax -Pre WACC
 = 50% * Cost of EQUITY + 50%* Cost of DEBT 

Cost of EQUITY: Rf + βa(Rm-Rf) 
Cost of DEBT: Εκτίμηση Credit Risk από τρέχων μακροπρόθεσμο δανεισμό και 
ομολόγων τηλεπικοινωνιών ή/και τηλεοπτικών επιχειρήσεων 
και  
Rf  = risk free interest rate, 
βa  = asset beta, 
Rm -Rf  = market equity risk premium 
Credit Risk = Πιστωτικός κίνδυνος (Εκτίμηση επιτοκίου μακροπρόθεσμων 
δανείων και ομολόγων από εταιρείες τηλεπικοινωνιών και επιχειρήσεις τηλεοπτικών 
προγραμμάτων) 

 
T  = corporate tax rate 
Οι συντελεστές που τροφοδοτούν το μοντέλο και το αποτέλεσμα αυτού 
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα 4. 

 
 WACC inputs 
Risk-free rate 4,50% 
Market equity risk premium 16,30% 
Asset beta 0,96 
Nominal corporate tax rate 26% 
Cost of EQUITY 27,23% 
Cost of DEBT 7,00% 
WACC (pre-tax) % (nominal) 17,11% 
Inflation 1,70% 
WACC (pre-tax) % (real) 15,16% 

Πίνακας 4: Είσοδος συντελεστών και υπολογισμός WACC [Πηγή: EETT] 
 

Οι πηγές για τους συντελεστές εισόδου που χρησιμοποιούνται περιγράφονται ως εξής:  
Risk-free rate Δύναται να χρησιμοποιηθεί η απόδοση του 10-ετούς 

ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου. Λόγω των 
συνθηκών της οικονομικής κρίσης και της αναστολής 
πρωτογενούς έκδοσης περαιτέρω τίτλων συγκεκριμένης 
διάρκειας, χρησιμοποιείται ο μεσοσταθμικός όρος των 
εκδόσεων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου, 3-μηνης, 6-μηνης και ετήσιας διάρκειας, 
σύμφωνα και με τον παραπάνω υπολογισμό του 
προεξοφλητικού επιτοκίου, ήτοι 4,50%. 

Market equity risk 
premium 

Βασίζεται στο premium του Συνολικού Κινδύνου Χώρας 
Ελλάδας, όπως αναφέρεται στους υπολογισμούς 
Ιανουαρίου 2013 από την ιστοσελίδα 
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dat

afile/ctryprem.html), του Dr. Damodaran, ο οποίος και 
στηρίζει την ανάλυση στην αξιολόγηση των χωρών από 
τον οίκο Moody’s, ήτοι 16,30%. 

Asset beta Λόγω της έλλειψης στοιχείων για τον υπολογισμό του 
asset beta δεδομένου ότι καμία εταιρεία δεν είναι 
εισηγμένη στο Ελληνικό χρηματιστήριο, 
χρησιμοποιήθηκε τιμή benchmarking του κλάδου “Cable 
TV”, από την ιστοσελίδα του Dr. Damodaran 
(http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/dat

afile/Betas.html). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η τιμή 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Unlevered Beta corrected for cash (0,96), εφόσον 
απώτερος σκοπός είναι να υπολογιστεί η τιμή για 
levered asset beta. 

Credit Risk rate 
(Cost of Debt) 

Αφορά στην ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, 
μιας εμπορικής εταιρείας δραστηριότητας παρόχου 
δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής. Καθώς δεν υπάρχει 
διαθέσιμο στατιστικό στοιχείο, χρησιμοποιείται εκτίμηση 
μέσου όρου μακροπρόθεσμου δανεισμού ή/και 
ομολόγων από εγχώριες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και 
επιχειρήσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων, δηλαδή 
εκτίμηση μεγέθους 7,00%. 

Nominal corporate 
tax rate 

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής εταιρικών 
κερδών 26%, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες σχετικές 
εξελίξεις επί φορολογικών θεμάτων από το 2013 και 
εφεξής.  

Inflation Χρησιμοποιείται ο μέσος πληθωρισμός των 15 ετών του 
μοντέλου σύμφωνα με τις προβλέψεις που αναλύονται 
ανωτέρω. 
 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το πραγματικό προ-φόρων (pre-tax real) WACC μεγέθους 
15,16%  θα χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο εισόδου στο μοντέλο. 

 
 

1.5. Τελικός τρόπος υπολογισμός Κόστους Δικτύου Εθνικού Παρόχου 
 

Το μοντέλο δημιουργείται ώστε να απεικονίζει την εκτίμηση μελλοντικής εξέλιξης των 
κεφαλαιουχικών δαπανών εγκατάστασης και αγοράς εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένου του τελικού τιμήματος χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης 
φάσματος), και των λειτουργικών δαπανών του παρόχου εθνικού δικτύου επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής, για κάθε έτος της χρονικής διάρκειας των δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναπληρώνονται στο έπακρο 
με τη λήξη της ωφέλιμης ζωής τους. Η υπολειπόμενη αξία αυτών στην αρχή κάθε 
έτους πολλαπλασιάζεται με το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), ώστε να 
προκύψει το ετήσιο κόστος κεφαλαίου. Οι λειτουργικές δαπάνες προσαρμόζονται 
ετησίως με την εκάστοτε εξέλιξη του πληθωρισμού, με σκοπό την πιο ρεαλιστική 
απόδοση αυτών. Το άθροισμα των ετήσιων λειτουργικών δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένου των ετήσιων αποσβέσεων, και του αντίστοιχου κόστους 
κεφαλαίου, δίνει το συνολικό ετήσιο κόστος του παρόχου εθνικού δικτύου επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής. Στη συνέχεια, οι ροές αυτές προεξοφλούνται με το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, 4,5%, ώστε να υπολογιστεί το συνολικό κόστος των 15 ετών 
που διαρκεί η άδεια σε τρέχουσες τιμές (παρούσα αξία). Η ετήσια πληρωμή της 
συγκεκριμένης τρέχουσας αξίας του συνολικού κόστους αποτελεί το σταθερό ετήσιο 
ποσό που πρέπει να αναπληρώνεται από τους Παρόχους Περιεχομένου, δηλαδή τους 
πελάτες του παρόχου εθνικού δικτύου συν τις λειτουργικές δαπάνες όπως αυτές 
ορίζονται στην παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου, και ορίζεται ως Συνολικό 
Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (ΚΑΛΔ).  
Το ΚΑΛΔ πρέπει να χρεώνεται στο σύνολο των εθνικών προγραμμάτων, τα οποία 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών του παρόχου δικτύου. 
Το εκτιμώμενο ύψος του συνολικού ετήσιου κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας 
δικτύου (ΚΑΛΔ) διαιρούμενο με την συνολικά κατειλημμένη χωρητικότητα στο 
σύνολο όλων των πολυπλεκτών ορίζει το ετήσιο ανώτατο όριο τιμής χρέωσης 
σύμφωνα και με την παρακάτω συνάρτηση.  

C

ΚΑΛΔ
 = AOT ΕΘΝΙΚΟ σε ευρώ ανά Mbps  

Όπου: 
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ΑΟΤ: Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης ανά περιεχόμενο ανά Mbps ανά 
έτος. 

ΚΑΛΔ: Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου. 
C: Συνολική χωρητικότητα που προκύπτει ως άθροισμα των 

μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα 
μεταδιδόμενα προγράμματα στο σύνολο των πολυπλεκτών. 

 
2. Υπολογισμός Κόστους Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής 

Περιφερειακής Κάλυψης  
 

Αντίστοιχη μεθοδολογία ακολουθείται για την εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης και 
λειτουργίας περιφερειακού δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής. Επίσης, διατηρούνται οι 
υποθέσεις περί εξέλιξης των διαφόρων χρηματοοικονομικών παραμέτρων της 
μοντελοποίησης (πληθωρισμός,  προεξοφλητικό επιτόκιο και μεσοσταθμικό κόστος 
κεφαλαίου (WACC)). Ειδικότερα, το περιεχόμενο των ενοτήτων 1.2-1.4 ισχύει κατ’ 
αναλογία και για τον υπολογισμό του κόστους Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής 
Ευρυεκπομπής Περιφερειακής Κάλυψης. Ειδικότερα, το περιεχόμενο των ενοτήτων 
1.2-1.4 ισχύει κατ’ αναλογία και για τον υπολογισμό του κόστους Δικτύου Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Περιφερειακής Κάλυψης.    

 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 42800/5-10-2012 «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής 
Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (ΦΕΚ 2704/Β/5-10-2012), με την οποία 
εκδόθηκε ο χάρτης συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού 
σήματος, κάθε Περιοχή Απονομής διαύλων (Περιοχή Απονομής) προβλέπει 
συγκεκριμένο αριθμό Κέντρων Εκπομπής με καθορισμένη ισχύ. Οι Συμμετέχοντες, στο 
πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία 
κόστους που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης για τις περιφερειακές ζώνες που τους 
ενδιαφέρουν, τα οποία, σε συνδυασμό με εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού 
παρόχου, θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία εισόδου στο κοστολογικό μοντέλο. Για 
τον προσδιορισμό των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών ανάπτυξης και 
λειτουργίας του δικτύου λαμβάνεται υπόψη χρονικός ορίζοντας 15 ετών, που αποτελεί 
τη χρονική διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Το μοντέλο για κάθε 
πάροχο περιφερειακού δικτύου θα επικαιροποιηθεί ανάλογα με το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού αναφορικά με την τελική απονομή των περιφερειακών ζωνών και τα 
σχετικά τιμήματα. 

 
Το μοντέλο δημιουργείται ώστε να απεικονίζει την εκτίμηση μελλοντικής εξέλιξης των 
κεφαλαιουχικών δαπανών εγκατάστασης και αγοράς εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένου του τελικού τιμήματος χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης 
φάσματος), και των λειτουργικών δαπανών του παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης, για κάθε έτος της χρονικής διάρκειας των 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναπληρώνονται 
στο έπακρο με τη λήξη της ωφέλιμης ζωής τους. Η υπολειπόμενη αξία αυτών στην 
αρχή κάθε έτους πολλαπλασιάζεται με το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), 
ώστε να προκύψει το ετήσιο κόστος κεφαλαίου.  Οι λειτουργικές δαπάνες 
προσαρμόζονται ετησίως με την εκάστοτε εξέλιξη του πληθωρισμού, με σκοπό την 
πιο ρεαλιστική απόδοση αυτών. Το άθροισμα των ετήσιων λειτουργικών δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένου των ετήσιων αποσβέσεων, και του αντίστοιχου κόστους 
κεφαλαίου, δίνει το συνολικό ετήσιο κόστος του παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης. Στη συνέχεια, οι ροές αυτές προεξοφλούνται 
με το προεξοφλητικό επιτόκιο, 4,5%, ώστε να υπολογιστεί το συνολικό κόστος των 
15 ετών που διαρκεί η άδεια σε τρέχουσες τιμές (παρούσα αξία). Η ετήσια πληρωμή 
της συγκεκριμένης τρέχουσας αξίας του συνολικού κόστους αποτελεί το σταθερό 
ετήσιο ποσό που πρέπει να αναπληρώνεται από τους παρόχους περιεχομένου, δηλαδή 
τους πελάτες του παρόχου δικτύου και ορίζεται ως Συνολικό Ετήσιο Κόστος 
Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου (ΚΑΛΠΔ). Το ΚΑΛΠΔ 
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πρέπει να χρεώνεται στο σύνολο των προγραμμάτων, τα οποία κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών του παρόχου δικτύου. 

 
Στη συνέχεια, υπολογίζεται η κατανομή του πληθυσμού, ανά Κέντρο Εκπομπής ανά 
Περιοχή Απονομής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του παρακάτω Πίνακα 5, ώστε να 
προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο, το εύρος απορρόφησης του συνολικού κόστους 
περιφερειακού δικτύου ανά Κέντρο Εκπομπής και κατά προέκταση ανά Περιοχή 
Απονομής. Συγκεκριμένα, η κατανομή του  πληθυσμού παρατίθεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

Περιοχή 
Απονομής 

No. 

Περιοχή 
Απονομής ID 

Αριθμός 
Κ.Ε. 

% 
Κατανομή 

Πληθυσμού 
ανά 

Περιοχή 
Απονομής  

1 EVROS 5 0,69% 

2 PLAKA 1 1,71% 

3 THASSOS 3 2,31% 

4 PAGGAIO 4 2,54% 

5 THESSALONIKI 4 14,77% 

6 XALKIDIKI 1 1,00% 

7 FLORINA 4 1,29% 

8 METAKSAS 4 1,34% 

9 IOANNINA 8 1,58% 

10 THESPROTIA 2 0,33% 

11 KERKYRA 3 0,97% 

12 LARISSA 3 4,89% 

13 AKARNANIKA 5 2,84% 

14 BOLOS 5 1,91% 

15 LAMIA 4 3,03% 

16 KARPENISI 4 0,19% 

17 AINOS 3 1,01% 

18 PATRA 2 3,12% 

19 KORINTHOS 4 1,71% 

20 ATTIKI 8 36,37% 

21 ATHINA 5 

22 PYRGOS 2 1,47% 

23 TRIPOLI 3 0,80% 

24 NAFPLIO 3 1,13% 

25 KALAMATA 2 1,48% 

26 SPARTI 3 0,82% 

27 W.CRETE 4 2,47% 

28 C. CRETE 5 2,82% 

29 E. CRETE 5 0,70% 

30 DODEKANISA 19 1,76% 

31 KYKLADES (SFN-
1) 

5 0,49% 
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 31 KYKLADES (SFN-
2) 

9 0,60% 

32 SAMOS 5 0,40% 

33 LESVOS 8 1,45% 

34 KASTELLORIZO 1 0,005% 

Γενικό άθροισμα 156 100,0% 

Πίνακας 5: Κατανομή Πληθυσμού ανά Περιοχή Απονομής  
 

Δεδομένου ότι τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με σκοπό την 
ανάπτυξη δικτύου σε συγκεκριμένη Περιφέρεια, το κοστολογικό μοντέλο πρέπει να 
υπολογίσει και να λάβει υπόψη για κάθε πάροχο δικτύου το κόστος ανάπτυξης 
δικτύου της Περιφέρειας (άθροισμα Περιφερειακών Ζωνών) στην οποία έχει αναλάβει 
την υποχρέωση ανάπτυξης δικτύου. Το κόστος ανάπτυξης δικτύου ανά Περιφέρεια 
προκύπτει από το άθροισμα του κόστους ανάπτυξης δικτύου όλων των Περιοχών 
Απονομής (βλέπε Πίνακα 8) που συνθέτουν το άθροισμα των  Περιφερειακών Ζωνών 
που ανήκουν στην Περιφέρεια.  
Στην συνέχεια υπολογίζεται η ανώτατη τιμή ανά Mbps ανά πληθυσμιακό παράγοντα 
της εκάστοτε Περιφερειακής Ζώνης, που θα μπορούσε να χρεώνεται για κάθε 
περιφερειακό πρόγραμμα που παραδίδεται στο κέντρο πολυπλεξίας σήματος με την 
παρακάτω συνάρτηση.  

 







N

i

iiC
1

.

= AOT 


 σε ευρώ ανά Mbps ανά Πληθυσμιακό Παράγοντα 

 
Όπου: 

ΑΟΤ: Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης ανά Mbps ανά Πληθυσμιακό 
Παράγοντα 

ΚΑΛΠΔ: Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας 
Περιφερειακού Δικτύου για το σύνολο της εθνικής επικράτειας. 

Ci : Συνολική χωρητικότητα ανά Περιφερειακή Ζώνη που προκύπτει 
ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που 
κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα ανά 
Περιφερειακή Ζώνη 

Πληθ.Παραγi: Ο πληθυσμιακός Παράγοντας της Περιφερειακής Ζώνης i, 
σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.   

 
Πληθυσμός Περ.Ζώνης  Πληθυσμιακός Παράγοντας 
0-500.000 1 
501.000-1.000.000 2 
1.000.001-1.750.000 3 
1.750.001-2.500.000 4 
2.500.001-3.500.000 5 
3.500.001-4.500.000 6 
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3. Υπολογισμός Κόστους Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Κοινού 
Εθνικού και Περιφερειακού Παρόχου 

 
Μεθοδολογία αντίστοιχη των ενοτήτων 1 και 2 ακολουθείται για την εκτίμηση του 
κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου το οποίο υποστηρίζει την μετάδοση 
προγραμμάτων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Δεδομένου ότι κάποια στοιχεία 
κόστους μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και των δύο δικτύων (π.χ. οχήματα), 
η ΕΕΤΤ εκτιμά ότι θα προκύψουν οικονομίες σκοπού. Επιπλέον, διατηρούνται οι 
υποθέσεις περί εξέλιξης των διαφόρων χρηματοοικονομικών παραμέτρων της 
μοντελοποίησης (πληθωρισμός,  προεξοφλητικό επιτόκιο και μεσοσταθμικό κόστος 
κεφαλαίου (WACC)). Ειδικότερα, το περιεχόμενο των ενοτήτων 1.2-1.4 ισχύει κατ’ 
αναλογία και για τον υπολογισμό του κόστους Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής 
Ευρυεκπομπής το οποίο υποστηρίζει την μετάδοση προγραμμάτων εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας.  
Ο πάροχος που μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου θα πρέπει να 
προσκομίσει στην ΕΕΤΤ αναλυτικά στοιχεία κόστους ξεχωριστά για τη μετάδοση 
προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας και τη μετάδοση προγραμμάτων περιφερειακής 
εμβέλειας παρέχοντας ταυτόχρονα λεπτομέρειες για τον τρόπο κατανομής (κλείδες 
επιμερισμού) που χρησιμοποίησε προκειμένου η ΕΕΤΤ να προβεί σε έλεγχο τους.  Τα 
εν λόγω στοιχεία, σε συνδυασμό με εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, θα 
αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία εισόδου στα κοστολογικά μοντέλα (ένα για το εθνικό 
δίκτυο και ένα για το περιφερειακό δίκτυο). Για τον προσδιορισμό των 
κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου 
λαμβάνεται υπόψη χρονικός ορίζοντας 15 ετών, που αποτελεί τη  χρονική διάρκεια 
των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος δεν είναι σε θέση να κατανείμει κάποια από τα  
σχετικά κόστη ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ξεχωριστά για προγράμματα 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, θα τα υποβάλει στην ΕΕΤΤ χαρακτηρίζοντας τα 
ως «μικτά» ή «κοινά». Μικτό κόστος θεωρείται το κόστος που αναφέρεται πρωτίστως 
στο δικτυακό κόστος (κεφαλαιουχικό και λειτουργικό κόστος) των «μικτών» κέντρων 
εκπομπής, όπου δηλαδή ο εθνικός πάροχος εξυπηρετεί ταυτόχρονα εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα. Για παράδειγμα η θεμελίωση οικίσκου σε «μικτό» κέντρο 
εκπομπής, η συντήρηση / επιδιόρθωση εξοπλισμού του ίδιου «μικτού» κέντρου 
εκπομπής θεωρούνται μικτά κόστη. Κοινό κόστος θεωρείται το κόστος που αφορά τις 
κοινές δαπάνες, που δεν μπορούν να διακριθούν ανά είδος προγράμματος και 
αφορούν  και τους δύο τύπους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνική και 
περιφερειακή). Παραδείγματα τέτοιων δαπανών θα μπορούσαν να είναι η ενοικίαση 
του κεντρικού κτιρίου του παρόχου, η συντήρηση αυτού, το μισθολογικό κόστος 
υποστηρικτικών τμημάτων, όπως η γενική διεύθυνση, καθώς και δαπάνες που 
αφορούν το σύνολο των κέντρων εκπομπής (ανεξαρτήτως εάν είναι εθνικά ή μικτά).  

 
Το Μικτό Κόστος επιμερίζεται χρησιμοποιώντας ως κλείδα μερισμού μεταξύ Εθνικού 
και Περιφερειακού Δικτύου τον καθορισμένο αριθμό πολυπλεκτών για το εθνικό 
δίκτυο (ήτοι 4) και τον μέσο όρο του αριθμού πολυπλεκτών ανά Περιοχή Απονομής 
που περιλαμβάνεται στη σχετική περιφερειακή άδεια του παρόχου για το 
Περιφερειακό Δίκτυο. 
Το Κοινό Κόστος επιμερίζεται σε δύο στάδιο. Στο πρώτο στάδιο επιμερίζεται 
χρησιμοποιώντας ως κλείδα μερισμού την αναλογία των «καθαρά» Εθνικών Κέντρων 
Εκπομπής προς «μικτά» Κέντρα Εκπομπής για επιμερισμό του εν λόγω κόστους σε 
κόστος αποκλειστικά για Εθνικό Δίκτυο και Μικτό Κόστος. Στην συνέχεια το Μικτό 
Κόστος επιμερίζεται σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία σε κόστος Εθνικού και 
Περιφερειακού Δικτύου.  
Ανάλογη μεθοδολογία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο πάροχος δεν 
αποδεικνύει την ορθότητα του τρόπου επιμερισμού που επέλεξε. 
Μετά τον επιμερισμό των σχετικών στοιχείων κόστους μεταξύ εθνικού και 
περιφερειακού δικτύου θα ακολουθηθούν ξεχωριστά οι διαδικασίες που 
περιγράφονται στις ενότητες 1 και 2 για τον προσδιορισμό των (α) Συνολικό Ετήσιο 



39 

 

Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (ΚΑΛΔ) για το εθνικό δίκτυο και (β) 
Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου 
(ΚΑΛΠΔ) από τα οποία θα προκύψουν τα σχετικά ΑΟΤ σύμφωνα με τους τύπους των 
ενοτήτων 1 και 2.  
 

8. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 716/007/30-4-2014 (ΦΕΚ 1587/Β/2014), η ΕΕΤΤ αποφάσισε:   (i) την 

οριστικοποίηση του τεχνοικονομικού μοντέλου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των 
Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» 

για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας 
όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε», (ii) τη χρήση ΚΑΛΔ=€ 14.321.530  και ΚΑΛΠΔ=€ 5.055.803 για τον 
προσδιορισμό των ΑΟΤ από την εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό των προγραμμάτων και τη μέση χωρητικότητα ανά πρόγραμμα, (iii) την 

κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης και του συνημμένου Excel αρχείου στην εταιρεία 
«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» προκειμένου να προσδιορίσει τα ΑΟΤ λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό των προγραμμάτων και τη μέση χωρητικότητα ανά πρόγραμμα. 
 

 

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 
 

1. Το Δεκέμβριο του 2013, η ΕΕΤΤ δημοσίευσε το τεύχος προκήρυξης αναφορικά με τη 
διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με 

σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Σύμφωνα με το εν λόγω 
τεύχος προκήρυξης, η αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία περιλάμβανε, μεταξύ 

άλλων, την παροχή στοιχείων για το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη και 

λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τόσο εθνικής εμβέλειας όσο και 
περιφερειακής κάλυψης για όλες τις διαθέσιμες περιφέρειες. Ειδικότερα, οι 

συμμετέχοντες όφειλαν να προσκομίσουν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με: 
 

Α) Broadcasting CAPEX (ανά είδος δαπάνης) 

B) HeadEnd CAPEX (ανά είδος δαπάνης) 
Γ) Γενικές Δαπάνες CAPEX (ανά είδος δαπάνης) 

Δ) Distribution OPEX (ανά είδος δαπάνης) 
Ε) Λειτουργικές Δαπάνες OPEX (ανά είδος δαπάνης). 

 

Οι συμμετέχοντες όφειλαν να υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία διαχωρισμένα σε 
κόστη για εθνικό δίκτυο, σε κόστη για δίκτυο περιφερειακής κάλυψης και σε κοινά 

κόστη (για τα κόστη τα οποία αδυνατούσαν να διαχωρίσουν ανάλογα με το είδος του 
δικτύου (εθνικής ή περιφερειακής κάλυψης). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το υπόδειγμα 

που όφειλαν οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν (ξεχωριστά για εθνικό-
περιφερειακό-κοινό). Στον Πίνακα που αφορά τα κοινά κόστη οι συμμετέχοντες 

όφειλαν να χαρακτηρίσουν κάθε κατηγορία κόστους ως μεικτό κόστος ή κοινό κόστος.  
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Πίνακας 1  
 

Ποσά σε ευρώ - CAPEΧ: Συνολική δαπάνη - OPEX: Ετήσια 
δαπάνη  Κατηγορίες Κ.Ε.        

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ανάλυση 
κατηγορι
ών Max 

Large 
(>2kW) 

Med 
(400-
1600W
) 

Small 
(50-
400W) 

gap 
filler 
(10W)  

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙ
Ο ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ανά 
κατηγορί
α) 

  ΜΟΝΑΔΕΣ Κ.Ε. (αριθμός)   

input 
no 

input 
no 

input 
no 

input 
no 

input 
no  0     

3
.1

. 
B

ro
a

c
a

s
ti

n
g

 

C
A

P
E

X
 

Αγορά οικοπεδου                  0 

ΔΕΗ / Ηλεκτροδοτηση                  0 

Μελέτες / Αδεια Πολεοδομιας                  0 

Θεμελίωση - Υποβαθρο Οικισκου                  0 

Οικίσκος (Στήσιμο ή εναπόθεση)                   0 

Εξοπλισμός οικίσκου πομπού                  0 

Εξοπλισμός Λήψης Σήματος                  0 

Πομποί                  0 

Driver                  0 

Heat Exchanger                  0 

Decoder                  0 

UPS                  0 

Ηλ.Πίνακας                  0 

Κλιματισμός                  0 

Εξαερισμός                  0 

Φωτισμός                  0 

Battery Rack                  0 

Λοιπά Εξοπλισμός οικίσκου πομπού                  0 

Εξοπλισμός γεννήτριας                  0 
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Πίνακας Μεταγωγής                  0 

Πίνακας ByPass                  0 

Αντικεραυνικά                  0 

Διακόπτες                  0 

Ηλεκ/κα Σχεδια                  0 

Φωτισμός                  0 

Λοιπά Εξοπλισμός γεννήτριας                  0 

Κεραιοσύστημα                  0 

Αντικεραυνική Προστασία                  0 

Ιστός                  0 

Panel                  0 

Καλωδίωση                  0 

Combiner                  0 

Power Divider                  0 

Splitter                  0 

Exciter                  0 

Λοιπά Κεραιοσύστημα                  0 

 Sum  0 0 0 0 0    € 0 

 Broadcasting  0,80         

            

3
.2

. 
H

e
a
d

E
n

d
 

C
A

P
E

X
 

Contribution (on-site) / SDI   X X X X X      0 

Compression   X X X X X      0 

Encoder system (incl. backup)   X X X X X      0 

Multiplexer (incl. backup)   X X X X X      0 

SFN Adapter (incl. backup)   X X X X X      0 

Management System   X X X X X      0 

Test Equipment   X X X X X      0 

EPG Server (incl Backup Unit)   X X X X X      0 

PSI-SI Generation   X X X X X      0 

Data Carousel Generation   X X X X X      0 

Network Remote Monitoring System   X X X X X      0 
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Εξοπλισμός Διανομής Σήματος   X X X X X      0 

Εξοπλισμός - Οπτικές Ίνες   X X X X X      0 

Εξοπλισμός - Δορυφόρος   X X X X X      0 

Εξοπλισμός - Μικροκυματικές Ζεύξεις   X X X X X      0 

Λοιπά Headend   X X X X X      0 

    X X X X X      0 

 Sum          € 0 

 HeadEnd           

            

3
.3

. 
Γ

εν
ικ

ές
 

Δ
α

π
ά

ν
ε
ς
 

(C
A

P
E

X
) 

Μηχανογράφηση   X X X X X      0 

Οχήματα   X X X X X      0 

Έπιπλα / Εξοπλισμός γραφείου   X X X X X      0 

Γενικές Δαπάνες (λοιπά)   X X X X X      0 

Έξοδα Ιδρύσεως, 1ης Εγκάταστασης   X X X X X      0 

Κόστος Αδειοδότησης ΕΘΝΙΚΟ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
Δίκτυο   X X X X X      0 

 

Sum          € 0 

 

General           

            

3
.4

. 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

O
P

E
X

 Κόστος Διανομής - Οπτικές Ίνες                  0 

Κόστος Διανομής - Δορυφόρος                  0 

Κόστος Διανομής - Μικροκυματικές Ζεύξεις                  0 

Κόστος Διανομής (λοιπά)                  0 

 SUM DISTRIBUTION OPEX- (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)          € 0 

            

3
.5

. 
Λ

ει
το

υ
ρ

γ
ικ

ές
 

Δ
α

π
ά

ν
ε
ς
 

(O
P

E
X

) 

Μισθολογικό Κόστος   X X X X X      0 

Τεχνικό Προσωπικό   X X X X X      0 

Διοικητικό Προσωπικό   X X X X X      0 

Υποστηρικτικό Προσωπικό   X X X X X      0 

    X X X X X      0 

Μίσθωση εξοπλισμού (Πολυπλεξία)   X X X X X      0 
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Συντήρηση / επιδιορθώσεις Κτιρίων/Οικίσκων   X X X X X      0 

Συντήρηση / επιδιορθώσεις Εξοπλισμού Κέντρων 
Εκπομπής   X X X X X      0 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Εκτός ΔΕΗ)   X X X X X      0 

ΔΕΗ (λειτουργικό)   X X X X X      0 

Ενοικο κεντρικών Γραφείων   X X X X X      0 

Ενοίκιο (λοιπά)   X X X X X      0 

Κόστος Ασφάλειας   X X X X X      0 

Κόστος Εξωτερικών Συμβούλων (λοιπά)   X X X X X      0 

Λειτουργικό Κόστος (λοιπά)   X X X X X      0 

(κενό)   X X X X X      0 

(κενό)   X X X X X      0 

(κενό)   X X X X X      0 

(κενό)   X X X X X      0 

(κενό)   X X X X X      0 

Ετήσια Απόσβεση (ΚΟΙΝΗ για ΕΤΑΙΡΕΙΑ)   X X X X X      0 

Ετήσια Απόσβεση (ΜΙΚΤΗ ανά Κ.Ε.)   X X X X X      0 

 SUM TOTAL OPEX- (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)          € 0 
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2. Η εταιρεία με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 

«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ήταν η μόνη εταιρεία που κατέθεσε αίτηση 
συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.  

 
3. Το Μάρτιο του 2014, η ΕΕΤΤ αποφάσισε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης 

αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής 

περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Στο κείμενο της εν λόγω δημόσιας 
διαβούλευσης προτάθηκαν δύο τροποποιήσεις στην υποχρέωση ελέγχου τιμών που 

είχε επιβληθεί με την εκχώρηση των Δικαιωμάτων στην εταιρεία με το διακριτικό 

τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης). 
Ειδικότερα προτάθηκαν: (α) η τροποποίηση της συνάρτησης που περιλαμβάνεται στο 

τεύχος προκήρυξης της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής για τον προσδιορισμό της 

ανώτατης τιμής ανά Mbps που ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 

μπορεί να χρεώνει σε κάθε περιεχόμενο περιφερειακής εμβέλειας και (β) η ύπαρξη 
δυνατότητας αναθεώρησης/ενημέρωσης  του μοντέλου σε διάστημα μικρότερο των 

δύο ετών μόνο για την πρώτη φορά της αναθεώρησης/ενημέρωσης  του. 
 

4. Στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση συμμετείχε μόνο η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο 
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

της δημόσιας διαβούλευσης, προέβη, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΔΔ, σε 

τροποποίηση: (α) της από 7-2-2014 συνομολογηθείσας μεταξύ της ΕΕΤΤ και της 
εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» σύμβασης 

παραχώρησης και (β) των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής τα οποία έχουν εκχωρηθεί στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «DIGEA-

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.  

 
 

5. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία κόστους που υπέβαλλε η DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. προέβη σε έκδοση απόφασης3 για τη χρήση ΚΑΛΔ=€ 14.321.530  και 

ΚΑΛΠΔ=€ 5.055.803 για τον προσδιορισμό των ΑΟΤ από την εταιρεία «DIGEA 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των προγραμμάτων και 
τη μέση χωρητικότητα ανά πρόγραμμα. Ο υπολογισμός των ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ 

βασίστηκε στη μεθοδολογία του τεχνοοικονομικού μοντέλου του Παραρτήματος Ε4 
των εκχωρηθέντων Δικαιωμάτων. 

 

 

 
 

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :   
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων, το τεχνοοικονομικό 
μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 δύναται να αναθεωρείται και ενημερώνεται ανά διετία, 

με εξαίρεση την πρώτη φορά αναθεώρησης/ενημέρωσης που μπορεί να γίνει 
νωρίτερα από τη διετία μετά την οριστικοποίηση του, εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές 

που επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας. 

 
2. Η ΕΕΤΤ εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης,  απαιτείται να 

γίνει σύγκριση των προϋπολογιστικών στοιχείων κόστους που υπέβαλε η DIGEA-

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. βάσει των οποίων προσδιορίστηκαν τα ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ 
και των πραγματικών στοιχείων κόστους (CAPEX και OPEX) της εταιρείας DIGEA-

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Επιπλέον,  μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής 

                                                 
3
 ΑΠ ΕΕΤΤ 716/007/30-4-2014 (ΦΕΚ 1587/Β/2014) 
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μετάβασης, είναι απαραίτητο να επαναυπολογιστεί το μεσοσταθμικό κόστος 
κεφαλαίου (WACC) λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πραγματική αναλογία 

cost of debt και cost of equity (η οποία είχε προϋπολογιστεί σε 50%-50%).    
 

3. Γενικότερα, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης όλη η 

μεθοδολογία του τεχνοοικονομικού μοντέλου καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών 
πρέπει να ελεγχθεί και να αναθεωρηθεί εάν κριθεί ότι απαιτείται.  

  
4. Στο πλαίσιο του αντικειμένου του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει, ως τελικό 

αποτέλεσμα, την αναθεώρηση/ενημέρωση του τεχνοοικονομικού μοντέλου του 

Παραρτήματος Ε4 των εκχωρηθέντων Δικαιωμάτων, ο Ανάδοχος καλείται να 
συνδράμει την Ε.Ε.Τ.Τ., με την παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 

αναφορικά με το εν λόγω μοντέλο. 

 
5. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει, βάσει των αναλυτικών στοιχείων κόστους της 

DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. του έτους 2014, να ενημερώσει το 
τεχνοοικονομικό μοντέλο με τα πραγματικά στοιχεία κόστους ανάπτυξης και 

λειτουργίας του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Δεδομένου ότι η ψηφιακή 

μετάβαση δεν θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2014, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ζητήσει από την DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., και στη συνέχεια να ελέγξει, 

τεκμηριωμένη μελέτη (λαμβάνοντας υπόψη και πραγματικά στοιχεία της περιόδου από 
1/1/2015 μέχρι την διενέργεια του ελέγχου) για τα κόστη ανάπτυξης και λειτουργίας 

του ολοκληρωμένου δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.  
 

6. Επιπλέον, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων, ο 

προσδιορισμός των ΑΟΤ μπορεί να λάβει υπόψη τις εκτιμήσεις κόστους ενός 
αποδοτικού παρόχου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει, αν αυτό κριθεί αναγκαίο,  

προσαρμογές κόστους λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού 
παρόχου. 

 

7. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει και να κάνει βελτιωτικές 
προτάσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από την αξιολόγηση, επί του τεχνοοικονομικού 

μοντέλου (δομή, λειτουργία, κλείδες μερισμού, παράμετροι, συναρτήσεις ΑΟΤ, κλπ 
του μοντέλου).   

 
8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά την παροχή των υπηρεσιών του, να λάβει υπόψη του 

όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και να αιτηθεί 
αιτιολογημένα από την ΕΕΤΤ και την DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. όλα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του 
υπό ανάθεση έργου 

 
9. Στο πλαίσιο του υπό ανάθεση έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει το ακόλουθο 

Παραδοτέο : 

 

Παραδοτέο ΠΑ: Το Παραδοτέο ΠΑ θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:  
 

1. Ενότητα ΠΑ1: Η πρώτη ενότητα ΠΑ1 αφορά στον προσδιορισμό των αναλυτικών 
στοιχείων κόστους (OPEX και CAPEX) και των χρηματοοικονομικών μεγεθών 

(πληθωρισμός, WACC, προεξοφλητικό επιτόκιο) που πρέπει να εισαχθούν στο 

τεχνοοικονομικό μοντέλο. Για το εν λόγω προσδιορισμό θα πρέπει ενδεικτικά να 
ληφθούν υπόψη: 

(i) Τα πραγματικά στοιχεία κόστους της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. 
(ii) Οι εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου    

 
2. Ενότητα ΠΑ2 : Η ενότητα ΠΑ2 αφορά στην αξιολόγηση και αναθεώρηση του 

τεχνοοικονομικού μοντέλου. Ειδικότερα, η ενότητα ΠΑ2 θα περιλαμβάνει: 
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(i)  αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του τεχνοοικονομικού μοντέλου 
(δομή, λειτουργία, κλείδες μερισμού, παράμετροι, συναρτήσεις ΑΟΤ, κλπ 

του μοντέλου). 
(ii) Εμπεριστατωμένες βελτιωτικές προτάσεις επί του τεχνοοικονομικού 

μοντέλου. 

Η Ενότητα ΠΑ2 θα πρέπει να υλοποιηθεί μετά την ΠΑ1 προκειμένου ο Ανάδοχος 
να έχει αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της εταιρείας DIGEA-

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.. 
3. Ενότητα ΠΑ3 : Η ενότητα ΠΑ3 αφορά στον προσδιορισμό των ΚΑΛΔ, ΚΑΛΠΔ, 

ΑΟΤΕΘΝΙΚΟΣ, και ΑΟΤΠΕΡΙΦ.ΕΜΒΕΛ. μετά την ενσωμάτωση των ενημερωμένων 
στοιχείων κόστους και των βελτιωτικών προτάσεων, εφόσον υπάρξουν, στο 

τεχνοοικονομικό μοντέλο.  

 
10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συναντηθεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 

από την πλευρά της ΕΕΤΤ αμέσως μετά την έναρξη του έργου προκειμένου να 
παρουσιάσει τη μεθοδολογία που σκοπεύει να υιοθετήσει για την εκπόνηση του 

έργου. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση κάθε Ενότητας θα διενεργείται συνάντηση 

του Αναδόχου και της Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου προκειμένου να 
παρουσιαστεί το περιεχόμενο της Ενότητας. Εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Έργου κρίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω συναντήσεις, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα. 

 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

      
Η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει, συνολικά, στους δύο (2) 

ημερολογιακούς μήνες. Ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη διάρκεια, το έργο δεν θα έχει 

ολοκληρωθεί, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση. 

Το παραδοτέο του έργου υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα στην Ε.Ε.Τ.Τ. 

Στο πλαίσιο του αρχικού ελέγχου και της παρακολούθησης του παραδοτέου, η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από 

την στιγμή της υποβολής, θα το εγκρίνει ή θα το επιστρέψει στον Ανάδοχο καταλλήλως 
σχολιασμένο. Με τη σειρά του, ο Ανάδοχος εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών, από της 

λήψεως των παρατηρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. θα υποβάλλει το αναθεωρημένο παραδοτέο, έχοντας 
λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. Στη συνέχεια, εάν το παραδοτέο δεν 

ανταποκρίνεται στους όρους της Σύμβασης, τότε, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Ε.Ε.Τ.Τ., 
να το θεωρήσει, ως μη αποδεκτό, και να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται από αυτή. 

Η διαδικασία έναρξης του έργου, καθώς και της παράδοσης από την Ε.Ε.Τ.Τ. στον Ανάδοχο 

των στοιχείων που έχει στη διάθεση της η Ε.Ε.Τ.Τ., αναφορικά με την υπό διερεύνηση 
υπόθεση εκτιμάται γύρω στις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες θα πρέπει να γίνει και η πρώτη συνάντηση της ΕΕΤΤ 
με τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

επιβεβαιώνοντας τη λήψη των σχετικών στοιχείων.   

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το Παραδοτέο ΠΑ (αρχική υποβολή) εντός είκοσι  (20) 

εργάσιμων ημερών, μετά τη λήψη των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της, η Ε.Ε.Τ.Τ., 
αναφορικά με το έργο. Στο διάστημα αυτό (ιδίως κατά την προετοιμασία της πρώτης 

ενότητας ΠΑ1), ο Ανάδοχος θα χρειαστεί να είναι σε συνεχή επικοινωνία με την DIGEA 
προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του συνολικού 

κόστους ανάπτυξης δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπή καθώς και οτιδήποτε κρίνει ότι 

του χρειάζεται για την ολοκλήρωση του υπό ανάθεση έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 
 

Κυρίες, Κύριοι,  

O .......................................……………………............... ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας 

/ κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης /σύμπραξης με την επωνυμία 
.......................................……….……………............... δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση του 

τεύχους του Διαγωνισμού και των παραρτημάτων αυτού, το οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 

και δηλώνω ότι η Εταιρεία / κοινοπρακτικό σχήμα / όμιλος / ένωση /σύμπραξη, εφόσον 
αναδειχθεί ανάδοχος έχει την ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

Τεύχος Διαγωνισμού εντός των χρονικών περιθωρίων που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή και 
σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό προσφέρουμε με την 

παρούσα  

ως  συνολικό το ποσό των............... (αριθμητικώς).......................Ευρώ για το έργο    
Διεξαγωγή Ελέγχου ……………………………………………………………….. σύμφωνα με το Παράρτημα 

Α της Προκήρυξης  

Το ως άνω ποσό  περιλαμβάνουν τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασμούς κ.λ.π.  

 Με τιμή  
 …………………….(ημερομηνία) 

 Υπογραφή 

 (Νόμιμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα) 
 

 
 

 


