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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
Άρθρο  Τίτλος  
1ο  Αναθέτουσα Αρχή 
2ο  Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού  
3ο  ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού – Τρόπος και 

χρόνος υποβολής προσφορών  
4ο  Παραλαβή ∆ιακήρυξης – 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες 
5ο   Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού –Γλώσσα της 

Σύµβασης 
6ο   Χρονική διάρκεια Σύµβασης – 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
7ο  Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής 
8ο  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
9ο  Εναλλακτικές προσφορές 
10ο  Εγγυητικές Επιστολές 
11ο  Βασικές αρχές συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό 
12ο  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – Λόγοι 

αποκλεισµού 
13ο  Τεχνική – Επαγγελµατική ικανότητα - 

Εµπειρία 
14ο  Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια 
15ο  Περιεχόµενο προσφορών 
16ο  Περιεχόµενα (υποφακέλου) 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» 

17ο  Περιεχόµενα (υποφακέλου) «Οικονοµική 
Προσφορά» 

18ο Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
19ο Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
20ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
21ο ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

προσφορών 
22ο ∆ιαδικασία ανάδειξης Αναδόχου – 

Κατακύρωση  
23ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
24ο Έννοµη προστασία 
25ο Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα 

έγγραφα 
26ο Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
27ο Ματαίωση του ∆ιαγωνισµού 
28ο Υπογραφή Σύµβασης 
29ο Παρακολούθηση της εκτέλεσης – 

Παραλαβή 
30ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 
31ο Ποινικές ρήτρες - Θάνατος ή πτώχευση 

Αναδόχου 
32ο Εκχώρηση – Υπεργολαβία 
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33ο Εµπιστευτικότητα – Πνευµατική 
Ιδιοκτησία 

34ο ∆ικαιοδοσία   
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου 

υπηρεσιών του Αναδόχου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Προτεινόµενες Φάσεις – Χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης αυτών  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει στη 
Λεωφόρο Κηφισιάς αρ. 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Αττική (τηλ. +30-2106151000, 
Fax: +30-2106105049) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ επιλογής Αναδόχου για την υποστήριξη 
της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη δηµιουργία τεχνικοοικονοµικού µοντέλου (Bottom-Up 
LRIC+) υπολογισµού των τιµών πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA 
σύµφωνα µε την Σύσταση 2013/466/ΕΕ, διάρκειας δεκαπέντε (15) µηνών, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά 
και προϋπολογισµό κατ’ ανώτατο όριο τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 
300.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και διέπεται από 
το ακόλουθο νοµικό πλαίσιο: 
 

• Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/A/8-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»,  

• Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει, ιδίως όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-02-2012), µε το άρθρο 61 του Ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) και σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

• Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει 

• Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Αριθ. πρωτ. Π1/542/4-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο µε θέµα: 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
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Άρθρο 1ο 
Αναθέτουσα Αρχή  

 
Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Ανεξάρτητη ∆ιοικητική 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 τη ρύθµιση, τον έλεγχο και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ελληνικής αγοράς παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών.  
 

Άρθρο 2ο  
Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού  

 
2.1. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για τη δηµιουργία 
τεχνοοικονοµικού Bottom up µοντέλου LRIC+ για τον υπολογισµό των τιµών 
πρόσβασης σε δίκτυο χαλκού και σε δίκτυο NGA, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στην από 11-9-2013 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013/466/ΕE. 
 
2.2. Αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου των υπηρεσιών του Αναδόχου και του 
σχετικού νοµικού πλαισίου δίνεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.  

 
Άρθρο 3ο  

∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού –Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
 

3.1. Στο ∆ιαγωνισµό δύναται να συµµετάσχει, υποβάλλοντας προσφορά, κάθε 
ενδιαφερόµενος που πληροί τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο ∆ιαγωνισµός θα 
πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο  Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 
120/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τα άρθρα 36 επ. του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/A/8-08-2016). 
 
3.3. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr). 
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον 
εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, στο σχετικό τεύχος της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως, καθώς και στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  
 
3.4. Ο ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ είναι η διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
3.5. Η ηµεροµηνία ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 
είναι η 28/12/2016. 
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3.6. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 6η 
Φεβρουαρίου  (6/2/2017) ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00. 
 
3.7. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.4155/2013 και 
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Επίσης, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό από τους υποψήφιους. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψήφιους να 
συµπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. 
 
3.8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του ∆ιαγωνισµού επί ποινή 
αποκλεισµού. Μεταβολές της αρχικής προσφοράς δεν γίνονται δεκτές σε κανένα 
στάδιο του ∆ιαγωνισµού επί ποινή αποκλεισµού. 
 

Άρθρο 4ο  
Παραλαβή ∆ιακήρυξης – Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

 
4.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το τεύχος της ∆ιακήρυξης από το 
Γραφείο Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφόρος Κηφισιάς αρ. 60, 151 25, 
Μαρούσι, Αθήνα, τηλ.: 210 6151000 και τηλεοµοιοτυπία: 210 6105049), από το 
διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
4.2. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν άµεσα από άποψη 
πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων 
και, εφόσον διαπιστώσουν οιαδήποτε παράλειψη, να το γνωστοποιήσουν εγγράφως 
στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες κείµενο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
 
4.3. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη ή 
το αντικείµενο της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας µέχρι και δέκα (10) ηµέρες προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  
 
4.4. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
∆ιαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα 
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
 
4.5. Ουδεµία πληροφορία θα δίδεται µέσω τηλεφώνου. Κανένας υποψήφιος δεν 
µπορεί σε οιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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4.6. Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα δοθούν από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού µέσω του Προέδρου αυτής και θα είναι διαθέσιµες για όλους τους 
ενδιαφερόµενους στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και της Αναθέτουσας Αρχής, 
όπου θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Άρθρο 5ο  
Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού – Γλώσσα της Σύµβασης  

 
5.1. Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης που θα 
υπογραφεί είναι η ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά 
έγγραφα του ∆ιαγωνισµού, οι προσφορές των υποψηφίων και η Σύµβαση. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5/10/1961. Κάθε ξένο κείµενο ή πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή 
µετάφρασή του στα ελληνικά. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση επικρατεί η 
διατύπωση στην ελληνική.  
 
5.2. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι 
δυνατόν να αναγράφονται στη αγγλική.   
 
5.3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε 
γλώσσα, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από επικυρωµένη 
µετάφραση, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Οποιαδήποτε έξοδα µετάφρασης 
βαρύνουν αποκλειστικά τους υποψήφιους. 
 
5.4. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο 
υποψηφιότητας και αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, εφόσον είναι 
συντεταγµένα στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφρασθούν. 
 
5.5. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή έγγραφες, µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
αφενός και των υποψηφίων αφετέρου διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος 
µεταφράσεων βαρύνει τους υποψήφιους.  
 
5.6. Τόσο η προφορική, όσο και η έγγραφη επικοινωνία, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου δύναται να 
διεξάγεται και στην αγγλική, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύµβαση που θα συναφθεί. 
 

Άρθρο 6ο 
Χρονική διάρκεια Σύµβασης - Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

 
6.1. Η υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης. Κατάλογος 
των επιµέρους Παραδοτέων και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτών περιλαµβάνεται 
στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας.   
6.2. Ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκειά του, το έργο δεν θα θεωρείται 
ολοκληρωµένο, εάν δεν εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, µε βάση 
τη Σύµβαση που θα υπογραφεί.  
6.3. Η Σύµβαση θα λήξει µε την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και 
καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Αναθέτουσας Αρχής, που προβλέπεται στο άρθρο 29 της παρούσας.  
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Άρθρο 7ο  
Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής  

 
7.1. Η προϋπολογιζόµενη συνολική αµοιβή του Αναδόχου εκτιµάται, κατά ανώτατο 
όριο,  στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
7.2. Οι προσφερόµενες τιµές δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ και περιλαµβάνουν κάθε 
είδους φόρους, δασµούς και κρατήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική 
και κοινοτική νοµοθεσία, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α που θα βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο προϋπολογισµός αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο των 
υπηρεσιών, που συνιστά το αντικείµενο της παρούσας, πάνω από το οποίο 
απορρίπτονται οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συµβατική αµοιβή 
του Αναδόχου προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου που θα 
ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική Σύµβαση.  
 
7.3. Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, η 
οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι  τοις εκατό (20%) του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, θα καταβληθεί µετά την τελική αποδοχή των Παραδοτέων της Α’ Φάσης. 
Η δεύτερη δόση, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα καταβληθεί µετά την τελική αποδοχή των 
Παραδοτέων της Β’ Φάσης. Η τρίτη και τελευταία δόση, η οποία θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα 
καταβληθεί µετά την τελική αποδοχή των Παραδοτέων της Γ’ Φάσης και την έκδοση 
πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής) παραλαβής και καλής εκτέλεσης 
του συνόλου των υπηρεσιών που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας.  
 
7.4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της συµβατικής αµοιβής 
είναι τα προβλεπόµενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
 
7.5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει συµπληρωµατικές 
υπηρεσίες του παρόντος ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 
Το κόστος των συµπληρωµατικών υπηρεσιών δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Για συµπληρωµατικές 
υπηρεσίες που τυχόν ανατεθούν στον Ανάδοχο, η αµοιβή του θα υπολογιστεί µε 
βάση τις τιµές ανθρωποχρόνου που προβλέπονται στην οικονοµική του προσφορά.  
 
7.6. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης, για οποιονδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη 
του ως άνω συνολικού προϋπολογισµού, ο Ανάδοχος στερείται κάθε δικαιώµατος για 
την καταβολή του υπολοίπου ποσού.  
 
7.7. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισµού, πριν τη λήξη της 
Σύµβασης, αυτή είναι δυνατόν να λυθεί, κατά διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής, αζηµίως για αυτήν, επιφυλαττοµένων των σχετικών δικαιωµάτων της.  
 

Άρθρο 8ο  
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 
8.1. Οι προσφορές  ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους για διάστηµα έξι (6) 
µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεποµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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8.2. Επιλογή Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, 
δεσµεύει, όµως, τον υποψήφιο, µόνον εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόµη σε 
ισχύ η εγγυητική επιστολή ευµµετοχής που υπέβαλε για το ∆ιαγωνισµό. 
 
8.3.  Εάν ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο ισχύος των προσφορών, ο 
Πρόεδρος της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να καλέσει τους υποψήφιους να 
παρατείνουν το χρόνο ισχύος των προσφορών τους, καθώς και της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό, για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) 
ακόµα ηµερών κατ’ ανώτατο όριο. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, εάν αποδέχονται την ανωτέρω χρονική 
παράταση, οπότε εξακολουθούν να θεωρούνται υποψήφιοι ή δεν αποδέχονται, οπότε 
παύουν να συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό. Η επέκταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη της 
χρονικής παράτασης του ∆ιαγωνισµού. 
 
8.4. Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος 
αυτής, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που συµβεί αυτό, ο υποψήφιος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για 
κατακύρωση και β) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, χωρίς άλλη 
διατύπωση, εξωδικαστική ή δικαστική ενέργεια.  
 

Άρθρο 9ο   
Εναλλακτικές προσφορές 

  
9.1. Για τη δηµοπρατούµενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, 
ούτε προσφορές για µέρος αυτής. 
 
9.2. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την 
κρίση της Επιτροπής, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 10ο  
Εγγυητικές Επιστολές  

 
10.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:  
 
10.1.1. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προεκτιµώµενου 
προϋπολογισµού του έργου. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να 
απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή και να έχει διάρκεια τουλάχιστον επτά (7) 
µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Σχέδιο εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας.   
 
10.1.2. Η εγγγυητική επιστολή συµµετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος καταπίπτει, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος, που θα εκπέσει, βαρύνεται 
και µε τα έξοδα διενέργειας νέου ∆ιαγωνισµού, εάν τελικά η Αναθέτουσα Αρχή 
καταλήξει σε νέο ∆ιαγωνισµό. Πάντως, εάν ο αρχικά ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν 
προσέλθει, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να επιλέξει και να ανακηρύξει, ως νέο 
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Ανάδοχο, τον δεύτερο επιτυχόντα του ∆ιαγωνισµού και, εάν αυτός δεν προσέλθει, 
τον τρίτο επιτυχόντα κ.ο.κ.  
 
10.1.3. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής των λοιπών υποψηφίων επιστρέφονται σε αυτούς, µετά την κοινοποίηση 
στους διαγωνιζόµενους της απόφασης κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  
 
10.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης:  
 
10.2.1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει 
την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συµβατικής 
αµοιβής του, χωρίς ΦΠΑ (σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά).  
 
10.2.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίδεται προς κάλυψη της ευθύνης 
του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εµπρόθεσµη και, κατά τους 
συµφωνηθέντες όρους, καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν.  
 
10.2.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο 
του χρονικού διαστήµατος της Σύµβασης, θα παραµείνει στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, µετά πάροδο δύο (2) µηνών από την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λύση ή λήξη της Σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει 
υποπέσει σε ουσιώδη παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων, θα πρέπει δε να 
ακολουθεί το υπόδειγµα του Παραρτήµατος IV της παρούσας. 
 
10.3. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισµένο 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει, κατά το νόµο, δικαίωµα 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές διέπονται από 
το ελληνικό δίκαιο και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα 
υποδείγµατα που παρατίθενται στο σχετικό Παράρτηµα της παρούσας ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους.  
 
10.4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει, απαραίτητα, να περιλαµβάνουν, επί 
ποινή αποκλεισµού, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β. Τον εκδότη, 
γ. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται (ΕΕΤΤ), 
δ. Τα στοιχεία της ∆ιακήρυξης (Αριθµός, Αντικείµενο, ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού), 
ε. Τον αριθµό της εγγύησης, 
στ. Την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
η. Την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της. 
θ. Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως, και ββ) σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου.  
ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά, χωρίς ουδεµία ένσταση ή αντίρρηση, εντός πέντε (5) 
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
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ια. Στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης.  
 
10.6. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος / οµίλου / ένωσης / σύµπραξης 
κ.τ.λ., οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυµία αυτού και καλύπτουν την 
αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο 
σώµα της επιστολής. 
 
10.7. Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή χωρίς την 
προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 

Άρθρο 11ο  
Βασικές αρχές συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό  

 
11.1. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 
αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο 
∆ιαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη 
αποδοχή, εκ µέρους του, των όρων διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.  
 
11.2. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων 
Προσφοράς κ.τ.λ. 
 
11.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δε 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 υποψήφιους. 
 
11.4. Όλοι οι όροι της ∆ιακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας της 
προσφοράς των υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή 
διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το 
∆ιαγωνισµό. 
 
11.5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες 
εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που 
υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
 
11.6. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού 
θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους.  
 
11.7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς 
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους. 
 
11.8. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις πράξεις του ∆ιαγωνισµού και 
της Σύµβασης µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου και τη συνολική εξόφληση 
της αµοιβής του Αναδόχου. Ο καθορισµός του νοµίµου εκπροσώπου προκύπτει είτε 
από την νόµιµη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (π.χ. πρόεδρος ∆.Σ. ή/και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της υποψήφιας ανώνυµης εταιρείας), είτε από πράξη αρµοδίου 
οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της υποψήφιας 
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εταιρείας), είτε από ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του αντίστοιχου 
του συµβολαιογράφου οργάνου, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας προέλευσης των 
αλλοδαπών υποψηφίων). 
 
11.9. 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 τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού.  
 
11.10. Σε περίπτωση που υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τµήµατα της 
σύµβασης υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην προσφορά 
τους, καθορίζοντας τα τµήµατα αυτά και τους συγκεκριµένους υπεργολάβους που θα 
τα αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου. 
Υποχρεούνται, επίσης, να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου του εν λόγω υπεργολάβου, στην οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος θα 
δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τη συγκεκριµένη συνεργασία µε τον υποψήφιο και 
δεσµεύεται ότι θα συνεργαστεί µε αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το 
πέρας της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, µόνος υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας παραµένει ο Ανάδοχος. 
 
11.11. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος στο ∆ιαγωνισµό, δεν 
επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφορές (µπορεί δηλαδή να 
υποβάλει προσφορά αυτοτελώς ή ως µέλος µίας και µόνο ένωσης προσώπων), µε 
ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει. 
 
11.12. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
 
11.13. Οι οικονοµικοί φορείς  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από 
το σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του), 
ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
 
11.13.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
 
11.13.2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
  
11.13.3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται αποστέλλοντας: 
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-  είτε υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σε µορφή αρχείου .pdf, µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
11.13.4. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες, 
ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος. 
 
11.13.5. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 
 

Άρθρο 12ο  
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής- Λόγοι αποκλεισµού 

 
12.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς 
σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και έχουν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική 
δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού, καθώς και εξειδικευµένες 
γνώσεις και εµπειρία στην παροχή της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας. 

(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 οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
τουλάχιστον ένα µέλος αυτών πληροί τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 
(α), 

εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 16.1.1.3 της 
παρούσας. 

12.2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων:  
 
12.2.1. Η ένωση οικονοµικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά ή αίτηση συµµετοχής. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που επιλεγεί Ανάδοχος ένωση οικονοµικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, στο 
µέτρο που απαιτείται για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, εντός 
προθεσµίας και µε περιεχόµενο που εκείνη θα ορίσει.  
 
12.2.2. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι εκπρόσωποι των 
οικονοµικών φορέων θα δηλώνεται η αποδοχή της ένωσης για την από κοινού 
υποβολή της προσφοράς, το ποσοστό συµµετοχής των µελών στην ένωση, ο τρόπος 
κατανοµής της συνολικής αµοιβής στα επί µέρους µέλη, ο κοινός, έναντι της 
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Αναθέτουσας Αρχής, νόµιµος εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής τους, καθώς και ο 
νόµιµος αντίκλητός τους. Θα συνοµολογείται, επίσης, ρητά, ότι όλα τα µέλη της 
ένωσης ευθύνονται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και κάθε τρίτου, αλληλεγγύως, 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρον, έκαστο για τη δηµοπρατούµενη υπηρεσία.   
 
12.2.3. Η, µε οποιονδήποτε τρόπο, µεταβολή της σύνθεσης των οικονοµικών 
φορέων που απαρτίζουν την ένωση ή την κοινοπραξία κ.τ.λ., που έλαβε µέρος στο 
∆ιαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά, ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του 
υποψηφίου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισµό του από την περαιτέρω 
διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας που 
ενδέχεται να υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης 
του υποψηφίου.   
 
12.3. Στο ∆ιαγωνισµό δε δύνανται, επίσης, να συµµετάσχουν πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων, που εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
12.3.1. ∆εν ασκούν τη δραστηριότητα που απαιτείται, κατά τους όρους της 
παρούσας, 
 
12.3.2. ∆εν πληρούν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, όλες τις 
προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην 
παρούσα, 
 
12.3.3. Έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. 
για µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών τους, 
 
12.3.4. ∆εν είναι εγκατεστηµένα σε κράτη µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή δεν 
δικαιούνται να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων 
χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστηµένα, οι οποίες δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία 
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 
 
12.3.5. Έχουν συµβατική σχέση οποιασδήποτε φύσεως είτε οι ίδιοι είτε 
οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τυχόν 
προστηθέντες και υπεργολάβους τους µε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα ή µε εταιρεία συνδεδεµένη µε εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και εκτέλεσης της Σύµβασης, καθώς και για ένα 
έτος µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας. 
 
12.4. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό υποψήφιοι, σε βάρος των 
οποίων συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού από αυτούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).   
 

Άρθρο 13ο  
Τεχνική – Επαγγελµατική ικανότητα - Εµπειρία 

 

13.1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  
 
13.1.1. Γενική εµπειρία σε έργα κοστολόγησης, οικονοµικής αποτίµησης και 
κατασκευής τεχνοοικονοµικών µοντέλων. 
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13.1.2. Ειδική εµπειρία σε έργα κατασκευής bottom-up LRIC (ή LRIC ή LRAIC+) 
κοστολογικών µοντέλων, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό των 
τιµών ρυθµιζόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων ένα 
τουλάχιστον µέλος αυτής) πρέπει να έχει προβεί σε εµπρόθεσµη και προσήκουσα 
ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) ανάλογου έργου κατασκευής bottom-up LRIC (ή 
LRIC ή LRAIC+) κοστολογικού µοντέλου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τον 
καθορισµό των τιµών ρυθµιζόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός 
των τελευταίων πέντε (5), πριν τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, ετών. 

13.2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχει 
παράσχει ή παρέχει επί του παρόντος και από τις οποίες θεµελιώνεται η εµπειρία του, 
σχετικά µε το αντικείµενο του έργου, σύµφωνα µε τη µορφή που απαιτείται στο 
άρθρο 16.2 της παρούσας.  

13.3. ∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την 
αξιολόγηση του υποψηφίου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το 
δυνατόν πιο αναλυτικές και εµπεριστατωµένες.  

13.4. Για να στηριχθεί ο υποψήφιος στην επαγγελµατική εµπειρία τρίτου οικονοµικού 
φορέα, θα πρέπει να δεσµευτεί πως οι υπηρεσίες, για την ποιοτική εκτέλεση των 
οποίων απαιτείται η ελλείπουσα από αυτόν επαγγελµατική εµπειρία, θα εκτελεστούν 
από τρίτο οικονοµικό φορέα που τη διαθέτει.  

13.5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον 
ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη µορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να 
διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία ένα µέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συµµετέχει 
στην κοινοπραξία µε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
 

Άρθρο 14ο  
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

 

Οι υποψήφιοι, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις, είτε ως µέλη κοινοπρακτικού  
σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ. πρέπει να έχουν χρηµατοδοτική 
ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το µέγεθος, η ποιότητα και η 
πολυπλοκότητα της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα κύκλο εργασιών ανερχόµενο κατ’ ελάχιστο στο 
ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00) ετησίως.  
 

Άρθρο 15ο 
Περιεχόµενο προσφορών 

 
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και 
µέχρι τη σύναψη της Σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως αυτά 
ορίζονται στο Ν. 4412/2016 και στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Οι προσφορές και οι 
αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα σε (υπο)φακέλους*. 
 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) 
ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  
και (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
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Άρθρο 16ο 
Περιεχόµενα (υποφακέλου) 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και η Τεχνική Προσφορά.  
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 
 
16.1. Βασικά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 
16.1.1. Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου 
.pdf σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω: 
  
16.1.1.1. Αίτηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό (µε τη µορφή επιστολής προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία φέρει την υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του 
υποψηφίου ή, σε περίπτωση κοινοπραξίας κλπ., την υπογραφή των νοµίµων 
εκπροσώπων όλων των µελών) και στην οποία αναφέρονται η υποψήφια επιχείρηση 
(ή οι επιχειρήσεις), η πλήρης επωνυµία (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός 
fax) του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου και του αντικλήτου του. 
 
16.1.1.2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, εκδοθείσα σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  
 
16.1.1.3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή 
µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος V της παρούσας. 
 
16.1.1.4. Σε περίπτωση οµίλου, σύµπραξης, κοινοπραξίας εταιρειών, υπό σύσταση 
κοινοπραξίας, ένωσης επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός 
προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, 
απαιτείται, επίσης, να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το κάθε 
µέλος (ή το νόµιµο εκπρόσωπό του), χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται: (i) η 
αποδοχή της σύµπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, της 
ένωσης (consortium) ή της από κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο κοινός 
εκπρόσωπος και αντίκλητος του οµίλου, των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων 
µελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και (iii) το ποσοστό συµµετοχής του κάθε 
µέλους. 
 
16.1.2. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 
 
16.1.3. Τυχόν στοιχεία της προσφοράς µε εµπιστευτικό χαρακτήρα σηµαίνονται από 
τον υποψήφιο µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή 
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του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν 
χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 

            ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. 
 

Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να καλεί 
εγγράφως τους υποψήφιους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, βάσει του παρόντος άρθρου µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

Επισηµαίνεται ότι η ως άνω συµπλήρωση ή διευκρίνιση επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια µόνο τη διευκρίνιση ή τη συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.    

Στην περίπτωση αυτή η παροχή συµπληρώσεων ή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Μετά την κατάθεση των προσφορών, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση 
υποβάλλεται από τους υποψήφιους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής, δε λαµβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση που οι συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν 
προσκοµισθούν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το σχετικό έγγραφο, η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

 2. Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, προκειµένου να συµµετάσχει στην περαιτέρω 
διαδικασία του ∆ιαγωνισµού για το έργο. 

 3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση.  

 
16.2. Τεχνική Προσφορά 
 
16.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται από τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα και 
περιέχει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκειά 
του, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση του 
διαγωνιζοµένου, δύναται να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της προσφοράς του. 
Ειδικότερα, η Τεχνική Προσφορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 

16.2.1.1. Αποτελεσµατικότητα υποψηφίου Αναδόχου 
16.2.1.2. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
16.2.1.3. Σχήµα υλοποίησης του έργου 
16.2.1.4. Εµπειρία υποψηφίου Αναδόχου 

 

16.2.1.1. Αποτελεσµατικότητα υποψηφίου Αναδόχου: 

16.2.1.1.1. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του υποψηφίου, 
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά του. Η συγκεκριµένη πρόταση πρέπει να 
περιλαµβάνει, υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 
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16.2.1.1.1.1. Γενικό προφίλ εταιρείας (µέγεθος, παρουσία) στην ελληνική, 
ευρωπαϊκή ή διεθνή αγορά, 

16.2.1.1.1.2. ∆ιαθέσιµη υποδοµή ανθρώπινου δυναµικού (στελέχωση και επίπεδο 
κατάρτισης), 

16.2.1.1.1.3. ∆ιαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή και οργάνωση για επιτυχή υλοποίηση 
του έργου (ποιοτικά και χρονικά). 

 

16.2.1.2. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου:  

16.2.1.2.1. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του υποψηφίου, 
σχετικά µε την αναλυτική µεθοδολογία προσέγγισης του υπό ανάθεση έργου. Η 
πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

16.2.1.2.1.1. Αντίληψη προσέγγισης και αρχικός σχεδιασµός του έργου, περιγραφή 
εργαλείων- λογισµικού για την υλοποίηση του έργου,  

16.2.1.2.1.2. Αναλυτική περιγραφή κάθε φάσης του έργου και ανάλυση των 
δραστηριοτήτων και των επί µέρους ενεργειών, 

16.2.1.2.1.3. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων Α’, Β’ και Γ’ φάσης και του 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των φάσεων.  

 
16.2.1.3. Σχήµα υλοποίησης του έργου 
 
16.2.1.3.1. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει την πρόταση του υποψηφίου σχετικά 
µε τα στοιχεία για το σχήµα υλοποίησης του έργου, το οποίο αποτελείται από τον 
Υπεύθυνο του Έργου και την Οµάδα Έργου, καθώς και από στοιχεία για την 
απασχόληση (ποσοστά ή ώρες απασχόλησης) και τον καταµερισµό εργασίας της 
Οµάδας, µε αναλυτική περιγραφή των θεµάτων, ανά ενότητα έργου που θα αναλάβει 
το κάθε µέλος της Οµάδας. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που 
τεκµηριώνουν την επάρκεια και εµπειρία του Υπεύθυνου Έργου, καθώς και την 
επάρκεια και εµπειρία όλων των στελεχών της Οµάδας Έργου. Για κάθε στέλεχος της 
Οµάδας Έργου του υποψηφίου θα πρέπει να προσδιορίζεται το επίπεδο εµπειρίας 
του. 
16.2.1.3.2. Θα πρέπει να περιλαµβάνεται καταµερισµός εργασίας και αναλυτική 
περιγραφή του έργου κάθε µέλους της Οµάδας Έργου (και για τις τρεις φάσεις) 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα: 
 

Ονοµατεπώνυµο 

Στελέχους 

Θέση στην 

Οµάδα Έργου 

Αρµοδιότητες/ 

καθήκοντα 

Επίπεδο 

εµπειρίας 

Απασχόληση σε ηµέρες ανά  

Παραδοτέο 
 

1.1 .. .. .. 3.4 Σύνολο 

 

         

         

  Σύνολο       

 
16.2.1.3.3. Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της Οµάδας Έργου δεν είναι µόνιµο 
προσωπικό του υποψηφίου που υποβάλει την προσφορά, υποβάλλεται δήλωση 
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συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου ή και κατόπιν 
αυτής, εφόσον περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του παρόντος έργου.  
 
16.2.1.3.4. Θα επισυνάπτεται κατάλογος των µελών µεγάλης εµπειρίας (experts) της 
Οµάδας που θα εκτελέσει το έργο, µε τους τίτλους σπουδών και τα βιογραφικά 
σηµειώµατά τους, στα οποία θα αναφέρονται τα οµοειδή µε το παρόν έργα στα οποία 
έχει συµµετάσχει καθένας και θα γίνεται περιγραφή του ρόλου τους σε κάθε έργο. 
 
16.2.1.3.5. Θα επισυνάπτονται, επίσης, τα βιογραφικά σηµειώµατα, οι τίτλοι 
σπουδών και οι επαγγελµατικοί τίτλοι του υπολοίπου  προσωπικού που προτίθεται να 
διαθέσει για το αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης ο υποψήφιος. Στα βιογραφικά 
σηµειώµατα θα πρέπει να αναφέρονται, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, τα 
οµοειδή µε το παρόν έργα στα οποία έχει συµµετάσχει κάθε µέλος του προσωπικού 
και να γίνεται περιγραφή του ρόλου του σε κάθε έργο. 
 
16.2.1.4. Εµπειρία υποψηφίου Αναδόχου 
 
16.2.1.4.1. Για την τεκµηρίωση της απαιτούµενης εµπειρίας του (άρθρο 13 της 
παρούσας) ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο έργων, στον οποίο να 
αποτυπώνονται ο αρχικός προϋπολογισµός, το τελικό κόστος, η ηµεροµηνία παροχής, 
η συνολική διάρκεια, αν τα έργα είναι ήδη αποπερατωµένα, το ποσοστό συµµετοχής 
του υποψηφίου (εάν συµµετείχε µε άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων), καθώς 
και τους αποδέκτες τους (πελάτες), δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της χώρας ή 
άλλων χωρών της Ε.Ε.    

 

16.2.1.4.2. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή:  

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
 

16.2.1.4.3. Ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει, αναλυτικά, τουλάχιστον ένα (1), 
κατά την κρίση του, ανάλογο µε το αντικείµενο της παρούσας έργο. Συγκεκριµένα, 
είναι απαραίτητη η προσκοµιδή ενηµερωτικού σηµειώµατος, στο οποίο θα 
αναφέρεται, ιδίως, το είδος και το µέγεθος του έργου στο οποίο προσφέρθηκαν οι 
υπηρεσίες από τον υποψήφιο, αναλυτικά και λεπτοµερώς, το αντικείµενο και το είδος 
των παρασχεθεισών υπηρεσιών, το χρόνο παροχής των υπηρεσιών (αρχή και πέρας), 
τη συνολική αξία των υπηρεσιών και πιστοποιητικά του εργοδότη της σύµβασης των 
υπηρεσιών.  

 
16.2.1.4.4. Ο υποψήφιος δύναται να προσκοµίσει κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά 
την κρίση του, αποδεικνύει την εµπειρία του για την ανάληψη του έργου της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 
µε µορφή pdf και υπογράφεται ψηφιακά από τον υποψήφιο.  

2. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς προσκοµίζονται κατά περίπτωση µαζί µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, έως τις 15:00 µ.µ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, µε 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.  

Tα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που απαιτείται να προσκοµιστούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί από τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα και άρα δεν 
φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τεχνικά 
εγχειρίδια, PROSPECTUS κλπ. που είναι διαθέσιµα και στο διαδίκτυο δεν 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή. 

 
3. 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. 
 
4. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 
καλεί εγγράφως τους υποψήφιους να διευκρινίσουν, µέσα σε προθεσµία επτά (7) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού αιτήµατος, το περιεχόµενο της 
Τεχνικής Προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σηµασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή λογιστικά σφάλµατα που 
µπορούν, κατά την κρίση της, να θεραπευτούν.  
 
 

Άρθρο 17ο 
Περιεχόµενα (υποφακέλου) 
«Οικονοµική Προσφορά» 

 
17.1. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του υποψήφιου. 
 
17.2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισµού, 
στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
17.3. Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαβάνονται στη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος και του παραγόµενου, ψηφιακά υπογεγραµµένου, ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο υποψήφιος καλείται να παράξει, εκ νέου, το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 
 
17.4. Εφόσον η Οικονοµική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί, στο σύνολό της, στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο υποψήφιος επισυνάπτει, ψηφιακά 
υπογεγραµµένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
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17.5. Η Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνει συµπληρωµένα τα δύο έντυπα του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ (Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς) της παρούσας. Ως 
Οικονοµική Προσφορά λαµβάνεται το συνολικό προτεινόµενο ποσό που 
αποτυπώνεται στο Έντυπο 1.  
 
17.6. Η τιµή αναγράφεται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίδουν τιµές σε ευρώ ή που 
καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιµή 
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, η ολογράφως 
αναγραφόµενη τιµή υπερισχύει της αριθµητικής. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
17.7. Ο υποψήφιος επισυνάπτει και το Έντυπο 2, το οποίο περιλαµβάνει αναλυτικά 
τον επιµέρους προϋπολογισµό. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του Εντύπου 1 και 
των λοιπών, υπερισχύει το Έντυπο 1.  
 

17.8. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν θα αναγράφονται στους πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «∆ωρεάν» στη στήλη τιµών. Σε κάθε 
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και εάν δεν υφίσταται η 
ένδειξη «∆ωρεάν», τεκµαίρεται ότι προσφέρεται δωρεάν.  
 
17.9. ∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή 
επιφυλάξεων επ’ αυτής θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού 
και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου που τις 
διατυπώνει.  
 
17.10. Η τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς που θα δοθεί από τους υποψήφιους 
αποτελεί την πλήρη αµοιβή τους για το έργο της παρούσας. Οι τιµές των Προσφορών 
που αφορούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία θα εκφράζονται σε ευρώ µε ακρίβεια δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
κάθε άλλη επιβάρυνση (δασµοί, φόροι, αναπροσαρµογή τιµών κ.λ.π.) εκτός από το 
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου. 
17.11. Τεκµαίρεται ότι για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες και κάθε µορφής 
έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς 
και όλες τις νόµιµες δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη 
ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση.  

17.12. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής 
Προσφοράς του Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, 
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.  
 
17.13. Σε περίπτωση υπερβολικά χαµηλής Οικονοµικής Προσφοράς, κατά την κρίση 
της Επιτροπής, θα ζητείται από τον υποψήφιο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
της Οικονοµικής Προσφοράς (λ.χ. σχετικά µε την οικονοµία µεθόδου παροχής 
υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, υπό τις 
οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία, την πρωτοτυπία της προτεινοµένης 
λύσης κ.τ.λ.). Εάν, και µετά από την αξιολόγηση της αρµόδιας Επιτροπής της ως άνω 
αιτιολόγησης, οι προτεινόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά 
απορρίπτεται.   
 
17.14. Υποβολή Οικονοµικής Προσφοράς, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο από τον 
αναφερόµενο στο παρόν άρθρο, συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης. 
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17.15. Η Οικονοµική Προσφορά υπογράφεται ψηφιακά από το νόµιµο εκπρόσωπο 
του υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 
φορέων, από όλους τους οικονοµικούς φορείς ή από τον κοινό εκπρόσωπό της. 
Προσφορά, η οποία θα υποβληθεί χωρίς ψηφιακή υπογραφή, θεωρείται άκυρη και 
απορρίπτεται. Οικονοµική Προσφορά, η οποία είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  

17.16. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση, που κατά την 
κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και 
δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
17.17. Οικονοµική Προσφορά για µέρος του ζητούµενου έργου που προκηρύχθηκε 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 18ο 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης  

 

18.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-
τιµής.  
 
18.2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει από τον παρόντα ∆ιαγωνισµό 
την επιλογή του Αναδόχου, ο οποίος, όχι µόνον θα είναι κατεξοχήν ικανός να 
εκτελέσει το έργο του, αλλά και επαρκώς προετοιµασµένος για να αρχίσει τις 
εργασίες πραγµατοποίησης του έργου του αµέσως µετά την κατακύρωση του 
∆ιαγωνισµού και κατάλληλα οργανωµένος και µε την κατάλληλη Οµάδα Έργου για να 
το αποπερατώσει, κατά πιστή εφαρµογή της Σύµβασης στο σύνολό της.  
 
18.3. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν, µε την πληρότητα και την ποιότητα 
των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς τους, να αναδείξουν αφενός ότι έχουν τη 
γνώση και την εµπειρία για την εκτέλεση της Σύµβασης και αφετέρου ότι είναι σε 
πλήρη ετοιµότητα για άµεση ενεργοποίηση και έχουν διαθέσιµο το κατάλληλο 
προσωπικό και οργάνωση για το έργο αυτό. 
 
18.4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  
 
18.5. Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η Τεχνική Προσφορά των 
υποψηφίων (ΤΒ), και, στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί η Οικονοµική Προσφορά τους 
(ΟΠ).  
 
18.6. Για την αξιολόγηση του περιεχόµενου των Τεχνικών Προσφορών 
χρησιµοποιούνται οι κάτωθι  τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:   
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18.6.1. Οµάδα A΄: Κριτήρια σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα υποψηφίου 
Αναδόχου (Συντελεστής 10/100): 
 

Α/α Κριτήριο Βαθµός Συντελεστής 
 βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

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

 40% 

 

Α2 ∆ιαθέσιµη υποδοµή 
ανθρώπινου δυναµικού 
(στελέχωση και επίπεδο 
κατάρτισης ) 

 30% 
 

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

 30% 

 

                                                                             
Σύνολο: 

 

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

Α/α Κριτήριο  Βαθµός Συντελεστής 
 βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

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

 30% 
 

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

 40% 

 

Β3 Αναλυτική περιγραφή των 
παραδοτέων Α’, Β΄ και Γ’ 
Φάσης και του 
χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης των φάσεων 

 30% 

 

 
Σύνολο: 
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18.6.3. Οµάδα Γ΄: Κριτήρια σε σχέση µε το σχήµα υλοποίησης του έργου 
(Συντελεστής 30/100): 
 

Α/α Κριτήριο  Βαθµός Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

Γ1 Επάρκεια και εµπειρία του 
Υπεύθυνου Έργου 

 30%  

Γ2 Επάρκεια και εµπειρία των 
στελεχών της Οµάδας 
Έργου 

 30% 
 

Γ3 Καταµερισµός εργασίας και 
αναλυτική περιγραφή του 
έργου κάθε µέλους της 
Οµάδας Έργου (και για τις 
τρεις φάσεις).  

 40% 

 

 
Σύνολο: 

 

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

Α/α Κριτήριο  Βαθµός Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

∆1 Γενική εµπειρία σε έργα 
κοστολόγησης, οικονοµικής 
αποτίµησης και κατασκευής 
τεχνοοικονοµικών µοντέλων 

 30% 
 

∆2 Ειδική εµπειρία σε έργα 
κατασκευής bottom-up LRIC 
(ή LRIC ή LRAIC+) 
κοστολογικού µοντέλου, 
προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί για τον 
καθορισµό των τιµών 
ρυθµιζόµενων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 70% 

 

 
Σύνολο: 
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18.7. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται ανεξάρτητα, µε βαθµό 100 για τις περιπτώσεις 
που ικανοποιούνται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυξάνεται έως 
120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη 
βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 
δεκαδικά ψηφία. 
 
18.8. Η συνολική Τεχνική Βαθµολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από τον ακόλουθο 
τύπο: 
 
ΤΒ  =  10%xΣταθµισµένο Σύνολο Οµάδας Α + 30%xΣταθµισµένο Σύνολο Οµάδας Β 

+ 30%xΣταθµισµένο Σύνολο Οµάδας Γ + 30%xΣταθµισµένο Σύνολο Οµάδας ∆  
 
18.9. Η τελική βαθµολογία (Β) των προσφορών προκύπτει από το λόγο της τιµής της 
Οικονοµικής Προσφοράς αυτών (ΟΠ) σε ευρώ, προς την τεχνική βαθµολογία (ΤΒ), 
σύµφωνα µε τον τύπο: 
 

Β = ΟΠ/ΤΒ 
 

18.10. Ο λόγος της τελικής βαθµολογίας Β στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
Η Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τους υποψήφιους σε πίνακα, σύµφωνα µε την τελική 
βαθµολογία.   
 
18.11.  Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε τη µικρότερη τελική βαθµολογία Β. 
 
18.12. Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθµολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναµες. 
Στην περίπτωση αυτή, ως επικρατέστερη, θεωρείται η προσφορά µε τη µικρότερη 
τιµή Οικονοµικής Προσφοράς (ΟΠ). 
 

 
Άρθρο 19ο  

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
 
19.1. Για τη διεξαγωγή του παρόντος ∆ιαγωνισµού, τον έλεγχο υποβολής των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και την αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών 
Προσφορών θα συγκροτηθεί µε απόφαση της Ολοµέλειας της Αναθέτουσας Αρχής 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε τις αρµοδιότητες του άρθρου 221  παρ. 1 
στοιχεία α-στ’ και η’ του Ν. 4412/2016.     
 
19.2. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή 
και επανέναρξη των Επιτροπών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο Πρόεδρο 
αυτών. 
 

Άρθρο 20ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 
20.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 
10/2/2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζοµένων, 
κατά τα λοιπά, των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών.  
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20.2. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
20.3. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι υποψήφιοι στο ∆ιαγωνισµό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
 
20.4. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών 
φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015 (Α΄34). 
 

Άρθρο 21ο 
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών  

 
21.1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσα από το σύστηµα, ως ακολούθως: 
 
21.2. Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των υποφακέλων των 
προσφορών. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε κλειστή συνεδρίασή της 
λεπτοµερώς τα στοιχεία των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και αξιολογεί εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής.  
 
21.3. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό αξιολόγησης. 
Το πρακτικό ή ακριβές αντίγραφο αυτού, ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται στο 
portal του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τα ονόµατα των διαγωνιζοµένων που αποκλείονται από την 
περαιτέρω διαδικασία συµµετοχής τους στον ∆ιαγωνισµό, καθώς και οι λόγοι 
αποκλεισµού κάθε ενός από αυτούς δύναται να γνωστοποιούνται – κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος - µέσω φαξ σε όλους τους υποψήφιους.  
 
21.4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
µπορεί, µέσω του συστήµατος, να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες 
– υποψήφιους για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες – υποψήφιοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 
21.5. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βαθµολογεί τις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους 
συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 18.6 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει Πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης, στο οποίο κάθε 
Τεχνική Προσφορά βαθµολογείται και συντάσσεται Πίνακας Βαθµολογίας των 
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διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Το πρακτικό ή ακριβές αντίγραφο 
αυτού, ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται στο portal του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
21.6. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 
εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ορίζει την ηµεροµηνία και 
ώρα ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους 
συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό. Οι υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών όσων 
κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 
στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται.   
 
21.7. Μετά την αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονοµικών Προσφορών, σε 
κλειστή συνεδρίασή της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τις Οικονοµικές Προσφορές 
και συντάσσει Πρακτικό για την τελική αξιολόγηση των προσφορών, αναφέρει την 
τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης και συντάσσει 
Εισήγηση µε την οποία εισηγείται προς την Ολοµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής την 
κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού, βάσει του πίνακα βαθµολογίας.  
 
21.8. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σχετικά και η απόφαση αναρτάται στο 
σύστηµα και κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό µε αποδεικτικό 
παραλαβής. 
 

Άρθρο 22ο 
∆ιαδικασία ανάδειξης Αναδόχου - Κατακύρωση 

 
22.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της (προσωρινής) κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού βάσει του πίνακα βαθµολογίας, ο υποψήφιος, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, 
σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε τη σήµανση «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται  από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρµόδια υπηρεσία. 
 
22.2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 
 
22.2.1. Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω υποψήφιος,  
έκδοσης  του  τελευταίου  τριµήνου  πριν  από  την κοινοποίηση  της  ως  άνω  
έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποια από τις 
περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  
 
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του 
άρθρου 73 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4412/2016.  
 
22.2.2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους-
µέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης σε αυτόν της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ο προσωρινός Ανάδοχος 
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είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.    
 
22.2.3. Πιστοποιητικό  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος  δεν τελεί σε κάποια από τις 
καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 4 περ. β του Ν. 4412/2016. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 και στην περ. β της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
 
22.2.4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου, µε το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά 
την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επιδόσεως της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
22.2.5. Στοιχεία απόδειξης οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
 
22.2.5.1. Οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων των 
τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 
οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της 
χώρας, όπου ο υποψήφιος (ή, εφόσον πρόκειται περί κοινοπραξίας, τα µέλη αυτής) 
είναι εγκατεστηµένος. 
 
22.2.5.2. ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του υποψηφίου (ή 
των µελών της κοινοπραξίας) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, 
συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του. 
 
22.2.5.3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί ένωση οικονοµικών φορέων, τα 
αιτούµενα στις παρ. 22.2.5.1 και 22.2.5.2. πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέλος 
της ένωσης, η πλήρωση, ωστόσο, των σχετικών απαιτήσεων αρκεί να καλύπτεται από 
ένα εκ των µελών της ένωσης.  
 

22.2.6. Στοιχεία απόδειξης τεχνικής – επαγγελµατικής ικανότητας 

Προς απόδειξη των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο άρθρα 16.2.1.4.1 και 
16.2.1.4.2 της παρούσας ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκοµίσει τα ίδια τα 
συµβατικά κείµενα ή τα σχετικά χωρία των συµβάσεων ή τιµολόγια ή συστατικές 
επιστολές ή πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια ∆ηµόσια 
Αρχή (εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας) ή πιστοποιητικό που συντάσσει ο 
ιδιώτης (εάν αποδέκτης είναι ιδιώτης) και από τα οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω 
αναφερόµενα στοιχεία. 
 
22.2.7. Αναφορά του τµήµατος της Σύµβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, 
ενδεχοµένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριµένους τρίτους (φυσικά ή µη 
πρόσωπα) και έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 
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22.3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
  
22.4. Όταν ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα προσφορά και 
στον οποίον έγινε η προσωρινή κατακύρωση, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, η κατακύρωση 
γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκοµίζει, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγουµένων παραγράφων, ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
∆ιαγωνισµός µαταιώνεται. 
 
22.5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συµµετοχής.  
 
22.6. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
 
22.7. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 για 
τις οψιγενείς µεταβολές, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

Άρθρο 23ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

 
23.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 
 
23.2. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
23.3. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 
∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
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Άρθρο 24ο 
Έννοµη προστασία 

 
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό έχουν δικαίωµα να υποβάλουν προσφυγή κατά 
πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προθεσµίες που ορίζονται στα άρθρα 360-366 του Ν. 
4412/2016, σε συνδυασµό µε το άρθρο 379 παρ. 8 και 11 του ιδίου ως άνω Νόµου.  
 
 

Άρθρο 25ο 
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 
Οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από 
τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, των 
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/Β/23-04-2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  
 
 

Άρθρο 26ο 
Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

 
26.1. Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το αποτέλεσµά του από την 
Ολοµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
κοινοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στον προσωρινό Ανάδοχο και σε κάθε 
προσφέροντα, µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει. Αν δε λάβει χώρα η παραπάνω 
κοινοποίηση προς όλους τους προσφέροντες, η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει 
τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται, επίσης, 
ηλεκτρονικά. 
 
26.2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναγράφονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για 
την αναστολή της σύναψης της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επ. του Ν. 
4412/2016. 
  
26.3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και, ιδίως, η σύναψη 
της Σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) 
άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της 
παρούσας, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
26.4. Η Σύµβαση συντάσσεται µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, τη ∆ιακήρυξη 
και τα στοιχεία προσφοράς του Αναδόχου, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, 
συµπληρώσεις, διευκρινίσεις κ.λ.π. κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των 
συµφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της 
βούλησης των µερών, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών. 
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Άρθρο 27ο 
Ματαίωση του ∆ιαγωνισµού 

 
27.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από 
γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
(α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των 
προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
∆ιακήρυξης, 
 
(β) Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύµβασης,  
 
(γ) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
 
(δ) Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή,  
 
(ε) Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της Σύµβασης,  
 
(στ) Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
 
(ζ)  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ισχύος των προσφορών, 
 
(η) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως, ιδίως, δηµόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
27.2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία 
ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
 
27.3. Κάθε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε το διενεργούµενο 
∆ιαγωνισµό κοινοποιείται στους υποψήφιους ή/και στον Ανάδοχο µε επιστολή, 
τηλεοµοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο µέσο.  
 
27.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται, µε οποιονδήποτε τρόπο, από την παρούσα 
∆ιακήρυξη να αναθέσει τη δηµοπρατούµενη υπηρεσία, δικαιούµενη να αναθέσει ή 
όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, να µαταιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει το 
∆ιαγωνισµό. Σε καµία περίπτωση δε δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης υποψηφίων 
από την Αναθέτουσα Αρχή για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές 
τους ζηµίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 28ο 
Υπογραφή Σύµβασης 

 
28.1. Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται ο ∆ιαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος, 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης. 
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Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς 
Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης ή εάν δεν προσκοµίσει τα 
απαραίτητα έγγραφα, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής για πλήρη 
αποκατάσταση της ζηµίας της.  
 
28.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της Σύµβασης µέσα στην ταχθείσα προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα 
έγγραφα και κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει υπό τους ίδιους ακριβώς όρους τον δεύτερο κατά 
βαθµολογική σειρά υποψήφιο και αν αυτός δεν προσέλθει τον επόµενο. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
28.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην 
Αναθέτουσα Αρχή κάθε µεταβολή που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης σε σχέση µε 
την αρχικώς δηλωθείσα στο ∆ιαγωνισµό µέχρι την ολοκλήρωση έργου, άλλως κάθε 
κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόµιµα 
αποτελέσµατά της.  
 

 
Άρθρο 29ο 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει µε απόφασή Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της Σύµβασης, η οποία θα παραλαµβάνει τα παραδοτέα του έργου και θα 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της Σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 
των ως άνω όρων.  

 
Άρθρο 30ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

30.1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου, µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να ακολουθεί τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
30.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε 
αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης. Ο 
Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να 
είναι άµεσα διαθέσιµα για την παροχή διευκρινίσεων, την εφαρµογή οδηγιών της 
Αναθέτουσας Αρχής, τη διεξαγωγή ελέγχων και συναντήσεων και την υποβολή 
ενδιάµεσων αναφορών προόδου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 
30.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση του νοµίµου εκπροσώπου 
του, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, καθώς και να γνωστοποιεί 
εγγράφως και άµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόσωπο ή τη 
διεύθυνσή του. Οποιαδήποτε αλλαγή ισχύει µετά την έγγραφη έγκρισή της από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τον αντίκλητο που 
ορίζει.  
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30.4. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, µεταξύ άλλων, εξουσιοδοτηµένος να τον 
αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα που αφορούν στη Σύµβαση και να διευθετεί για 
λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, 
συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί, σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.   
 
30.5. Ο Ανάδοχος θα είναι, πλήρως και αποκλειστικός, µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 
30.6. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν 
υπεργολάβων ή συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, 
συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε τη Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόµενες υποχρεώσεις. 
 
30.7. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην προσφορά του 
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των συνεργατών του που 
θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης. Υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδιεκνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει άµεσα να προβεί σε αντικατάστασή του µε άλλο πρόσωπο 
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.   
 
30.8. Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, δύναται να γίνει µόνον µετά την έγκριση 
της Αναθέτουσας Αρχής και µόνον µε άλλο πρόσωπο, αντίστοιχων προσόντων και 
εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή, 
εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 
 
30.9. Σε περίπτωση κατά την οποία τα µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου 
αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποχώρησή 
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης να αντικαταστήσει 
άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  
 
30.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις και παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο 
προς το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
30.11. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, εντός τριών (3) ηµερών από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκοµίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.  
 



  

 

 

    
- 34 - 

30.12. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, µέλος του 
κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ. δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κοινοπρακτικού 
σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ., κατά το χρόνο τέλεσης της Σύµβασης, 
τότε, εάν οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις µπορούν να εκπληρωθούν 
από τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, η σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται, ως 
έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της, µε την ίδια τιµή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της σύµβασης από τα εναποµείναντα µέλη, στην 
περίπτωση αυτή, θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα αποφασίσει 
τελικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν 
για την εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε στην 
αντίστοιχη φάση του ∆ιαγωνισµού. Η αντικατάσταση, ωστόσο, ισχύει, µόνον έπειτα 
από τη σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
30.13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ., τα µέλη που 
αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ. θα είναι από κοινού και ολοκληρωτικά 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των από την 
παρούσα απορρεουσών υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους 
συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους ισχύουν µόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και, σε καµία περίπτωση, δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση του έργου. 
 
30.14. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαµβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή 
αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό 
που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της Σύµβασης), χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τήρηση των καθηκόντων 
εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας των προσώπων που χρησιµοποιεί αποτελεί 
υποχρέωση του Αναδόχου. Η παρούσα παράγραφος δεν αφορά σε πληροφορίες, που 
αποτελούν κοινό κτήµα, όχι όµως ως αποτέλεσµα παράβασης της παρούσας 
παραγράφου. Η επιβαλλόµενη µε την παρούσα υποχρέωση εχεµύθειας θα ισχύει και 
µετά την ολοκλήρωση του παρόντος ∆ιαγωνισµού και θα δεσµεύει και τους 
υποψήφιους, που δεν ανακηρύχθηκαν Ανάδοχοι. 
 
30.15. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε 
ζηµία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που 
απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου. 
 
30.16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το 
προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της Σύµβασης.  
 
30.17. Ο Ανάδοχος οφείλει ν’ αποφεύγει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή της 
συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε εξαίρεση 
την απλή αναφορά στο πελατολόγιό του. 
 
30.18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την υποστήριξη της Αναθέτουσας 
Αρχής σε πιθανές δικαστικές διαµάχες αναφορικά µε το τεχνικοοικονοµικό µοντέλο 
που συνιστά το αντικείµενο της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος 
καλείται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κείµενο µε τεκµηριωµένες απαντήσεις 
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προς τυχόν ισχυρισµούς που υποβάλλονται από το κάθε ενδιαφερόµενο µέρος και 
όπου απαιτηθεί, οι απαντήσεις δε αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται µε ποσοτικά 
στοιχεία. 

30.19. Ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου θα καθοριστούν στη Σύµβασή του µε 
την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
Άρθρο 31ο 

Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση Αναδόχου 
 
31.1. Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιτρέπει στην 
Αναθέτουσα Αρχή να απαιτήσει την κατάπτωση ποινικών ρητρών, όπως αυτές 
προσδιορίζονται ειδικότερα στο κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί.  
 
31.2. Το ποσόν των ποινικών ρητρών θα παρακρατείται/συµψηφίζεται από/µε την 
αµοιβή ή οποιοδήποτε ποσό οφειλόµενο από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 
Ανάδοχο ή θα αναζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχήµε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
κρίνει αυτή σκόπιµο. Σε περίπτωση που το ποσό των ποινικών πητρών υπερβαίνει τις 
ήδη καταβληθείσες πληρωµές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει αµέσως στην 
Αναθέτουσα Αρχή το υπερβάλλον. 
 
31.3. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει µονοµερώς για την τύχη της Σύµβασης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται 
στο κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί. 
 

Άρθρο 32ο 
Εκχώρηση και υπεργολαβία 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου 
ή µέρους της Σύµβασης χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ακόµη και σε περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο Ανάδοχος 
διατηρεί εις ολόκληρον 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 33ο  
Εµπιστευτικότητα - Πνευµατική ιδιοκτησία   

 
33.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς του Αναδόχου δηµοσιότητα 
αναφορικά µε τον παρόντα ∆ιαγωνισµό ή τη Σύµβαση, χωρίς προγενέστερη έγγραφη 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Ο όρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, καθώς και µετά τη λήξη ή τη, µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, λύση αυτής. 
 
33.2. Η εµπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συµφωνίας. Αίρεται δε 
αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως 
αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους νοµικούς τους 
παραστάτες, καθώς τους δικαστές/διαιτητές. Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα 
δε δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του ελληνικού κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
33.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί, εµπιστευτικά, για δύο (2) έτη, τα 
στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από υποψήφιους, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά 
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στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «Εµπιστευτικό Έγγραφο». Παράβαση της αρχής 
εµπιστευτικότητας προκύπτει µόνον από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
  
33.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ότι τα παραδοτέα της 
Σύµβασης είναι απαλλαγµένα από κάθε δικαίωµα τρίτου, που βασίζεται στις διατάξεις 
της ελληνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας περί προστασίας της πνευµατικής ή/και 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Ευθύνεται δε για αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας της 
Αναθέτουσας Αρχής από την προσβολή ανάλογου δικαιώµατος τρίτου προσώπου.  
 
33.5. Τα κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα επί των παραδοτέων ανήκουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και στο σύνολό τους, περιλαµβανοµένης κάθε 
µορφής εξουσίας που µπορεί να απορρέει από το περιουσιακό δικαίωµα και για χρόνο 
αόριστο. Ανάλογα ισχύουν και για δικαιώµατα σε βάση δεδοµένων που πιθανά 
αποτελούν παραδοτέο, σύµφωνα µε την παρούσα.  
  
 

Άρθρο 34ο  
∆ικαιοδοσία  

 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τη Σύµβαση και αφορά στην 
εκτέλεση, εφαρµογή και ερµηνεία αυτής και, εν γένει, τις σχέσεις που δηµιουργούνται 
από αυτήν, είναι αποκλειστικά αρµόδια τα ∆ικαστήρια της Αθήνας και εφαρµοστέο το 
ελληνικό δίκαιο.   

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 Αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου υπηρεσιών του Αναδόχου  

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στις 4/11/2016 η ΕΕΤΤ κοινοποίησε, σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στα άρθρο 16 και 45 
του Ν. 4070/2012, στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές των 
άλλων κρατών – µελών της ΕΕ σχέδιο µέτρων αναφορικά µε τις αγορές: α) Λιανικής 
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών 
πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και µη οικιακούς 
χρήστες στην Ελλάδα, (3ος κύκλος ανάλυσης αγορών), β) Λιανικής πρόσβασης στο 
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης  ISDN PRA 
στην Ελλάδα (3ος κύκλος ανάλυσης αγορών), γ) Χονδρικής παροχής τοπικής 
πρόσβασης σε σταθερή θέση (4ος κύκλος ανάλυσης) και δ) Χονδρικής παροχής 
κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα µαζικής κατανάλωσης (4ος 
κύκλος ανάλυσης.  

Στο σχέδιο µέτρων που κοινοποιήθηκε στις 4/11/2016 προβλέπεται µεταξύ άλλων 
ότι, στο πλαίσιο της αγοράς χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή 
θέση, θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης 
και ειδικά για τις υπηρεσίες αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και 
υποβρόχο, τις υπηρεσίες χονδρικών εικονικών προϊόντων NGA και άλλα τέλη που 
σχετίζονται µε αυτές (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) θα πρέπει να προσδιοριστούν 
κοστοστρεφείς τιµές βάσει µοντέλου Bottom-Up LRIC+ που βασίζεται στο τρέχον 
κόστος. Επιπλέον, στη διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring του ίδιου σχεδίου 
µέτρων προβλέπεται ότι, κάθε πάροχος που αναπτύσσει δίκτυο πρόσβασης σε 
περιοχή που του έχει ανατεθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαθέτει, κατά τη χρονική 
στιγµή διάθεσης λιανικών προϊόντων, εικονικό χονδρικό προϊόν τύπου VULA, σε τιµές 
που θα υπολογίζονται από το µοντέλο  BU LRIC+ που θα αναπτύξει η ΕΕΤΤ. Στο 
σχέδιο µέτρων σηµειώνεται επίσης ότι το µοντέλο που θα καταρτιστεί από την ΕΕΤΤ 
θα λαµβάνει υπόψη τις προβλέψεις της Σύστασης 2013/466/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Ειδικότερα, στην ενότητα 2.3.1.7.6.5 µε τίτλο «Υποχρέωση Ελέγχου Τιµών και 
Κοστολόγησης» του  αναφερόµενου σχέδιο µέτρων, το οποίο είναι διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στο σύνδεσµό 
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/T

elecoms/MarketAnalysis/Agora3_1/Draft-measure-mkts3a3b-retailaccess.pdf  

προβλέπονται τα ακόλουθα:  

Πιο συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη:  
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- την ανωτέρω αναφερθείσα Σύσταση1 και ειδικότερα την ανάγκη για σταθερές και 
προβλέψιµες τιµές χονδρικής πρόσβασης προκειµένου να παρέχεται ένα σαφές 
πλαίσιο για επενδύσεις,  

-την ανάγκη προσδιορισµού κοστοστρεφών τιµών χονδρικής πρόσβασης για τον 
χαλκό που λειτουργούν ως αναφορά για τις υπηρεσίες NGA και αντιµετωπίζουν 
κατάλληλα και συνεκτικά τις επιπτώσεις της µείωσης του όγκου που οφείλονται στη 
µετάβαση από τα δίκτυα χαλκού σε NGA, καθώς και  

-τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης,, 

η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι κοστοστρεφείς τιµές των υπηρεσιών αδεσµοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, των εικονικών προϊόντων και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται µε αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν βάσει ενός µοντέλου Bottom Up 
LRIC+ που βασίζεται στο τρέχον κόστος. Το εν λόγω µοντέλο θα πρέπει να 
καταρτιστεί από την ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύστασης 
2013/466/ΕΕ της Επιτροπής. Η διαδικασία κατάρτισης του εν λόγω µοντέλου θα 
ξεκινήσει αµέσως µετά την έκδοση απόφασης αναφορικά µε τον ορισµό, την 
ανάλυση και την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων στην αγορά 3α. Η ΕΕΤΤ, κατά 
την διαδικασία κατάρτισης του µοντέλου, θα διενεργήσει όλες τις απαραίτητες 
δηµόσιες διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο και θα κοινοποιήσει το αντίστοιχο σχέδιο 
µέτρων σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ 

{…} 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ θέλει να εκκινήσει την παροχή κάποιου νέου χονδρικού 
προϊόντος που ανήκει στην αγορά 3α και για το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί τιµή από 
το bottom-up µοντέλο που έχει αναπτύξει η ΕΕΤΤ ή από τα bottom up µοντέλα του 
ΟΤΕ, ο ΟΤΕ υποβάλει στην ΕΕΤΤ προς έγκριση τιµή και φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
αυτή έχει υπολογιστεί µε βάση το κόστος συµπεριλαµβανοµένου ενός εύλογου 
συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.  

{…} 

Επιπροσθέτως, δεδοµένου ότι η ανάπτυξη δικτύων NGA συνδέεται µε την ανάγκη 
µακροχρόνιας µίσθωσης συγκεκριµένων στοιχείων του δικτύου (πχ του υποβρόχου, 
dark fiber), η ΕΕΤΤ προτείνει να υφίσταται η δυνατότητα εφαρµογής ενός µοντέλου 
µακροχρόνιας µίσθωσης (τύπου IRU). Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΤΤ προτείνει να 
επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να εξετάζει και να διαπραγµατεύεται εύλογα 
αιτήµατα που αφορούν µοντέλα µακροχρόνιας µίσθωσης (IRU).  

Αναφορικά µε τον καθορισµό του ποσοστού επενδυτικού κινδύνου το οποίο πρέπει 
να αντανακλά τον επενδυτικό κίνδυνο κατά την χρονική περίοδο της υλοποίησης της 
επένδυσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύων Νέας Γενιάς, η ΕΕΤΤ εξακολουθεί να 
θεωρεί ότι για τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωµένος ο ΟΤΕ να παρέχει πρόσβαση 
στο πλαίσιο των δικτύων Νέας Γενιάς (συµπεριλαµβανοµένης συνεγκατάστασης, 

                                                           
1
 Σύσταση 2013/466/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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τεχνικών έργων υποδοµής και µέτρων οπισθόζευξης) δεν πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη επενδυτικός κίνδυνος διαφορετικός από εκείνον της υπάρχουσας υποδοµής 
χαλκού. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ φέρει στην ΕΕΤΤ στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
υφίσταται υψηλότερος επενδυτικός κίνδυνος για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
µέσω του δικτύου FTTN που αναπτύσσεται, η ΕΕΤΤ προτίθεται να εξετάσει την εν 
λόγω πρόταση και εάν κρίνει σκόπιµο να διενεργήσει δηµόσια διαβούλευση για τον 
καθορισµό του ποσοστού επενδυτικού κινδύνου.  

Επίσης, στο σηµείο 10 της ενότητας 2.3.1.7.9 του αναφερόµενου σχεδίου µέτρων µε 
τίτλο «Παράρτηµα 3 – ∆ιαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring» προβλέπεται ότι: 

Κάθε πάροχος που αναπτύσσει δίκτυο πρόσβασης σε περιοχή που του έχει ανατεθεί 
στο πλαίσιο της παρούσας διαθέτει, κατά τη χρονική στιγµή διάθεσης λιανικών 
προϊόντων, εικονικό χονδρικό προϊόν τύπου VULA, σύµφωνα µε κοινές προδιαγραφές 
που θα εγκριθούν από την ΕΕΤΤ, καθώς και προϊόν σύνδεσης σε εξωτερικό φρεάτιο 
στο τοπικό σηµείο συγκέντρωσης (στο ΑΚ ΟΤΕ ή σε δικό του κόµβο πρόσβασης) από 
το οποίο ο πάροχος που λαµβάνει τη χονδρική υπηρεσία θα µπορεί να παίρνει την 
κίνηση, µε ίδια µέσα. Ο πάροχος διαθέτει τα εν λόγω χονδρικά προϊόντα µε όρους µη 
διακριτικής µεταχείρισης. Η τιµή παροχής κάθε ισοδύναµου εικονικού προϊόντος από 
τους παρόχους θα είναι κοινή για όλους τους παρόχους και τον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης. Ειδικότερα, η 
ΕΕΤΤ προτείνει οι τιµές παροχής των ισοδύναµων εικονικών προϊόντων από τους 
παρόχους να υπολογίζονται από το µοντέλο BU LRIC+ που θα αναπτύξει η ΕΕΤΤ. 
Εάν, κατά το µεταβατικό διάστηµα, µέχρι την ολοκλήρωση του BU LRIC+ της ΕΕΤΤ, 
κάποιος εναλλακτικός πάροχος ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών εικονικών 
προϊόντων, η ΕΕΤΤ προτείνει η διάθεση των προϊόντων να γίνει στις εγκεκριµένες 
τιµές των αντίστοιχων εικονικών προϊόντων του ΟΤΕ. Ειδικά για την περίπτωση που 
δεν υπάρχουν εγκεκριµένες τιµές του ΟΤΕ (πχ για υπηρεσίες χονδρικής που δεν 
διαθέτει ο ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ θα προσδιορίσει τιµές λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις 
του άρθρου 52(2) του Ν.4070/2012.  

Στο προοίµιο της Σύστασης 2013/466/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται 
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Η συνιστώµενη µέθοδος υπολογισµού του κόστους  

(25) Για να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονιστικού πλαισίου, ενδείκνυται να 
χρησιµοποιείται µια µέθοδος υπολογισµού του κόστους που οδηγεί σε τιµές 
πρόσβασης που αντιστοιχούν κατά το δυνατόν στις αναµενόµενες τιµές σε µια 
αποτελεσµατικώς ανταγωνιστική αγορά. Αυτή η µέθοδος υπολογισµού του κόστους 
πρέπει να βασίζεται στο σύγχρονο αποδοτικό δίκτυο, να αντικατοπτρίζει την ανάγκη 
για σταθερές και προβλέψιµες τιµές χονδρικής πρόσβασης για τον χαλκό, σε βάθος 
χρόνου, που αποφεύγει σηµαντικές διακυµάνσεις και κλυδωνισµούς, προκειµένου να 
παρέχεται ένα σαφές πλαίσιο για επενδύσεις και να µπορεί να ορίζει κοστοστρεφείς 
τιµές χονδρικής πρόσβασης για τον χαλκό, που λειτουργούν ως αναφορά για τις 
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υπηρεσίες NGA και αντιµετωπίζουν κατάλληλα και συνεκτικά τις επιπτώσεις της 
µείωσης του όγκου που οφείλονται στη µετάβαση από τα δίκτυα χαλκού σε NGA, 
αποτρέποντας, δηλαδή, τεχνητή αύξηση των τιµών χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυο 
χαλκού, που θα µπορούσε διαφορετικά να παρατηρηθεί, ως αποτέλεσµα της 
µετάβασης των πελατών στο δίκτυο NGA του φορέα εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ. 

(26) Η ανάκτηση κόστους αποτελεί βασική αρχή µιας µεθόδου υπολογισµού του 
κόστους. ∆ιασφαλίζει ότι οι φορείς εκµετάλλευσης µπορούν να καλύψουν τις δαπάνες 
µε τις οποίες επιβαρύνονται και ότι λαµβάνουν κατάλληλη απόδοση επί του 
επενδυµένου κεφαλαίου.  

(27) Μια µέθοδος υπολογισµού του κόστους µε την κατάλληλη ένδειξη «κατασκευή ή 
αγορά» επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ διασφάλισης αποδοτικής 
εισόδου στην αγορά και επαρκών κινήτρων επένδυσης και, συγκεκριµένα, 
εγκατάστασης δικτύων NGA και, ως εκ τούτου, παροχής νέων, ταχύτερων και 
καλύτερων ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

(28) Η συνιστώµενη µέθοδος υπολογισµού του κόστους πρέπει να διασφαλίζει 
διαφάνεια και συνέπεια εντός της Ένωσης. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι 
αντικατοπτρίζονται οι συγκεκριµένες εθνικές συνθήκες βάσει µιας συνεκτικής 
προσέγγισης µοντελοποίησης.  

(29) Η µέθοδος υπολογισµού του κόστους που βασίζεται στο διευρυµένο µοντέλο 
µακροπρόθεσµου οριακού κόστους από τα κάτω προς τα επάνω (BU LRIC+) 
επιτυγχάνει µε τον βέλτιστο τρόπο αυτούς τους στόχους για τον καθορισµό των 
τιµών των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών χονδρικής πρόσβασης. Αυτή η µέθοδος 
µοντελοποιεί το πρόσθετο κεφάλαιο (περιλαµβανοµένων των µη ανακτήσιµων 
δαπανών) και τα λειτουργικά έξοδα µε τα οποία επιβαρύνεται ένας υποθετικά 
αποδοτικός φορέας εκµετάλλευσης µε την παροχή όλων των υπηρεσιών πρόσβασης 
και προσθέτει µια προσαύξηση, αυστηρά για ανάκτηση των κοινών δαπανών. 
Συνεπώς, η µέθοδος BU LRIC+ επιτρέπει την ανάκτηση των συνολικών δαπανών µε 
τις οποίες θα επιβαρυνθεί πράγµατι ο αποδοτικός φορέας εκµετάλλευσης.  

(30) Η µέθοδος BU LRIC+ υπολογίζει το τρέχον κόστος σε προοπτική βάση (δηλαδή, 
µε βάση σύγχρονες τεχνολογίες, την αναµενόµενη ζήτηση κ.λπ.) µε τις οποίες θα 
επιβαρυνόταν ένας αποδοτικός φορέας εκµετάλλευσης δικτύου εάν κατασκεύαζε 
σήµερα ένα σύγχρονο δίκτυο µε δυνατότητα παροχής όλων των απαιτούµενων 
υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η µέθοδος BU LRIC+ παρέχει ορθές και αποτελεσµατικές 
ενδείξεις για είσοδο.  

(31) Σε περιπτώσεις που τα καλωδιακά δίκτυα, τα δίκτυα οπτικών ινών (FttX) και, σε 
µικρότερο βαθµό, τα κινητά δίκτυα (ιδίως τα κινητά δίκτυα τεχνολογίας 
µακροπρόθεσµης εξέλιξης (Long Term Evolution, LTE) ανταγωνίζονται τα δίκτυα 
χαλκού, οι φορείς εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ αντιδρούν αναβαθµίζοντας τα δίκτυα 
χαλκού που διαθέτουν και αντικαθιστώντας τα σταδιακά µε NGA προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν αυτήν την απειλή των ανταγωνιστών. Συνεπώς, καθώς κανένας 
φορέας εκµετάλλευσης δεν θα κατασκεύαζε σήµερα αµιγές δίκτυο χαλκού, µε τη 
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µέθοδο BU LRIC+ υπολογίζεται το τρέχον κόστος εγκατάστασης ενός σύγχρονου 
αποδοτικού δικτύου NGA.  

(32) Αυτό το αποδοτικό δίκτυο NGA θα αποτελούνταν εν όλω ή εν µέρει από οπτικά 
στοιχεία, ανάλογα µε τις εθνικές συνθήκες, και θα ήταν σε θέση να επιτύχει τους 
στόχους του ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη όσον αφορά το εύρος ζώνης, 
την κάλυψη και την αφοµοίωση.  

(33) Η αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού ενός δικτύου NGA αυτού του είδους σε 
τρέχον κόστος αντικατοπτρίζει µε τον καλύτερο τρόπο την υποκείµενη ανταγωνιστική 
διαδικασία και, συγκεκριµένα, τη δυνατότητα να αναπαραχθούν τα στοιχεία του 
ενεργητικού.  

(34) Σε αντίθεση µε στοιχεία ενεργητικού όπως ο τεχνικός εξοπλισµός και το µέσο 
µετάδοσης (για παράδειγµα, οπτικές ίνες), τα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν 
τεχνικά έργα υποδοµής (για παράδειγµα, αγωγοί, τάφροι και ιστοί) είναι στοιχεία που 
είναι απίθανο να αναπαραχθούν. Οι τεχνολογικές αλλαγές, το επίπεδο του 
ανταγωνισµού και η ζήτηση λιανικής δεν αναµένεται να επιτρέψουν σε εναλλακτικούς 
φορείς εκµετάλλευσης να προχωρήσουν σε παράλληλα τεχνικά έργα υποδοµής, 
τουλάχιστον όπου τα προϋπάρχοντα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα 
υποδοµής µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός δικτύου NGA.  

(35) Στη συνιστώµενη µέθοδο υπολογισµού του κόστους, η βάση στοιχείων 
ενεργητικού για ρυθµιστικούς σκοπούς (Regulatory Asset Base, RAB) που αντιστοιχεί 
στα επαναχρησιµοποιήσιµα προϋπάρχοντα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αφορούν 
τεχνικά έργα υποδοµής αποτιµάται στο τρέχον κόστος, λαµβάνοντας υπόψη την 
οικονοµική διάρκεια ζωής τους που έχει παρέλθει και, συνεπώς, τις δαπάνες που 
έχουν ήδη ανακτηθεί από τον ρυθµιζόµενο φορέα εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ. Η 
συγκεκριµένη προσέγγιση παρέχει επαρκείς ενδείξεις αποδοτικής εισόδου στην αγορά 
όσον αφορά αποφάσεις κατασκευής ή αγοράς και αποτρέπει τον κίνδυνο αποκλίσεων 
προς τα πάνω στην ανάκτηση του κόστους για επαναχρησιµοποιήσιµα προϋπάρχοντα 
τεχνικά έργα υποδοµής. Μια απόκλιση προς τα πάνω στην ανάκτηση του κόστους δεν 
θα ήταν δικαιολογηµένη προκειµένου να διασφαλιστεί αποτελεσµατική είσοδος και να 
διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις, καθώς η επιλογή της κατασκευής δεν είναι 
οικονοµικά εφικτή για τη συγκεκριµένη κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού.  

(36) Η µέθοδος τιµαριθµοποίησης εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του τρέχοντος 
κόστους για τη RAB που αντιστοιχεί στα επαναχρησιµοποιήσιµα προϋπάρχοντα 
στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής. Η συγκεκριµένη µέθοδος 
προτιµάται λόγω της προβλεψιµότητας, της ανθεκτικότητας και της διαφάνειάς της. 
Βασίζεται σε ιστορικά δεδοµένα σχετικά µε τα έξοδα, τις σωρευµένες αποσβέσεις και 
την πώληση στοιχείων ενεργητικού εφόσον αυτά προκύπτουν από τους 
λογαριασµούς σύµφωνα µε τις καταστατικές και κανονιστικές διατάξεις και από τις 
οικονοµικές εκθέσεις του ρυθµιζόµενου φορέα εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ, καθώς και σε 
έναν δείκτη τιµών που είναι διαθέσιµος στο κοινό, όπως ο δείκτης τιµών λιανικής 
πώλησης.  
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(37) Κατά συνέπεια, η αρχική RAB που αντιστοιχεί στα επαναχρησιµοποιήσιµα 
προϋπάρχοντα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής ορίζεται 
στη ρυθµιστική λογιστική αξία, εξαιρουµένης της σωρευµένης απόσβεσης κατά τη 
στιγµή του υπολογισµού, και τιµαριθµοποιηµένη µε κατάλληλο δείκτη τιµών, όπως ο 
δείκτης τιµών λιανικής πώλησης.  

(38) Η αρχική RAB θα λάµβανε τότε οριστική µορφή και θα µετατίθετο από τη µία 
ρυθµιστική περίοδο στην επόµενη. Η οριστική µορφή της RAB διασφαλίζει ότι, µόλις 
γίνει πλήρης απόσβεση ενός µη αναπαραγόµενου επαναχρησιµοποιήσιµου 
προϋπάρχοντος στοιχείου ενεργητικού των τεχνικών έργων υποδοµής, το εν λόγω 
στοιχείο δεν περιλαµβάνεται πλέον στην RAB και συνεπώς δεν αντιπροσωπεύει πλέον 
κόστος για τον αιτούντα πρόσβαση, ακριβώς όπως δεν αποτελεί πλέον κόστος για τον 
φορέα εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ. Αυτή η προσέγγιση θα διασφάλιζε περαιτέρω την 
επαρκή αµοιβή του φορέα εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ και ταυτόχρονα θα παρείχε 
ρυθµιστική βεβαιότητα και στον φορέα εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ και στους αιτούντες 
πρόσβαση σε βάθος χρόνου. 

(39) Οι ενεργές γραµµές χαλκού µειώνονται συνεχώς λόγω της µετάβασης των 
καταναλωτών σε καλωδιακά δίκτυα, δίκτυα οπτικών ινών ή/και κινητά δίκτυα. Η 
µοντελοποίηση ενός ενιαίου αποδοτικού δικτύου NGA για προϊόντα πρόσβασης σε 
δίκτυο χαλκού και NGA αντισταθµίζει το πληθωριστικό αποτέλεσµα όγκου που 
προκύπτει κατά τη µοντελοποίηση ενός δικτύου χαλκού, σε περίπτωση που το 
κόστος σταθερού δικτύου κατανεµηθεί σε µειούµενο αριθµό ενεργών γραµµών 
χαλκού. Επιτρέπει τη σταδιακή µεταφορά του όγκου κίνησης από δίκτυα χαλκού σε 
δίκτυα NGA µε την εγκατάσταση δικτύων NGA και τη µετάβαση σε αυτά. Μόνο η 
µεταφορά του όγκου κίνησης σε άλλες υποδοµές (για παράδειγµα, καλωδιακά ή 
κινητά δίκτυα), που δεν περιλαµβάνονται στο µοντέλο κόστους, θα συνεπάγεται 
αύξηση του κόστους ανά µονάδα.  

(40) Υπό το πρίσµα της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας και βάσει των 
διαφορετικών εθνικών συνθηκών, οι ΕΡΑ χρειάζονται κάποιο βαθµό ευελιξίας για να 
καταρτίσουν µοντέλο για ένα τόσο σύγχρονο αποδοτικό δίκτυο NGA. Συνεπώς, το 
δίκτυο NGA µπορεί να βασίζεται σε οποιαδήποτε από τις διάφορες τεχνολογίες 
πρόσβασης και τοπολογίες δικτύου που διατίθενται σε φορείς εκµετάλλευσης για την 
ανάπτυξη ενός δικτύου NGA.  

(41) Ένα δίκτυο FttH, ένα δίκτυο FttC ή συνδυασµός τους µπορεί να θεωρηθεί ένα 
σύγχρονο αποδοτικό δίκτυο NGA. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, το κόστος που 
υπολογίζεται για το δίκτυο NGA πρέπει να προσαρµόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου χαλκού. Αυτό απαιτεί να υπολογίζεται η 
διαφορά κόστους µεταξύ ενός προϊόντος πρόσβασης που βασίζεται σε NGA και ενός 
προϊόντος πρόσβασης που βασίζεται αποκλειστικά στον χαλκό, προβαίνοντας στις 
σχετικές προσαρµογές του δικτύου στο µοντέλο NGA για τον καθορισµό της τιµής 
χονδρικής πρόσβασης στον χαλκό. Κατά τον καθορισµό της οικονοµικής ζωής των 
στοιχείων ενεργητικού στο πρότυπο δίκτυο FttH οι ΕΡΑ πρέπει να συνεκτιµήσουν τις 
αναµενόµενες τεχνολογικές και δικτυακές εξελίξεις των διαφόρων επιµέρους 
στοιχείων του δικτύου.  
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(42) Σε περιπτώσεις όπου η τοπολογία του δικτύου NGA που πρόκειται να 
µοντελοποιηθεί διαφέρει από αυτήν του δικτύου χαλκού σε τέτοιον βαθµό που η 
τεχνική προσαρµογή εντός του τεχνολογικού µοντέλου NGA δεν είναι εφικτή, οι ΕΡΑ 
θα µπορούσαν να υπολογίσουν το κόστος χαλκού καταρτίζοντας µοντέλο για ένα 
επικαλυπτικό δίκτυο, όπου δύο παράλληλα δίκτυα (χαλκού και οπτικών ινών, είτε 
FttH είτε FttC) µοιράζονται σε έναν ορισµένο βαθµό το ίδιο δίκτυο για τεχνικά έργα 
υποδοµών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, το πληθωριστικό αποτέλεσµα όγκου 
θα εξουδετερώνονταν για στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα 
υποδοµής, καθώς τα µοντελοποιηµένα δίκτυα χαλκού και οπτικών ινών θα 
µοιράζονταν τη χρήση των εν λόγω στοιχείων. Το κόστος ανά µονάδα των εν λόγω 
στοιχείων, που αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών σε ένα δίκτυο 
πρόσβασης, θα παρέµενε, ως εκ τούτου, το ίδιο. 

 

Σύµφωνα µε τις παραγράφους 30-37 της Σύστασης 2013/466/ΕΕ της Επιτροπής  

 

30. Για τους σκοπούς του καθορισµού των τιµών χονδρικής πρόσβασης για τον χαλκό 
και την NGA όπου η κοστοστρέφεια επιβάλλεται ως επανορθωτικό µέτρο, οι ΕΡΑ 
πρέπει να υιοθετούν µέθοδο υπολογισµού του κόστους που βασίζεται στο διευρυµένο 
µοντέλο µακροπρόθεσµου οριακού κόστους από τα κάτω προς τα επάνω (BU LRIC+), 
το οποίο περιλαµβάνει την προσέγγιση κατάρτισης µοντέλου από κάτω προς τα 
επάνω χρησιµοποιώντας το LRIC ως το µοντέλο υπολογισµού του κόστους, µε την 
προσθήκη προσαύξησης για την ανάκτηση των κοινών δαπανών. 

31. Οι ΕΡΑ πρέπει να υιοθετούν µια µέθοδο υπολογισµού του κόστους BU LRIC+ που 
υπολογίζει το τρέχον κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται ένας υποθετικά 
αποτελεσµατικός φορέας εκµετάλλευσης για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου 
αποδοτικού δικτύου NGA. {…} 

32. Κατά την κατάρτιση µοντέλου για δίκτυο NGA, οι ΕΡΑ πρέπει να ορίζουν ένα 
υποθετικά αποδοτικό δίκτυο NGA, το οποίο δύναται να επιτύχει τους στόχους του 
ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη όσον αφορά το εύρος ζώνης, την κάλυψη 
και την αφοµοίωση, και αποτελείται εν όλω ή εν µέρει από οπτικά στοιχεία. Κατά την 
κατάρτιση µοντέλου για ένα δίκτυο NGA, οι ΕΡΑ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τυχόν 
υπάρχοντα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής που µπορούν 
γενικά να συµπεριλάβουν και ένα δίκτυο NGA, καθώς και στοιχεία ενεργητικού που 
αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής που θα απαιτηθεί να κατασκευαστούν εξαρχής για 
να φιλοξενήσουν ένα δίκτυο NGA. Κατά συνέπεια, κατά την κατάρτιση του µοντέλου 
BU LRIC+, οι ΕΡΑ δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου νέο 
δίκτυο τεχνικών έργων για την εγκατάσταση δικτύου NGA 

33. Οι ΕΡΑ πρέπει να αποτιµούν την αξία όλων των στοιχείων ενεργητικού που 
αποτελούν τη RAB του δικτύου για το οποίο καταρτίζεται το µοντέλο, βάσει του 
κόστους αντικατάστασης, εκτός από τα επαναχρησιµοποιήσιµα προϋπάρχοντα 
στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής. 
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34. Οι ΕΡΑ πρέπει να αποτιµούν την αξία των επαναχρησιµοποιήσιµων 
προϋπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής και της 
αντίστοιχης RAB βάσει της µεθόδου τιµαριθµοποίησης. Ειδικότερα, οι ΕΡΑ πρέπει να 
ορίζουν τη RAB για τον εν λόγω τύπο στοιχείων ενεργητικού στη ρυθµιστική 
λογιστική αξία, µετά την αφαίρεση της σωρευµένης απόσβεσης κατά τη στιγµή του 
υπολογισµού, τιµαριθµοποιηµένη µε κατάλληλο δείκτη τιµών, όπως ο δείκτης τιµών 
λιανικής πώλησης. Οι ΕΡΑ πρέπει να εξετάζουν τους λογαριασµούς του φορέα 
εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ, όπου είναι διαθέσιµοι, προκειµένου να διαπιστώνουν εάν είναι 
επαρκώς αξιόπιστοι ως βάση ανακατασκευής αυτής της ρυθµιστικής λογιστικής αξίας. 
∆ιαφορετικά, πρέπει να προβαίνουν σε αποτίµηση βάσει ενός σηµείου αναφοράς που 
προκύπτει από τις βέλτιστες πρακτικές σε συγκρίσιµα κράτη µέλη. Οι ΕΡΑ δεν πρέπει 
να περιλαµβάνουν στους υπολογισµούς τους τα επαναχρησιµοποιήσιµα 
προϋπάρχοντα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής τα οποία 
έχουν αποσβεσθεί πλήρως αλλά εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται. 

 

35. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αποτίµησης της αξίας των στοιχείων 
ενεργητικού που ορίζεται στο σηµείο 34, οι ΕΡΑ πρέπει να οριστικοποιούν τη RAB 
που αντιστοιχεί στα επαναχρησιµοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν 
τεχνικά έργα υποδοµής και στη συνέχεια να τη µετακυλίουν από τη µία ρυθµιστική 
περίοδο στην επόµενη. 

 

36. Οι ΕΡΑ πρέπει να ορίζουν τη διάρκεια ζωής των στοιχείων ενεργητικού που 
αφορούν τεχνικά έργα υποδοµής σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στην 
αναµενόµενη περίοδο χρόνου κατά την οποία το στοιχείο είναι χρήσιµο και στο 
αντίστοιχο προφίλ ζήτησης. Κατά κανόνα, πάνω από 40 έτη στην περίπτωση των 
αγωγών. 

 

37. Υπό το πρίσµα της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας, οι ΕΡΑ πρέπει να 
εξετάζουν διάφορες προσεγγίσεις για την κατάρτιση µοντέλου σχετικά µε ένα 
υποθετικά αποδοτικό δίκτυο NGA ανάλογα µε την τεχνολογία πρόσβασης και την 
τοπολογία του δικτύου που ταιριάζει καλύτερα στις εθνικές συνθήκες. Κατά τον 
καθορισµό των τιµών πρόσβασης υπηρεσιών που βασίζονται αποκλειστικά στον 
χαλκό, οι ΕΡΑ πρέπει να προσαρµόζουν το υπολογισθέν κόστος για αυτό το δίκτυο 
NGA ώστε να αντικατοπτρίζει τα διάφορα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πρόσβασης 
χονδρικής που βασίζονται αποκλειστικά στον χαλκό. Για τον σκοπό αυτόν, οι ΕΡΑ 
πρέπει να υπολογίζουν τη διαφορά κόστους µεταξύ ενός προϊόντος πρόσβασης που 
βασίζεται, για παράδειγµα, σε FttC/FttH και ενός προϊόντος πρόσβασης που βασίζεται 
αποκλειστικά στον χαλκό αντικαθιστώντας τα οπτικά στοιχεία µε ικανοποιητικά 
τιµολογηµένα στοιχεία χαλκού, κατά περίπτωση, στο τεχνολογικό µοντέλο NGA. 
∆ιαφορετικά, οι ΕΡΑ θα µπορούσαν να υπολογίσουν το κατά περίπτωση κόστος 
χαλκού καταρτίζοντας µοντέλο για ένα επικαλυπτικό δίκτυο NGA, όπου δύο 
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παράλληλα δίκτυα (χαλκού και οπτικών ινών, είτε FttH είτε FttC) µοιράζονται σε έναν 
βαθµό την ίδια τεχνική υποδοµή. 

 

Το Παράρτηµα Ι της Σύστασης 2010/572/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά µε τη 
ρυθµιζόµενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς αναφέρει µεταξύ άλλων 
ότι: 

 «Σε περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις σε δίκτυα NGA εξαρτώνται ως προς την 
κερδοφορία τους από αστάθµητους παράγοντες, όπως υποθέσεις για σηµαντικά 
υψηλότερα ARPU ή αυξηµένα µερίδια αγοράς, οι ΕΡΑ πρέπει να εκτιµήσουν αν το 
κόστος κεφαλαίου αντανακλά τον αυξηµένο επενδυτικό κίνδυνο για επενδύσεις σε 
σηµερινά, χάλκινα δίκτυα».  

Επιπλέον, σχετικά µε την τιµολόγηση της πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδοµής 
αναφέρεται ότι: 

 «Κατά τον καθορισµό των τιµών πρόσβασης σε έργα τεχνικής υποδοµής, οι ΕΡΑ δεν 
πρέπει να θεωρήσουν το προφίλ κινδύνου διαφορετικό από εκείνο της υποδοµής 
χαλκού, εκτός εάν ο φορέας εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ ήταν υποχρεωµένος να υποβληθεί 
σε ειδικό κόστος έργων τεχνικής υποδοµής —πέρα από τις συνήθεις δαπάνες 
συντήρησης— για την εγκατάσταση δικτύου NGA.». 

 Η παράγραφος 5 του Παραρτήµατος Ι της ανωτέρω Σύστασης αναφέρει ότι: 

 «Οι ΕΡΑ οφείλουν να επιβάλουν κοστοστρεφή πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η αποδεσµοποίηση υποβρόχου, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων οπισθόζευξης και βοηθητικών επανορθωτικών 
µέτρων, όπως η ισότιµη πρόσβαση σε ευκολίες για συνεγκατάσταση, ή ελλείψει 
αυτών, ισοδύναµη συνεγκατάσταση. Οι ρυθµιζόµενες τιµές πρόσβασης δεν πρέπει να 
είναι υψηλότερες από το κόστος ενός αποδοτικού φορέα εκµετάλλευσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι ΕΡΑ µπορούν να εξετάσουν την αξιολόγηση αυτών των δαπανών µε 
µοντελοποίηση από τα κάτω προς τα επάνω ή συγκριτική αξιολόγηση, κατά 
περίπτωση. Κατά τον καθορισµό των τιµών πρόσβασης στο χάλκινο υποβρόχο, οι 
ΕΡΑ δεν πρέπει να θεωρήσουν τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού κινδύνου 
διαφορετικά από εκείνα της υπάρχουσας υποδοµής χαλκού.».  

Τέλος η παράγραφος 6 του Παραρτήµατος Ι της ίδιας Σύστασης ορίζει σχετικά µε τα 
κριτήρια καθορισµού του ασφαλίστρου κινδύνου ότι: 

 «Αφετέρου, οι επενδύσεις σε FTTN, που συνιστά µερική αναβάθµιση του 
υφιστάµενου δικτύου πρόσβασης (όπως για παράδειγµα οι VDSL), παρουσιάζουν 
κατά κανόνα σηµαντικά χαµηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση µε τις επενδύσεις σε 
FTTH, τουλάχιστον σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Ειδικότερα, υπάρχει µικρότερη 
αβεβαιότητα σχετικά µε τη ζήτηση για εύρος ζώνης που θα παρέχεται µέσω 
FTTN/VDSL, ενώ οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι χαµηλότερες. […] Οι ΕΡΑ 
πρέπει να οργανώνουν δηµόσια διαβούλευση ως προς τις µεθόδους τους προκειµένου 
να καθορίσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου.» 
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Στις 5/12/2016 η ΕΕ κοινοποίησε στην ΕΕΤΤ επιστολή της µε την οποία της 
γνωστοποίησε ότι η ΕΕΤΤ µπορεί να προχωρήσει στη θέσπιση των συγκεκριµένων 
µέτρων. Επιπρόσθετα, η ΕΕ στην εν λόγω επιστολή, τονίζει ότι µια µέθοδος 
υπολογισµού του κόστους θα πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες ενδείξεις «κατασκευή 
ή αγορά» και να επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ διασφάλισης 
αποδοτικής εισόδου στην αγορά και επαρκών κινήτρων επένδυσης. Ο στόχος αυτός 
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µέσω της οµοιόµορφης χρήσης µιας µεθόδου 
υπολογισµού του κόστους BU LRIC + όπως καθορίζεται στη σύσταση της ΕΕ για τις 
υποχρεώσεις αµεροληψίας και µεθόδους υπολογισµού του κόστους. Ως εκ τούτου, η 
ΕΕ καλεί την ΕΕΤΤ να υπολογίσει τις τιµές για τα προϊόντα bitstream, όπως τα ΑRΥS 
(BRAS) και V-ΑRΥS (BRAS) βάσει του µοντέλου υπολογισµού του κόστους BU LRIC+ 
της ΕΕΤΤ. 

Η ΕΕΤΤ, κατά τη λήψη της τελικής της απόφασης αναφορικά µε τις ως άνω αγορές, 
υποχρεούται να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις της ΕΕ, του BEREC και των 
Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών των άλλων κρατών – µελών της ΕΕ.  

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ΕΕΤΤ, βάσει του ανωτέρω νοµικού πλαισίου, προτίθεται να δηµιουργήσει 
κοστολογικό/ά µοντέλο/α bottom up LRIC+ µε βάση το τρέχον κόστος, το οποίο να 
είναι σε ακολουθία µε τις αρχές που περιλαµβάνονται στην Σύσταση 2013/466/ΕΕ της 
Επιτροπής σχετικά µε συνεκτικές υποχρεώσεις αµεροληψίας και µεθόδους 
υπολογισµού του κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισµού και τη βελτίωση του 
επενδυτικού περιβάλλοντος στην ευρυζωνικότητα. Από το εν λόγω µοντέλο θα πρέπει 
να προκύπτουν οι τιµές για τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

• υπηρεσίες αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο και 
άλλα τέλη που σχετίζονται µε αυτές (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) 

• υπηρεσίες χονδρικού προϊόντος FTTH P2P και άλλα τέλη που σχετίζονται µε 
αυτές 

• υπηρεσίες χονδρικών εικονικών προϊόντων NGA (διακριτές τιµές ανάλογα µε 
την αρχιτεκτονική δικτύου π.χ. FTTC vectoring/FTTC G.fast/FTTH/FTTB) και 
άλλα τέλη που σχετίζονται µε αυτές (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) 

• προϊόντα bitstream, όπως τα ΑRΥS (BRAS) και V-ΑRΥS (BRAS) και άλλα τέλη 
που σχετίζονται µε αυτά (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) 

• υπηρεσίες χονδρικών προϊόντων VPU BRAS και VPU light BRAS και άλλα τέλη 
που σχετίζονται µε αυτά (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) 

Τέλη που σχετίζονται µε τις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως τέλη σύνδεσης/µετάβασης, 
µπορεί να προκύπτουν από επιµέρους bottom-up µοντέλα. 

Η δηµιουργία του µοντέλου, το οποίο πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες της 
ελληνικής αγοράς, προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη της σύστασης της ΕE καθώς 
και την εφαρµογή όλων των σχετικών αρχών της, αξιολογώντας πιθανές εναλλακτικές 
προσέγγισης στην υλοποίησή τους, ώστε να καθοριστεί ένας τρόπος υπολογισµού 
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του κόστους  σύµφωνα µε τις σχετικές αρχές που περιγράφονται αναλυτικά στην εν 
λόγω σύσταση της ΕΕ. Για το εν λόγω µοντέλο απαιτείται να διεξαχθεί δηµόσια 
διαβούλευση καθώς και κοινοποίηση του στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές 
ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών – µελών της ΕΕ, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 7α της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα.    

Το έργο θα περιλαµβάνει τρεις φάσεις: α) Στην πρώτη φάση θα ετοιµαστεί 
ερωτηµατολόγιο από τον Ανάδοχο, το οποίο και θα αποσταλεί προς όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, µε το οποίο θα συλλεχθούν όλα τα αναγκαία στοιχεία τόσο για 
τον καθορισµό των βασικών αρχών, της µεθοδολογίας και της δοµής του µοντέλου 
όσο και για να τροφοδοτηθεί – σε επόµενη φάση - το µοντέλο µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για τον υπολογισµό του κόστους2. Επιπλέον, στην πρώτη φάση θα 
συνταχθεί από τον Ανάδοχο κείµενο αρχών, µεθοδολογίας και δοµής, το οποίο θα 
τεθεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. β) Η δεύτερη φάση συνίσταται στην επεξεργασία από 
τον Ανάδοχο των απαντήσεων και των σχολίων που θα τεθούν κατά τη ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση και στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα διαµορφωθεί το 
τελικό κείµενο των αρχών και της ακολουθούµενης µεθοδολογίας που θα 
αποτελέσουν τη βάση για τη δηµιουργία του µοντέλου. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα 
δηµιουργήσει το µοντέλο, το οποίο θα τεθεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. Ο Ανάδοχος, 
λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, θα επικαιροποιήσει  το 
µοντέλο. γ) Κατά την τρίτη φάση, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στις 
απαντήσεις της σε πιθανά ερωτήµατα ή σχόλια που θα προκύψουν από τη 
κοινοποίηση του µοντέλου στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές 
των άλλων κρατών – µελών της ΕΕ, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 7α της Οδηγίας 
Πλαίσιο όπως ισχύει, θα παραδώσει στην ΕΕΤΤ το τελικό κείµενο των αρχών της 
µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου καθώς και το µοντέλο στη τελική του µορφή 
excel, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο. Στη συνέχεια, θα προβεί 
στην εκπαίδευση των στελεχών της ΕΕΤΤ. Σε κάθε φάση του έργου, σε περίπτωση 
που κριθεί αναγκαίο, ο Ανάδοχος µπορεί να χρειαστεί να διαµορφώσει µη 
εµπιστευτικές εκδοχές των κειµένων, µοντέλων κλπ 

    

                                                           
2
Εάν κριθεί αναγκαίο, επιπρόσθετα στοιχεία για την τροφοδότηση του µοντέλου µπορούν να 

συλλεχθούν µε ερωτηµατολόγια και σε επόµενη φάση του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Αναλυτικότερα οι αναµενόµενες διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
αυτών καθορίζονται ως ακολούθως:  

Α. ΦΑΣΕΙΣ 

α) Φάση 1 

Στόχος 

Ο στόχος σε αυτή τη φάση είναι η συλλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων για την 
δηµιουργία του µοντέλου και ο καθορισµός των αρχών και της µεθοδολογίας πάνω 
στις οποίες θα στηριχθεί το µοντέλο.  

Περιγραφή  

Ο Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην ελληνική αγορά, 
και µε βάση την ευρωπαϊκή εµπειρία και πρακτική θα προβεί στη κατάρτιση 
ερωτηµατολογίου (Παραδοτέο 1.1) που θα αποσταλεί προς απάντηση σε όλους τους 
τηλεπικοινωνιακού παρόχους. Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι η συλλογή 
στοιχείων από τους τηλεπικοινωνιακούς  παρόχους µε στόχο: α) τον καθορισµό των 
αρχών, της µεθοδολογίας και της δοµής του µοντέλου σύµφωνα µε την Σύσταση της 
Επιτροπής υπ’ αριθ. 2013/466/ΕΕ και β) την δηµιουργία του µοντέλου. Τα στοιχεία 
που θα συλλέξει από τους παρόχους θα πρέπει να δώσουν στον Ανάδοχο την 
απαραίτητη πληροφορία ώστε να προσδιορίσει τη µορφή και τα χαρακτηριστικά 
(τεχνολογία, αρχιτεκτονική, τοπολογία κ.α.) του NGA δικτύου το οποίο πρόκειται να 
µοντελοποιηθεί βάσει των εθνικών συνθηκών (γεωγραφικά και πληθυσµιακά 
δεδοµένα, υφιστάµενα δίκτυα, ζήτηση υπηρεσιών κ.α.). Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να συλλέξει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τροφοδότηση του 
µοντέλου. Καλείται, εποµένως, µέσω του ερωτηµατολογίου, να συλλέξει µεταξύ 
άλλων, και να αξιολογήσει επικαιροποιηµένα στοιχεία για τη ζήτηση, στοιχεία δικτύου 
(όπως αρχιτεκτονική δοµή, χωρητικότητα και χρήση των στοιχείων δικτύου, 
περιορισµούς στη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και ασφάλειας του δικτύου, 
διάρκεια ζωής των παγίων στοιχείων εξοπλισµού, τεχνολογική εξέλιξη) καθώς και 
στοιχεία µοναδιαίου κόστους (π.χ. επενδύσεις σε αγορά και αντικατάσταση), στοιχεία 
λειτουργικού κόστους όπως συντήρηση εξοπλισµού δικτύου και συστηµάτων 
πληροφορικής.  

Κατά τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων, ο Ανάδοχος προετοιµάζει διευκρινίσεις 
σε τυχόν απορίες, ερωτήµατα, ή επεξηγήσεις που θα ζητηθούν από τους παρόχους 
σε σχέση µε τα αιτούµενα ή µε συµπληρωµατικά στοιχεία. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε 
αξιολόγηση των δεδοµένων και των στοιχείων που θα συλλέξει. Εφόσον απαιτείται, 
θα απευθύνει διευκρινίσεις ή/και συµπληρωµατικές ερωτήσεις προς τους παρόχους 
για προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων.  

  

Μετά τη συλλογή των στοιχείων,  θα γίνει, από τον Ανάδοχο, η επεξεργασία και 
αξιολόγηση των απαντήσεων και των σχολίων που θα έχουν συλλεχθεί από τους 
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παρόχους. Στη περίπτωση που τα συλλεχθέντα στοιχεία δεν θεωρηθούν επαρκή, θα 
χρησιµοποιηθούν, είτε στοιχεία της ΕΕΤΤ, είτε διεθνείς δείκτες αναφοράς 
(benchmarks), είτε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν έγκυρες πηγές και 
έχει στη διάθεσή του ο Ανάδοχος. Κατόπιν ο Ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη του 
κειµένου αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου που θα τεθεί σε ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση (Παραδοτέο 1.2). Στο τέλος της φάσης 1, το κείµενο των αρχών, της 
µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου, θα τεθεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, µε  σκοπό 
τη συλλογή σχολίων και παρατηρήσεων από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.  

Παραδοτέα 

1.1 Ερωτηµατολόγιο συλλογής στοιχείων   

1.2 Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αρχών, µεθοδολογίας και δοµής 
µοντελοποίησης  

 

β) Φάση 2 

Στόχος 

Ο στόχος σε αυτή τη φάση είναι η οριστικοποίηση του κειµένου αρχών,  
µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου, µετά την αξιολόγηση και ενσωµάτωση των 
σχολίων της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και η ανάπτυξη του µοντέλου που θα 
κοινοποιηθεί στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές των άλλων 
κρατών – µελών της ΕΕ.  

Περιγραφή  

Ο Ανάδοχος, αφού λάβει από την ΕΕΤΤ τα σχόλια που τέθηκαν κατά τη ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση, θα υποβάλει στην ΕΕΤΤ (Παραδοτέο 2.1) απαντήσεις επί των σχολίων 
αξιολογώντας την σπουδαιότητά τους και την ανάγκη ενσωµάτωσής τους στο κείµενο 
αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην 
οριστικοποίηση του κειµένου των αρχών, της µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου 
(Παραδοτέο 2.2).  

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει το µοντέλο (ή µοντέλα εφόσον κριθεί απαραίτητο) και θα 
παράσχει έκδοση ενηµερωµένη µε στοιχεία, προς χρήση της ΕΕΤΤ  συνοδευόµενη 
από το τεχνικό εγχειρίδιο (Παραδοτέο 2.3). Επίσης θα παραδώσει έκδοση του 
µοντέλου σε κατάλληλη µορφή προς ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση συνοδευόµενη από 
τεχνικό εγχειρίδιο και σχετικό κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, τηρώντας την αρχή 
της εµπιστευτικότητας και του επιχειρηµατικού απορρήτου (Παραδοτέο 2.4).  

Στο τεχνικό εγχειρίδιο θα περιλαµβάνονται βήµα προς βήµα οδηγίες σχετικά µε τη 
δοµή του µοντέλου, θα επεξηγούνται αναλυτικά οι παραδοχές που έχουν ληφθεί 
υπόψη, θα γίνεται η τεκµηρίωση των τελικών υπολογισµών και αλγορίθµων, ο 
µηχανισµός και ο τρόπος ενηµέρωσής του µε καινούργια στοιχεία καθώς και 
λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης. 
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Ο Ανάδοχος, αφού λάβει από την ΕΕΤΤ τα σχόλια που τέθηκαν κατά τη ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση του µοντέλου, θα υποβάλει στην ΕΕΤΤ (Παραδοτέο 2.5) απαντήσεις επί 
των σχολίων αξιολογώντας την σπουδαιότητά τους και την ανάγκη ενσωµάτωσής 
τους στο µοντέλο. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην οριστικοποίηση του µοντέλου (excel 
και τεχνικό εγχειρίδιο) τόσο στη πλήρη όσο και στην εµπιστευτική έκδοση 
(Παραδοτέο 2.6 α και β).  

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές, την µεθοδολογία και το µοντέλο 
στους παρόχους σε συνάντηση/συναντήσεις που θα οργανωθεί/ούν από την ΕΕΤΤ.  

Παραδοτέα 

2.1  Κείµενο µε απαντήσεις επί των σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία 
της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης επί των αρχών, της µεθοδολογίας και της δοµής 
του µοντέλου. 

2.2  Ενηµερωµένο κείµενο αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου.   

2.3  Τελική µορφή µοντέλου σε µορφή excel συνοδευόµενη από το τεχνικό 
εγχειρίδιο, ενηµερωµένο µε στοιχεία προς χρήση της ΕΕΤΤ.  

2.4  Τελική µορφή µοντέλου σε µορφή excel συνοδευόµενη από το τεχνικό 
εγχειρίδιο προς ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση και κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης.  

2.5  Κείµενο µε απαντήσεις επί των σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία 
της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης επί του µοντέλου. 

2.6.  Τελική µορφή µοντέλου σε µορφή excel και τεχνικό εγχειρίδιο (α) πλήρης και 
β) εµπιστευτική έκδοση) µετά τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

 

γ) Φάση 3 

Στόχος 

O στόχος σε αυτή τη φάση είναι η υποστήριξη της ΕΕΤΤ κατά την κοινοποίηση του 
µοντέλου στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών 
– µελών της ΕΕ σύµφωνα µε το ισχύον ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο και η  
εκπαίδευση των στελεχών της ΕΕΤΤ . 

Περιγραφή  

Το τελικό µοντέλο  (βασικές αρχές, µεθοδολογία και δοµή) θα κοινοποιηθεί στην ΕΕ, 
στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών – µελών της ΕΕ. Ο 
Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στις απαντήσεις ερωτηµάτων ή σχολίων που 
πιθανόν να προκύψουν σε αυτή τη διαδικασία (Παραδοτέο 3.1) σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που θα ορισθεί από την ΕΕ ή το BEREC αντίστοιχα  και θα προβεί 
στην οριστικοποίηση (ενσωµατώνοντας πιθανές αλλαγές που µπορεί να προκύψουν 
από τη διαδικασία κοινοποίησης):  

α) του κειµένου βασικών αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου (Παραδοτέο 
3.2) και 
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β) του µοντέλου σε µορφή excel τόσο στη πλήρη όσο και στην εµπιστευτική έκδοση 
(Παραδοτέο 3.3 α και β)  συνοδευόµενο από το τεχνικό εγχειρίδιο.  

Ταυτόχρονα, ο ανάδοχος θα παραδώσει κείµενο που θα περιλαµβάνει τις τιµές που 
έχουν προκύψει από το οριστικοποιηµένο µοντέλο για τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες 
(Παραδοτέο 3.4) 

O Ανάδοχος  θα εκπαιδεύσει τα υποδεικνυόµενα από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Έργου στελέχη της ΕΕΤΤ στην χρήση του µοντέλου. Ο Ανάδοχος θα µεταφέρει 
στα υποδεικνυόµενα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου στελέχη της 
ΕΕΤΤ την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε αυτά να είναι σε θέση να 
παραµετροποιούν και να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά το µοντέλο για τον 
υπολογισµό των τιµών των υπηρεσιών των οποίων οι τιµές ρυθµίζονται βάσει του 
bottom-up µοντέλου της ΕΕΤΤ, χρησιµοποιώντας το ενδεδειγµένο τεχνικό εγχειρίδιο.   

 

Παραδοτέα 

3.1 Απαντήσεις σε ερωτήµατα / σχόλια κατά την κοινοποίηση του µοντέλου    
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC. 

3.2 Κείµενο αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου  

3.3  Τελική µορφή µοντέλου και τεχνικό εγχειρίδιο σε µορφή excel (α) πλήρη και 
β) εµπιστευτική έκδοση) µετά τα σχόλια της ΕΕ 

3.4 Κείµενο µε τιµές ρυθµιζόµενων υπηρεσιών 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απαιτείται αποτελεσµατική συνεργασία 
µεταξύ του Αναδόχου και της ΕΕΤΤ. Η συνεργασία αυτή υλοποιείται, ιδίως, µε 
περιοδικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την οµάδα παρακολούθησης. Στις 
συναντήσεις αυτές, ο Ανάδοχος, µεταξύ άλλων, θα ενηµερώνει την ΕΕΤΤ σχετικά µε 
την εξέλιξη του έργου και θα συζητά σχετικά µε την αντιµετώπιση ή το χειρισµό 
τυχόν προβληµάτων ή θεµάτων του έργου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προτάσεις 
του προς αντιµετώπιση και επίλυση αυτών. Οι συναντήσεις θα καθορίζονται και 
οργανώνονται από την ΕΕΤΤ, µέσω του Επιβλέποντος του έργου, σε συµφωνία µε 
τον Ανάδοχο και θα πραγµατοποιούνται στα γραφεία της ΕΕΤΤ ή σε άλλο χώρο που 
τυχόν θα ορισθεί από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ µπορεί να καλεί και έκτακτες συναντήσεις, 
όταν το κρίνει αναγκαίο.  

Β. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   

Τα παραδοτέα – εκθέσεις, τα οποία ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ, κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, καθώς και το αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα, 
περιγράφονται, ως ακολούθως:     
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Αριθµός 
Παραδοτέου 

Γλώσσα Χρόνος Παράδοσης  

Παραδοτέο 1.1 Ελληνική  20 ηµέρες  από έναρξη του έργου   

Παραδοτέο 1.2 Ελληνική 120 ηµέρες από έναρξη του έργου 

Παραδοτέο 2.1 Ελληνική 10 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 
δηµόσιας διαβούλευσης 

Παραδοτέο 2.2 Ελληνική 20 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 
δηµόσιας διαβούλευσης 

Παραδοτέο 2.3 Ελληνική 
(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

40 ηµέρες από Παραλαβή του 
Παραδοτέου 2.2. 

Παραδοτέο 2.4 Ελληνική 

(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

40 ηµέρες από Παραλαβή του 
Παραδοτέου 2.2. 

Παραδοτέο 2.5 Ελληνική 10 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 
δηµόσιας διαβούλευσης  

Παραδοτέο 2.6  Ελληνική 
(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

20 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 
δηµόσιας διαβούλευσης 

Παραδοτέο 3.1 Ελληνική Σύµφωνα µε απαιτήσεις ΕΕ και BEREC 

Παραδοτέο 3.2 Ελληνική 20 ηµέρες από τη λήψη των τελικών 
σχολίων από ΕΕ και BEREC. 

Παραδοτέο 3.3  Ελληνική 
(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

20 ηµέρες από τη λήψη των τελικών 
σχολίων από ΕΕ και BEREC. 
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Αριθµός 
Παραδοτέου 

Γλώσσα Χρόνος Παράδοσης  

Παραδοτέο 3.4 Ελληνική 20 ηµέρες από τη λήψη των τελικών 
σχολίων από ΕΕ και BEREC. 

 

Η εκτιµώµενη διάρκεια του έργου είναι 15 µήνες. 

Η σειρά και η χρονική διάρκεια παράδοσης των παραδοτέων είναι δυνατόν να 
τροποποιηθούν, έπειτα από την υποβολή εγγράφου αιτήµατος του Αναδόχου προς 
την ΕΕΤΤ, µε επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας τροποποίησης. Η τροποποίηση 
θα πραγµατοποιείται µόνον κατόπιν έγγραφης αποδοχής του αιτήµατος του 
Αναδόχου. 

Τα τελικά παραδοτέα (πλην του µοντέλου σε µορφή excel) παραδίδονται στην 
ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα τoυ ανωτέρω Πίνακα. Σχέδια 
παραδοτέων και κείµενα εργασίας δύναται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.     

Η ΕΕΤΤ, µετά την, κατά τα άνω, υποβολή κάθε παραδοτέου, προβαίνει σε έγκριση 
αυτού ή προτείνει τροποποιήσεις. Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ηµερών, από της 
λήψεως των παρατηρήσεων της ΕΕΤΤ, υποβάλλει τα αναθεωρηµένα παραδοτέα, 
έχοντας λάβει υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, εάν το/τα 
παραδοτέο/α δεν ανταποκρίνεται/ονται στους όρους της Σύµβασης και τις 
παρατηρήσεις της ΕΕΤΤ, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ να θεωρήσει 
αυτό/ά, ως µη αποδεκτό/ά και να προβεί στις ενέργειες που θα προβλέπονται στην 
Σύµβαση, που θα υπογραφεί µεταξύ ΕΕΤΤ και Αναδόχου. 

Ο χρόνος παράδοσης που αναγράφεται έχει, ως αφετηρία την ηµεροµηνία 
υπογραφής της Σύµβασης. Στο χρόνο επεξεργασίας του κάθε παραδοτέου, 
συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της σχετικής 
διαβούλευσης µε τους φορείς της αγοράς, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

          ΕΝΤΥΠΟ 1 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

Κυρίες, Κύριοι,  

O .......................................……………………..............., ως νόµιµος εκπρόσωπος της 

εταιρείας / κοινοπρακτικού σχήµατος / οµίλου / ένωσης /σύµπραξης µε την επωνυµία 

.......................................……….……………............... δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη 

γνώση της ∆ικαήρυξης του ∆ιαγωνισµού και των παραρτηµάτων αυτής, την οποία 

αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η εταιρεία / κοινοπρακτικό σχήµα / όµιλος 

/ ένωση /σύµπραξη, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος, έχει την ικανότητα να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών περιθωρίων της σύµβασης και σύµφωνα µε 

τους όρους αυτής. Για το σκοπό αυτό προσφέρουµε µε την παρούσα το κατά 

αποκοπή ποσό των 

………............... Ευρώ (αριθµητικώς) 

....................... Ευρώ (ολογράφως) 

για την ανάληψη του έργου «επιλογής Αναδόχου για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ 

αναφορικά µε τη δηµιουργία τεχνικοοικονοµικού µοντέλου (Bottom-Up LRIC+) 

υπολογισµού των τιµών πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA σύµφωνα µε 

την Σύσταση 2013/466/ΕΕ». 

Το ως άνω ποσό  θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύµβασης και θα περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασµούς, 

παρακρατήσεις, το όφελος του Αναδόχου κλπ. ∆εν θα περιλαµβάνει µόνον τον Φ.Π.Α. 

επί των τιµολογίων προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

  

 Με τιµή  

 ………………………(ηµεροµηνία) 

 Υπογραφή 

     (Νόµιµου Εκπροσώπου + Σφραγίδα εταιρείας 
 
 /κοινοπραξίας/σύµπραξης) 
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

Υπόδειγµα αναλυτικού προυπολογισµού 

 

α/α Ονόµατα µελών Ο.Ε. Επίπεδο 

Εµπειρίας 

Θέση στην 

Οµάδα Έργου 

Χρέωση ανά Ηµέρα Σύνολο Ηµερών Συνολική 

Χρέωση 

ανά µέλος  

Ο.Ε. 

1       

2       

3       

……       

Σ Υ Ν Ο Λ Α    

Στις πιο πάνω τιµές περιλαµβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα του προσωπικού για την εκτέλεση του έργου καθώς και το κόστος των ταξιδιών 
από και προς την έδρα τους.  Το άθροισµα των ποσών που αναγράφονται στη στήλη «Συνολική Χρέωση ανά µέλος Ο.Ε.» θα πρέπει να ισούται 
µε το ποσό που αναγράφεται στο Έντυπο 1 ως προσφορά του υποψηφίου για το έργο. 

Με τιµή, 
…………(ηµεροµηνία) 

 
 

Υπογραφή 

(Νοµίµου Εκπροσώπου + Σφραγίδα εταιρείας / κοινοπραξίας / σύµπραξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστηµα  

(∆/νση οδός-αριθµός TK FAX) 

       Ηµεροµηνία έκδοσης…....... 

       Ευρώ……………  

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  ΑΡ. ......... ΕΥΡΩ………. 

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυώµεθα ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως, υπέρ της 
εταιρείας ………………………..…, δ/νση ……………………….. µε Α.Φ.Μ. …………………… 
µέχρι του ποσού των …………………… ΕΥΡΩ για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ∆ιαγωνισµό 
«επιλογής Αναδόχου για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη δηµιουργία 
τεχνικοοικονοµικού µοντέλου (Bottom-Up LRIC+) υπολογισµού των τιµών 
πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA σύµφωνα µε την Σύσταση 
2013/466/ΕΕ». 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
∆ιαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας, ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

  - Η εγγύηση που παρέχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει µέχρι 
την...................(7 µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
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προσφορών). Μέχρι τότε θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε 
εσάς του ποσού της εγγύησης.  

- Βεβαιούται3 υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 

 

Με τιµή 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 

                                                           
1 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα «Βεβαιούµε ότι 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς του κράτους της έδρας µας, δεν 
έχουµε κανένα περιορισµό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής». 
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Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονοµασία Τράπεζας....... 

Κατάστηµα ........... 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ FAX)    Ηµεροµηνία έκδοσης...... 

       ΕΥΡΩ............ 

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΑΡ. ...... ΕΥΡΩ ......... 

 

Κύριοι, 

1. Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
της ........................................................., δ/νση ……………………….. µε Α.Φ.Μ. 
…………………… για ποσό ευρώ ................. . Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη 
µας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης µεταξύ της ΕΕΤΤ και της 
........................................................................, αναφορικά µε το έργο 
«Υποστήριξη της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη δηµιουργία τεχνικοοικονοµικού µοντέλου 
(Bottom-Up LRIC+) υπολογισµού των τιµών πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου 
NGA σύµφωνα µε την Σύσταση 2013/466/ΕΕ».  

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως από το 
δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και 
των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 
- 855, 862 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν 
απορρέουν από τα υπ’ όψιν άρθρα. 

3. Σε περίπτωση που µας γνωστοποιήσετε την απόφασή σας ότι η 
............................................................................................................................ 
δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται ανωτέρω στο σηµείο 1, σας 
δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 
που θα µας περιέλθει σχετικό αίτηµά σας. 

4. Για την καταβολή της υπ’ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση της ..............................................., ούτε θα ληφθεί υπ’ 
όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή 
στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση 
αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπ’ όψιν εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ 
µέχρι να επιστραφεί σε εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
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δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιώνουµε4 υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές µας, που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν ξεπερνούν το σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος.  

 

Με τιµή 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 

  

                                                           
4 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα «Βεβαιούµε ότι 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς του κράτους της έδρας µας, δεν 
έχουµε κανένα περιορισµό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

Received notice number 

- 

Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

- 

URL της ΕΕ 

Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει 

πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της 

διαδικασίας σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο) 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσηµη ονοµασία: 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ Χώρα: 

Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
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Τίτλος: 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (BOTTOM-UP LRIC+) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΟΥ & ∆ΙΚΤΥΟΥ NGA 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 2013/466/ΕΕ 

Σύντοµη περιγραφή: 

∆ηµιουργία κοστολογικού µοντέλου (BOTTOM-UP LRIC+) µε βάση το τρέχον 

κόστος, το οποίο να είναι σύµφωνο µε τις αρχές που περιλαµβάνονται στη 

ΣΥΣΤΑΣΗ 2013/466/ΕΕ 

Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

- 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Επωνυµία: 

- 

Οδός και αριθµός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

Ηλ. ταχ/µείο: 

- 

Τηλέφωνο: 
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- 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 

- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός 

φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 

προστατευόµενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 

- 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι      

❏Άνευ αντικειµένου 
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V, 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος 

VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

να αναφέρετε: 

- 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής;  

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 

πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν;  

❍ Ναι  

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από 

κοινού µε άλλους; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 

- 

Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο 

οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1 

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα 

για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 

Όνοµα 

- 

Επώνυµο 

- 

Ηµεροµηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 

Οδός και αριθµός: 
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- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/µείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 

(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 

κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Consortium Name 

- 

Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, καθώς και το 

µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συµπληρωµένα και 

υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή 

τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, ιδίως 
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τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο 

οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εφόσον 

είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 

ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες σύµφωνα 

µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες. 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 

(Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της 

σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων: 

- 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του 

παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
 

Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού  

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική 
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απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 
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Κωδικός 

- 

∆ιαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό 

δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονοµικού 

φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του 

άρθρου 

1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 

13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική 

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 
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οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 

ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 
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Κωδικός 

- 

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές 

εµπορίας ανθρώπων µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι 

λόγοι αποκλεισµού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος 

µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 

χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

- 

Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

- 

Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι  

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι 

λόγοι αποκλεισµού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου  

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 

τοµέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου Ο 

οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

στον τοµέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
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παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 

δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε 

εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 



  

 

 81 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL 

- 

Κωδικός 

- 

Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 

εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά 

περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προµήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύµβασης 

Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως 

ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης; 

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης 

Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον 

τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 

της παρούσας διαδικασίας  

Ο οικονοµικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 

Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης; 

Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική 

νοµοθεσία του κράτους µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. 

Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι 

Ικανοποιεί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Α: Καταλληλότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα 

κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 

Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν 

να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
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- 

Κωδικός 

- 

Εγγραφή στο εµπορικό µητρώο 

Είναι εγγεγραµµένος στα εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ 

ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν να 

συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής  

Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 

εγγράφων σύναψης της σύµβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Έτος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 
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Έτος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Έτος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Έτος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Έτος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Σύσταση οικονοµικού φορέα 
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Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 

ηµεροµηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα: 

Προσδιορίστε 

--- 

Άλλες οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, εάν 

υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα 

κριτήρια επιλογής 

Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριµένου 

τύπου 

Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του 

συγκεκριµένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και 

να επιτρέπουν την τεκµηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 
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--- 

Ηµεροµηνία 

- 

Αποδέκτες 

- 

  

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία 

- 

Αποδέκτες 

- 

  

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία 

- 

Αποδέκτες 

- 

  

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 
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--- 

Ηµεροµηνία 

- 

Αποδέκτες 

- 

  

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία 

- 

Αποδέκτες 

- 

  

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 

ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν 

ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις 

ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, 

ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ. 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων 

Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης) 

το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και 

επαγγελµατικά προσόντα του.  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Αριθµός διευθυντικών στελεχών 

Ο αριθµός διευθυντικών στελεχών του οικονοµικού φορέα κατά τα τελευταία τρία 

είχε ως εξής: 

Έτος 

--- 

Αριθµός 

- 

Έτος 
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--- 

Αριθµός 

- 

Έτος 

--- 

Αριθµός 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό 

Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος 

--- 

Αριθµός 

- 

Έτος 

--- 

Αριθµός 

- 

Έτος 

--- 

Αριθµός 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 

µορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης. 

Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα 

της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα 

πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα 

κριτήρια επιλογής 

Λήξη 
 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους 

κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθµός των υποψηφίων µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή άλλες µορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός 

φορέας έχει τα απαιτούµενα έγγραφα: 



  

 

 95 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών 

στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 

σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
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β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική 

εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 

κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... 

[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] 

του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους 

σκοπούς 

τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αριθµός αναφοράς)]. 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ηµεροµηνία 

- 

Τόπος 

- 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Εργοδότης 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 

Ανάδοχος 

 

 

 

Τίτλος Σ.Υ. 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (BOTTOM-UP LRIC+) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ NGA ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 2013/466/ΕΕ» 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, ………2017 
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Αρ. Σύµβασης: ……………. 
 

 

Στο Μαρούσι Αττικής, σήµερα ______________________ 2017, µεταξύ: 
 
1. Της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων, που εδρεύει στο 
Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, Τ.Κ. 151 25, νόµιµα 
εκπροσωπούµενης από τον Πρόεδρό της, κ. ∆ηµήτριο Τσαµάκη (καλούµενη εφεξής 
«ΕΕΤΤ») και  

  
Της ……………………………………………………………………………….. µε την επωνυµία 
«……………………………………………..», που εδρεύει σ… …………………………, επί της 
οδού ……………………………. αρ. …………, Τ.Κ. ……………….., νόµιµα εκπροσωπούµενης 
δυνάµει τ… …………………………… από τον ……………………………… (καλούµενη εφεξής 
«ο Ανάδοχος»), συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε την παρούσα την υποχρέωση δηµιουργίας 

κοστολογικού/ών µοντέλου/ων bottom up LRIC+ µε βάση το τρέχον κόστος, το 
οποίο να είναι σε ακολουθία µε τις αρχές που περιλαµβάνονται στην Σύσταση 
2013/466/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά µε συνεκτικές υποχρεώσεις αµεροληψίας και 
µεθόδους υπολογισµού του κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισµού και τη 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην ευρυζωνικότητα. Από το εν λόγω 
µοντέλο θα πρέπει να προκύπτουν οι τιµές για τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

• υπηρεσίες αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο και 
άλλα τέλη που σχετίζονται µε αυτές (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) 

• υπηρεσίες χονδρικού προϊόντος FTTH P2P και άλλα τέλη που σχετίζονται µε 
αυτές 

• υπηρεσίες χονδρικών εικονικών προϊόντων NGA (διακριτές τιµές ανάλογα µε 
την αρχιτεκτονική δικτύου π.χ. FTTC vectoring/FTTC G.fast/FTTH/FTTB) και 
άλλα τέλη που σχετίζονται µε αυτές (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) 

• προϊόντα bitstream, όπως τα ΑRΥS (BRAS) και V-ΑRΥS (BRAS) και άλλα τέλη 
που σχετίζονται µε αυτά (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης) 

• υπηρεσίες χονδρικών προϊόντων VPU BRAS και VPU light BRAS και άλλα τέλη 
που σχετίζονται µε αυτά (π.χ. τέλη σύνδεσης/µετάβασης). 

 
1.2. Το έργο θα περιλαµβάνει τρεις φάσεις: α) Στην πρώτη φάση θα ετοιµαστεί 
ερωτηµατολόγιο από τον Ανάδοχο, το οποίο και θα αποσταλεί προς όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, µε το οποίο θα συλλεχθούν όλα τα αναγκαία στοιχεία τόσο για 
τον καθορισµό των βασικών αρχών, της µεθοδολογίας και της δοµής του µοντέλου 
όσο και για να τροφοδοτηθεί – σε επόµενη φάση - το µοντέλο µε όλα τα απαραίτητα 
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στοιχεία για τον υπολογισµό του κόστους5. Επιπλέον, στην πρώτη φάση θα 
συνταχθεί από τον Ανάδοχο κείµενο αρχών, µεθοδολογίας και δοµής, το οποίο θα 
τεθεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. β) Η δεύτερη φάση συνίσταται στην επεξεργασία από 
τον Ανάδοχο των απαντήσεων και των σχολίων που θα τεθούν κατά τη ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση και στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα διαµορφωθεί το 
τελικό κείµενο των αρχών και της ακολουθούµενης µεθοδολογίας που θα 
αποτελέσουν τη βάση για τη δηµιουργία του µοντέλου. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα 
δηµιουργήσει το µοντέλο, το οποίο θα τεθεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. Ο Ανάδοχος, 
λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, θα επικαιροποιήσει  το 
µοντέλο. γ) Κατά την τρίτη φάση, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στις 
απαντήσεις της σε πιθανά ερωτήµατα ή σχόλια που θα προκύψουν από τη 
κοινοποίηση του µοντέλου στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές 
των άλλων κρατών – µελών της ΕΕ, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 7α της Οδηγίας 
Πλαίσιο όπως ισχύει, θα παραδώσει στην ΕΕΤΤ το τελικό κείµενο των αρχών της 
µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου καθώς και το µοντέλο στη τελική του µορφή 
excel, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο. Στη συνέχεια, θα προβεί 
στην εκπαίδευση των στελεχών της ΕΕΤΤ. Σε κάθε φάση του έργου, σε περίπτωση 
που κριθεί αναγκαίο, ο Ανάδοχος µπορεί να χρειαστεί να διαµορφώσει µη 
εµπιστευτικές εκδοχές των κειµένων, µοντέλων κλπ 
 
1.3. Αναλυτικά οι αναµενόµενες διαδικασίες και τα επιµέρους Παραδοτέα 
παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1. Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης είναι δέκα πέντε (15) µήνες, αρχόµενη από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγουσα µε την εκπλήρωση στο σύνολό τους 
των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
και καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΕΤΤ, 
όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.  
 
2.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΕΤΤ υποχρεούται στην 
έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκτελέσει προσηκόντως 
όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις του, που ανέλαβε εντός του χρόνου ισχύος της 
Σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής εντολή συµπλήρωσης/ολοκλήρωσης των ανατεθειµένων µε την παρούσα 
υπηρεσιών, την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς την καταβολή 
επιπλέον του συνοµολογηθέντος τιµήµατος. Το πρωτόκολλο εκδίδεται εντός χρονικού 
διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Αναδόχου 
και αναφέρει την πραγµατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσής τους.  
 
2.3. Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επιµέρους Παραδοτέων του 
έργου παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. 

                                                           
5
Εάν κριθεί αναγκαίο, επιπρόσθετα στοιχεία για την τροφοδότηση του µοντέλου µπορούν να 

συλλεχθούν µε ερωτηµατολόγια και σε επόµενη φάση του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΜΟΙΒΗ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
3.1. Η αµοιβή του Αναδόχου για το σύνολο των υπηρεσιών, που περιγράφονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των ……………. χιλιάδων Ευρώ (€ 
................,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  
 
3.2. Η ως άνω αµοιβή αποτελεί το µόνο και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγµα που 
δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. Η εν λόγω αµοιβή 
αποτελεί την πληρωµή που δικαιούται ο Ανάδοχος για  την  προσήκουσα, πλήρη και 
έγκαιρη  εκτέλεση του έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του 
συνόλου των κυρίων και παρεποµένων υποχρεώσεων, ευθυνών και  εγγυήσεών του, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις, τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας. 
 

3.3. Στην αµοιβή, µε εξαίρεση τον οικείο ΦΠΑ, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι 
δαπάνες που, άµεσα ή έµµεσα, πηγάζουν από ή σχετίζονται µε το έργο και που 
απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της παρούσας. 
 
3.4. Η εν λόγω αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις ως 
ακολούθως: 
 
Η πρώτη δόση, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα καταβληθεί µετά την τελική αποδοχή των 
Παραδοτέων της Α’ Φάσης. Η δεύτερη δόση, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 
σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα καταβληθεί 
µετά την τελική αποδοχή των Παραδοτέων της Β’ Φάσης. Η τρίτη και τελευταία 
δόση, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος, θα καταβληθεί µετά την τελική αποδοχή των Παραδοτέων της 
Γ’ Φάσης και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής) 
παραλαβής και καλής εκτέλεσης του συνόλου των υπηρεσιών που αποτελεί 
αντικείµενο της παρούσας.  
 
3.5. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και των 
υπολογισµών του, βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το έργο και 
συµφωνήθηκε η αµοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωµα να ζητήσει 
αναπροσαρµογή της αµοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. 
 
3.6. Η πληρωµή της αµοιβής θα γίνει στο νόµιµο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή σε 
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο σχετικά από το νόµιµο εκπρόσωπο για το σκοπό αυτό, 
σύµφωνα µε τα εκδιδόµενα στο όνοµα της ΕΕΤΤ παραστατικά. Η πληρωµή στον ως 
άνω εκπρόσωπο θεωρείται καταβολή και εξόφληση, ως προς όλους τους τυχόν 
συνεργαζόµενους µε τον Ανάδοχο και ουδεµία αξίωση µπορεί να εγερθεί κατά της 
ΕΕΤΤ από αυτή την αιτία.  
 
3.7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της συµβατικής αµοιβής 
είναι τα προβλεπόµενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
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3.8. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις,  που ισχύουν για την πληρωµή 
της αµοιβής, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα επιβληθεί νοµοθετικά.  
 
3.9. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει συµπληρωµατικές ή/και νέες 
υπηρεσίες του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Για νέες 
ή συµπληρωµατικές υπηρεσίες που τυχόν ανατεθούν στον Ανάδοχο, η αµοιβή του θα 
υπολογιστεί µε βάση τις τιµές ανθρωποχρόνου που προβλέπονται στην οικονοµική 
προσφορά του. Εάν αυτές δεν προβλέπονται, τότε θα συµφωνηθούν από τα µέρη.  
 
3.10. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης, για οποιονδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη 
του ως άνω συνολικού ποσού, ο Ανάδοχος στερείται κάθε δικαιώµατος για την 
καταβολή του υπολοίπου ποσού. 
 
3.11. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού ποσού, πριν τη λήξη της Σύµβασης, 
αυτή είναι δυνατόν να λυθεί, κατά διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, 
αζηµίως για αυτήν, επιφυλασσοµένων των σχετικών δικαιωµάτων της. 
 
3.12. Η αποδοχή από τον Ανάδοχο της τελικής πληρωµής του για το έργο, σύµφωνα 
µε τη Σύµβαση, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο και συνεπάγεται τη γενική απαλλαγή της 
ΕΕΤΤ και παραίτηση του Αναδόχου από κάθε διεκδίκηση, αξίωση ή απαίτησή του 
κατά της ΕΕΤΤ και της περιουσίας της, καθώς και κατά των νοµίµων εκπροσώπων και 
του προσωπικού της ΕΕΤΤ, προερχόµενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόµενη µε 
τη Σύµβαση και το έργο. 
 
3.13. Οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου από την παρούσα Σύµβαση συµφωνείται 
ως ανεκχώρητη. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  

 

4.1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτήν, ως αναπόσπαστα 
τµήµατα, συµβατικά τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία ενσωµατώνονται 
πλήρως σε αυτήν, αποτελώντας ενιαίο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο µέρος της, ώστε 
η Σύµβαση και τα ως άνω συµβατικά τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική και 
συνολική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών: 
 
4.1.1. Η Σύµβαση µε τα παραρτήµατα αυτής, 
 
4.1.2. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, 
 
4.1.3. Η Απόφαση περί κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού,  
 
4.1.4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
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4.1.5. Η Οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, 
 
4.1.6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 
 
4.2. Τα πιο πάνω συµβατικά στοιχεία ερµηνεύονται κατά την καλή πίστη και 
αλληλοσυµπληρώνονται, µε σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη εκτέλεση του έργου 
και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσµατος για την ΕΕΤΤ. Ωστόσο, σε 
περίπτωση αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν µε τη 
σειρά προτεραιότητας µε την οποία παρατίθενται ανωτέρω. 
 
4.3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά από τη Σύµβαση και την ισχύουσα 
νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα.  
 
4.4. Ο Ανάδοχος επαναλαµβάνει και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι ήδη µε τη 
συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό ή/και την εν γένει διαδικασία ανάθεσης που 
προηγήθηκε της υπογραφής της Σύµβασης, αποδέχθηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα 
τους όρους που αποτυπώνονται στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν. 
 
4.5. Σε κάθε δε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, από τώρα, ανεπιφύλακτα, από 
κάθε δικαίωµά του να προσβάλλει ή να αµφισβητήσει, µε οποιοδήποτε τρόπο και για 
οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε διάταξη ή όρο περιλαµβάνεται στα ανωτέρω 
κείµενα. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ  
 
5.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται µε τους τρίτους µε 
το δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό και, κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ δεν 
αναλαµβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των 
προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, 
µε την εκτέλεση του έργου. 
 
5.2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να ενεργεί πράξεις στο όνοµα της ΕΕΤΤ και 
γενικά να τη δεσµεύει, έναντι τρίτων, µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 
λόγο. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΕΤΤ µπορεί να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή 
πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων που σχετίζονται µε το 
έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται, 
αποκλειστικά και µόνον, µε έγγραφο αρµοδίου οργάνου της ΕΕΤΤ που έχει τη νόµιµη 
εξουσία εκπροσώπησής του. 
 
5.3. Συµφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται µε την ΕΕΤΤ µε 
σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτηµένης εργασίας, συµφωνεί δε ο 
Ανάδοχος ότι δεν θα παραπλανήσει οποιονδήποτε, µε τρόπο που να του 
δηµιουργηθεί η εσφαλµένη εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από 
την ΕΕΤΤ. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
6.1.  Η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει τη µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου, 
δηλαδή, την επαύξηση ή την αποµείωσή του, υπό τους όρους και περιορισµούς που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 
 
6.2.  Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει: 
 
6.2.1. Την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, που επεκτείνουν 
το έργο προσθέτοντας νέες εργασίες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η 
προϋπολογιζόµενη συνολική αξία των συµπληρωµατικών αυτών υπηρεσιών, 
υπολογιζόµενη σωρευτικά για όλες τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες που τυχόν 
ζητηθούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) της αµοιβής και υπό τον όρο, επίσης, ότι πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, και ιδίως του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
 
6.2.2. Τον περιορισµό των υπηρεσιών του Αναδόχου, που µειώνει το έργο 
αφαιρώντας εργασίες από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόµενη 
συνολική αξία των αφαιρουµένων αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόµενη σωρευτικά για 
όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δεν 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αµοιβής. 
 
6.3. Η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου θα ζητείται από την ΕΕΤΤ, 
εγγράφως, µε την κοινοποίηση στον Ανάδοχο σχετικής εντολής µεταβολής εργασιών. 
Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αντάλλαγµα, αν τυχόν παράσχει 
συµπληρωµατικές υπηρεσίες, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ για 
εντολή µεταβολής εργασιών. 
 
6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την ως άνω µεταβολή του συµβατικού 
αντικειµένου και είτε να αναλαµβάνει την παροχή των συµπληρωµατικών υπηρεσιών, 
είτε να παραλείπει να εκτελέσει τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το συµβατικό 
αντικείµενο. Σε κάθε περίπτωση, το έργο µετά την επελθούσα µεταβολή του 
εκτελείται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, δηλαδή, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
προϋποθέσεις που θα ίσχυαν αν η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου 
αποτελούσε, εξ αρχής, αντικείµενο της Σύµβασης. 
 
6.5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης εντολής µεταβολής εργασιών που έχει, ως 
αντικείµενο, την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών κατ’ επαύξηση του έργου, 
τότε, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της 
απόφασης για την εντολή µεταβολής εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και 
θα υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πίνακας τιµών, ως κατωτέρω: 
 
6.5.1. Εάν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
είναι παρεµφερείς προς οποιαδήποτε εργασία που ήδη περιλαµβάνεται στο έργο, τότε 
για την εκτίµηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος των συµπληρωµατικών υπηρεσιών 
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θα λαµβάνεται υπ’ όψη το αντάλλαγµα (όπως ενδεικτικά η κατ’ αποκοπήν αµοιβή ή / 
και χρέωση ανθρωποώρας ή ανθρωποµήνα ή συνδυασµός κ.τ.λ..) των αντίστοιχων 
εργασιών του έργου. 
 
6.5.2. Εάν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
δεν είναι παρεµφερείς προς οποιεσδήποτε εργασίες που περιλαµβάνονται στο έργο, 
τότε για την εκτίµηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος θα λαµβάνονται υπόψη 
οποιαδήποτε άλλα σχετικά συγκριτικά στοιχεία, έτσι ώστε, το προκύπτον αντάλλαγµα 
να είναι ανταγωνιστικό προς τα τρέχοντα επίπεδα αµοιβών της αγοράς. 
 
6.5.3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά συγκριτικά στοιχεία ή αυτά είναι 
ανεπαρκή, τότε οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που 
συνεπάγονται θα τιµολογηθούν, κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ του Αναδόχου και 
της ΕΕΤΤ. 
  
6.6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης εντολής µεταβολής εργασιών, µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της απόφασης για την εντολή 
µεταβολής εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στην 
ΕΕΤΤ έκθεση, στην οποία θα εµφανίζεται απολογιστικά το ιστορικό µεταβολών της 
αµοιβής, λόγω των αυξοµειώσεων που µεσολάβησαν δυνάµει των αντίστοιχων 
εντολών µεταβολής εργασιών της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
 
6.7. Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο, κατά την εξέλιξη της 
εκτέλεσης του έργου, δύναται να προτείνει στην ΕΕΤΤ τη µεταβολή του συµβατικού 
αντικειµένου, αλλά δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αν 
προηγουµένως η ΕΕΤΤ δεν εκδώσει εντολή µεταβολής εργασιών, κατά τα ανωτέρω. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, σύµφωνα µε τους όρους αυτής, τις 
κείµενες διατάξεις και ασκώντας τη µέγιστη επιστηµονική ικανότητα, προσοχή και 
επιµέλεια. 
 
7.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της παρούσας, µε την ΕΕΤΤ, υποχρεούται δε να ακολουθεί τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις της ΕΕΤΤ για την αποτελεσµατική και προσήκουσα εκπλήρωση των 
ανατεθειµένων σε αυτόν δυνάµει της παρούσας υπηρεσιών. 
 
7.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης. Ο Υπεύθυνος 
Έργου και τα στελέχη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να είναι άµεσα 
διαθέσιµα για την παροχή διευκρινίσεων, την εφαρµογή οδηγιών της ΕΕΤΤ, τη 
διεξαγωγή ελέγχων και συναντήσεων και την υποβολή ενδιάµεσων αναφορών 
προόδου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας. 
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7.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση του νοµίµου εκπροσώπου 
του, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, καθώς και να γνωστοποιεί 
εγγράφως και άµεσα στην ΕΕΤΤ οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόσωπο ή τη διεύθυνσή 
του. Οποιαδήποτε αλλαγή ισχύει µετά την έγγραφη έγκρισή της από την ΕΕΤΤ. Την 
αυτή υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τον αντίκλητο που ορίζει.  
 
7.5. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, µεταξύ άλλων, εξουσιοδοτηµένος να τον 
αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα που αφορούν στη Σύµβαση και να διευθετεί για 
λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, 
συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί, σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.   
 
7.6. Ο Ανάδοχος θα είναι, πλήρως και αποκλειστικός, µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 
7.7. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν 
υπεργολάβων ή συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, 
συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε τη Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόµενες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, µόνος  υπεύθυνος έναντι της ΕΕΤΤ 
για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας παραµένει ο Ανάδοχος. 
 
7.8. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην προσφορά του 
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των συνεργατών του που 
θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης. Υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
και τα στελέχη της ΕΕΤΤ ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση 
µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει άµεσα να προβεί 
σε αντικατάστασή του µε άλλο πρόσωπο ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.   
 
7.9. Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, δύναται να γίνει µόνον µετά την έγκριση 
της ΕΕΤΤ και µόνον µε άλλο πρόσωπο, αντίστοιχων προσόντων και εµπειρίας. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την ΕΕΤΤ, εγγράφως, τουλάχιστον 
δέκα (10) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 
 
7.10. Σε περίπτωση κατά την οποία τα µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου 
αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποχώρησή 
τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης να αντικαταστήσει 
άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  
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7.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις και παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο 
προς το συµφέρον της ΕΕΤΤ.  
 
7.12. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, µέλος του 
κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ. δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κοινοπρακτικού 
σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ., κατά το χρόνο τέλεσης της Σύµβασης, 
τότε, εάν οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις µπορούν να εκπληρωθούν 
από τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται, ως 
έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της, µε την ίδια τιµή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της Σύµβασης από τα εναποµείναντα µέλη, στην 
περίπτωση αυτή, θα εξετασθεί από την ΕΕΤΤ, η οποία θα αποφασίσει τελικά. Εάν η 
ΕΕΤΤ αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των 
όρων της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα 
αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του ∆ιαγωνισµού. Η 
αντικατάσταση, ωστόσο, ισχύει, µόνον έπειτα από τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ. 
 
7.13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ., τα µέλη που 
αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ. θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της ΕΕΤΤ για την εκπλήρωση όλων των από την παρούσα 
απορρεουσών υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί 
κατανοµής των ευθυνών τους ισχύουν µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και, σε 
καµία περίπτωση, δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΕΕΤΤ ως λόγος απαλλαγής 
του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών 
για την ολοκλήρωση του έργου. 
 
7.14. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαµβάνει από την ΕΕΤΤ, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει 
σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση της Σύµβασης), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της ΕΕΤΤ. Η τήρηση των καθηκόντων εµπιστευτικότητας και 
εχεµύθειας των προσώπων που χρησιµοποιεί αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Η 
παρούσα παράγραφος δεν αφορά σε πληροφορίες, που αποτελούν κοινό κτήµα, όχι 
όµως ως αποτέλεσµα παράβασης της παρούσας παραγράφου.  
 
7.15. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η ως άνω 
υποχρέωση εχεµύθειας δεσµεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους 
υπαλλήλους, τους προστηθέντες και τους υπεργολάβους αυτού.    
 
7.16. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε 
ζηµία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που 
απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου. 
 
7.17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν εγκεκριµένοι από την ΕΕΤΤ υπεργολάβοι 
του καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία. 
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7.18. Ο Ανάδοχος οφείλει ν’ αποφεύγει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή της 
συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την ΕΕΤΤ, µε εξαίρεση την απλή 
αναφορά στο πελατολόγιό του. 
 
7.19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει όλες τις σχετικές διατάξεις της 
νοµοθεσίας για το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει. 
 
7.20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την υποστήριξη της ΕΕΤΤ σε πιθανές 
δικαστικές διαµάχες αναφορικά µε το  µοντέλο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος 
καλείται να παραδώσει στην ΕΕΤΤ κείµενο µε τεκµηριωµένες απαντήσεις προς τυχόν 
ισχυρισµούς που υποβάλλονται από το κάθε ενδιαφερόµενο µέρος και όπου 
απαιτηθεί, οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται µε ποσοτικά στοιχεία. 
 
7.21. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δε διατηρεί συµβατική σχέση οποιασδήποτε φύσεως 
ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, 
τυχόν προστηθέντες και υπεργολάβους του µε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα ή µε εταιρεία συνδεδεµένη µε 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας, καθώς και για ένα έτος µετά την 
ολοκλήρωση και παραλαβή της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας. 
 
7.22. Στην περίπτωση που, για την εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος 
συµβάλλεται µε τρίτους για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που περιγράφονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας, ουδεµία υποχρέωση ή δέσµευση ή ευθύνη θα έχει η ΕΕΤΤ 
έναντι των τρίτων αυτών από τις συµβάσεις αυτές. Σε περίπτωση εγέρσεως αξιώσεως 
τρίτου κατά της ΕΕΤΤ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποκαταστήσει την ΕΕΤΤ 
δικαστικώς ή εξωδίκως, ενώ σε περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ κληθεί να αποζηµιώσει 
τρίτον, ο Ανάδοχος θα καταβάλει το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης στην 
ΕΕΤΤ.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 
 

8.1. Η ΕΕΤΤ οφείλει να λαµβάνει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για να διευκολύνει τον 
Ανάδοχο στην εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας. 
 
8.2. Η ΕΕΤΤ, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, οφείλει να παρέχει 
στην Ανάδοχο κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της, να 
διευκολύνει την πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιµες πηγές πληροφοριών και να 
συνδράµει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων που κρίνονται 
απαραίτητα για την εκτέλεση των ανατεθειµένων υπηρεσιών.  
 
8.3. Η ΕΕΤΤ οφείλει να κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφα που, κατά την κρίση της, 
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

9.1. Για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειµένου της παρούσας 
συγκροτείται από την ΕΕΤΤ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία είναι 
αρµόδια για την τήρηση των όρων της παρούσας.  
 
9.2. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα προσκαλεί, µεταξύ 
άλλων, τον Ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της Σύµβασης, θα του 
ζητά εξηγήσεις και διευκρινίσεις, θα του µεταφέρει τις σχετικές οδηγίες και 
κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ και θα παραλαµβάνει τις βεβαιώσεις ολοκλήρωσης κάθε 
φάσης εκ µέρους του Αναδόχου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, µετά 
την προσήκουσα εκπλήρωση στο σύνολό τους των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα 
χορηγήσει σε αυτόν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης των 
όρων της παρούσας.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
10.1. Ο Ανάδοχος προσκόµισε σήµερα κατά την υπογραφή της παρούσας την υπ’ 
αριθ. …………εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας …………………., 
ύψους ……… ευρώ (…..€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
συµβατικής αµοιβής του, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η εν 
λόγω εγγυητική επιστολή δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου έναντι της 
ΕΕΤΤ για την προσήκουσα, εµπρόθεσµη και κατά τους συµφωνηθέντες όρους καλή 
εκτέλεση των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παράσχει δυνάµει της παρούσας. 
 
10.2. Μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης του συνόλου των υπηρεσιών, που συνιστούν 
το αντικείµενο της παρούσας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τα µέρη, η ΕΕΤΤ θα επιστρέψει στον Ανάδοχο την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της Σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
11.1. Σε περίπτωση µη τήρησης των χρονικών προθεσµιών, τόσο των τµηµατικών 
όσο και της συνολικής προθεσµίας για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, 
µε την επιφύλαξη του άρθρου 15 της παρούσας, επιβάλλονται στον Ανάδοχο 
χρηµατικές ποινές, οι οποίες διαµορφώνονται ως ακολούθως: 
 
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της Σύµβασης ή σε περίπτωση 
τµηµατικών/ενδιάµεσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
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β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
11.2. Το ποσό των Ποινικών Ρητρών θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, από την πληρωµή της αµοιβής προς τον Ανάδοχο ή από 
οποιοδήποτε ποσό οφειλόµενο από την ΕΕΤΤ προς τον Ανάδοχο ή θα αναζητηθεί από 
την ΕΕΤΤ µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει αυτή σκόπιµο.  
 
11.3. Ο Ανάδοχος συµφωνεί από τώρα ότι οι παραπάνω ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες 
και εύλογες. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΤ 

 
12.1. Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωµα, κατά την κρίση της, να καταγγείλει τη Σύµβαση 
οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, µε την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων υπαιτιότητας του Αναδόχου ή ανωτέρας βίας, ειδοποιώντας εγγράφως 
τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο και καθορίζοντας την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η 
Σύµβαση, που δεν µπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
 
12.2. Από και δια της ως άνω ειδοποίησης, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο 
Ανάδοχος θα δικαιούται, ως µόνη αµοιβή και αποζηµίωση, το µέρος της αµοιβής που 
αναλογεί στο τµήµα του έργου που εκτελέστηκε, µέχρι την ως άνω λύση της 
Σύµβασης, παραιτουµένου, ρητά και ανεπιφύλακτα, της αξίωσης αποζηµίωσης που 
απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. 
 
12.3. ∆ια του παρόντος ορίζεται ότι, εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο 
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου ποσού, εξαιτίας της καταγγελίας της Σύµβασης, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα 
έξοδα, δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή παρεπόµενες), καθώς 
και για απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε 
τρόπο από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά 
και ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.  
 
12.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 
της ως άνω ειδοποίησης λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει προς την ΕΕΤΤ, δήλωση 
που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες 
που έχουν παρασχεθεί, στο πλαίσιο του έργου, τα Παραδοτέα που έχουν παραδοθεί 
ή έχουν, εν όλω ή εν µέρει, εκπονηθεί, τα τµήµατα του έργου που παραµένουν 
ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του έργου, κατ' εκείνο 
το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί, δεόντως, η ως άνω δήλωση, η ΕΕΤΤ δεν θα 
υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική 
εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων και λογαριασµών µεταξύ των µερών θα λάβει χώρα 
µόνον µετά την ανωτέρω υποβολή προς την  ΕΕΤΤ της εν λόγω δήλωσης, οπότε, και 



  

 

 110

µόνον µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η 
ΕΕΤΤ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόµενο ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 
13.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να λύσει τη Σύµβαση, αποκλειστικά και µόνον, 
σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤΤ δεν πραγµατοποιεί, εµπρόθεσµα και 
προσηκόντως, οποιεσδήποτε πληρωµές προς τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 
και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 
 
13.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και µόνον µε 
έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στην ΕΕΤΤ.  
 
13.3. Με την ως άνω καταγγελία θα τάσσεται στην ΕΕΤΤ προθεσµία συµµόρφωσης, 
η οποία δεν θα είναι συντοµότερη των εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση του 
σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον, µέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσµία, η ΕΕΤΤ 
συµµορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συµµόρφωσης, η καταγγελία του 
Αναδόχου παύει να έχει έννοµες συνέπειες και η Σύµβαση συνεχίζεται κανονικά. 
 
13.4. Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας 
συµµόρφωσης, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται, ως µόνη αµοιβή και αποζηµίωση, το µέρος της αµοιβής που αναλογεί στο 
τµήµα του έργου που εκτελέστηκε µέχρι την ως άνω λύση της Σύµβασης.  

 
13.5. ∆ια του παρόντος καθορίζεται ρητά, ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται 
ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης 
ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της λύσης της Σύµβασης, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, 
δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή παρεπόµενες), καθώς και για 
απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν, καθ' οιονδήποτε τρόπο 
από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά και 
ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.  
 
13.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την πάροδο της 
τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας προειδοποίησης λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει 
προς την ΕΕΤΤ δήλωση που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του έργου, τα 
Παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν µέρει, εκπονηθεί, τα τµήµατα 
του έργου που παραµένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και 
συνθήκες του έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η ως άνω 
δήλωση, η ΕΕΤΤ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων και λογαριασµών µεταξύ των 
µερών θα λάβει χώρα µόνον µετά την ως άνω υποβολή προς την ΕΕΤΤ της ως άνω 
δήλωσης, οπότε, και µόνον µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, 
θα υποχρεούται η ΕΕΤΤ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόµενο ποσό.   
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ΑΡΘΡΟ 14 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΤ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της ΕΕΤΤ, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
15.1. Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναµία εκπλήρωσης οποιασδήποτε 
υποχρέωσης στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης από οποιοδήποτε των 
συµβαλλοµένων µερών δεν θα θεωρείται παράβαση ή αθέτηση εκ µέρους του, ούτε 
θα αποτελεί λόγο ευθύνης έναντι του άλλου µέρους, στο βαθµό που η καθυστέρηση 
ή η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία.  
 
15.2. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός, που συνεπάγεται αντικειµενική 
αδυναµία του πληττοµένου µέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή άλλο 
γεγονός µη δυνάµενο να προβλεφθεί, δυνάµενο, όµως, να δηµιουργήσει 
αντικειµενική αδυναµία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
και παροχών από τη Σύµβαση.  
 
15.3. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναµία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, λόγω ανωτέρας βίας, 
πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα 
βία, εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα συµβούν αυτά. Ενόσω 
υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας, κατά τα ανωτέρω, τα µέρη έχουν 
την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των 
ζηµιών που ήθελαν προκύψει και να πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια 
προκειµένου να άρουν, χωρίς καθυστέρηση, τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε 
κατάστασης ανωτέρας βίας και, επίσης, να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές µεθόδους 
για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε την παρούσα. 
 
15.4. Στην περίπτωση που τα γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική 
περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε τα µέρη θα συνεννοηθούν µε καλή 
πίστη, προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις απαιτούµενες ενέργειες, 
σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ' όσον είναι επαρκώς 
δικαιολογηµένο) τους όρους της Σύµβασης, συνεπεία της εξακολούθησης της 
ανωτέρας βίας και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω σχέσεις τους. 
 
15.5. Αν τα µέρη δεν κατορθώσουν να συµφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να 
τροποποιήσουν τους όρους της Σύµβασης ή να λύσουν τη Σύµβαση, κατόπιν 
αµοιβαίας συµφωνίας, τότε οποιοδήποτε των µερών έχει το δικαίωµα να λύσει 
µονοµερώς τη Σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο µέρος, χωρίς να 
παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την, 
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κατά τα άνω, λύση της Σύµβασης, δηλαδή, κάθε µέρος θα εκπληρώσει όλες τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες πριν την εµφάνιση 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο τµήµατος 
της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της ΕΕΤΤ. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην ΕΕΤΤ το τµήµα της 
Σύµβασης και τους συγκεκριµένους υπεργολάβους, που θα το αναλάβουν, χωρίς αυτό 
να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, να 
προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του/ων εν λόγω 
υπεργολάβου/ων, φέρουσα υποχρεωτικώς βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία 
ο εν λόγω εκπρόσωπος θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τη συγκεκριµένη 
συνεργασία µε τον Ανάδοχο έως το πέρας της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, µόνος 
υπεύθυνος έναντι της ΕΕΤΤ για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας 
παραµένει ο Ανάδοχος. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 
17.1. Τα δικαιώµατα επί των Παραδοτέων, που συνιστούν το αντικείµενο της 
παρούσας Σύµβασης, ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΕΤΤ, ο δε Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να χρησιµοποιεί ο ίδιος ή να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία του 
συµβατικού αντικειµένου ή οποιοδήποτε παράγωγο των στοιχείων αυτών και το 
συνοδεύον αυτά υλικό, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανατεθειµένων 
υπηρεσιών, όσο και µετά την οριστική παραλαβή αυτών από την ΕΕΤΤ. 
 
17.2. Η ΕΕΤΤ δικαιούται να χρησιµοποιεί και να διαθέτει κατά την ελεύθερη βούλησή 
της όλο το υλικό, το οποίο θα παραχθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του 
αντικειµένου της παρούσας, διατηρεί δε το δικαίωµα αυτό και µετά τη λύση της 
Σύµβασης, της παρούσας έχουσας ισχύ εγγράφου µεταβίβασης και εκχώρησης όλων 
των παραπάνω δικαιωµάτων.  
 
17.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται στην ΕΕΤΤ ότι τα Παραδοτέα της Σύµβασης είναι 
απαλλαγµένα από κάθε δικαίωµα τρίτου, που βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής ή 
κοινοτικής νοµοθεσίας περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ευθύνεται δε 
για αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας της ΕΕΤΤ από την προσβολή ανάλογου 
δικαιώµατος τρίτου προσώπου. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται µόνο έπειτα από 
έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους 
συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες  ή υπεργολάβους αυτού έχουν ή θα 
αποκτήσουν, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και για δέκα οκτώ (18) µήνες, 
τουλάχιστον, µετά τη λύση η λήξη της, οποιαδήποτε επαγγελµατική σχέση ή 
υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δηµιουργεί ή ενδέχεται 
να δηµιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς 
ή διαφωνίας, που θα προκύπτει από τη Σύµβαση και θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρµογή και την ερµηνεία της, καθώς και τις σχέσεις γενικά που δηµιουργούνται 
από αυτήν, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών. Πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για φιλική διευθέτηση των αναφυοµένων διαφορών.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
Τελικές ∆ιατάξεις  

 

21.1. Μη Παραίτηση: 
Οι πληρωµές που πραγµατοποιεί η ΕΕΤΤ προς τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την 
παρούσα, δεν νοούνται ως παραίτηση της ΕΕΤΤ ή ως πράξη απαλλαγής ή αφέσεως 
του Αναδόχου από τις ευθύνες, υποχρεώσεις και εγγυήσεις αυτού, όπως καθορίζονται 
στην παρούσα. Το ίδιο ισχύει και για οποιεσδήποτε εγκρίσεις, συγκαταθέσεις, 
επιθεωρήσεις, ελέγχους, επίβλεψη, επικυρώσεις, αποφάσεις και άλλες συναφείς 
πράξεις ή ενέργειες, που δίδονται ή γίνονται από την ΕΕΤΤ, σχετικά µε την παρούσα. 
 
21.2. Επικοινωνία: 
21.2.1. Κάθε αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία µεταξύ των µερών θα παράγει 
αποτελέσµατα, µόνον, όταν έχει επιδοθεί προσωπικώς ή ταχυδροµηθεί µε συστηµένη 
επιστολή (επί αποδείξει) ή έχει διαβιβασθεί µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπό τον όρο ότι το τελευταίο αναδιαβιβάστηκε στον 
αποστολέα από τον αρχικό παραλήπτη, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν 
καθορίζει διαφορετικά η παρούσα.  
 
21.2.2. Όταν η αλληλογραφία έχει σταλεί συστηµένη, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως 
παραληφθεί, το αργότερο, πέντε (5) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποστολής. 
Οποιαδήποτε αλληλογραφία, µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την ηµεροµηνία της διαβίβασης. 
 
21.3. Μερική ακυρότητα: 
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Στην περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος της Σύµβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δε θα 
επηρεάζει το κύρος άλλων τµηµάτων της Σύµβασης, τα οποία θα παραµένουν σε 
πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα µέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες 
για να διαπραγµατευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της Σύµβασης στη 
θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυµφωνίας τους θα ενεργοποιούνται 
οι διατάξεις της παρούσας περί επίλυσης των διαφορών. 
 
 
21.4. Τήρηση αρχείου: 
Ο Ανάδοχος παρέχει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία και ιδίως στην καταχώρηση 
και αποθήκευση σε αρχεία της ΕΕΤΤ στοιχείων που περιλαµβάνονται στην προσφορά 
του ή /και σχετίζονται µε την εκτέλεση του έργου, τις συναλλαγές του µε την ΕΕΤΤ, 
το προσωπικό και τους συνεργάτες του, στοιχεία που αφορούν στην εταιρική 
κατάσταση και την χρηµατοοικονοµική ικανότητά του κ.τ.λ. 
 
 
 
Αφού συµφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά, συντάχθηκε η 
παρούσα σε δύο όµοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται όπως ακολουθεί και κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέλαβε από ένα.  

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΤΤ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 
 
Καθηγητής ∆ηµ. Τσαµάκης 
       Πρόεδρος ΕΕΤΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Αναλυτικότερα οι αναµενόµενες διαδικασίες καθορίζονται ως ακολούθως:  
 
Α. ΦΑΣΕΙΣ 
 
α) Φάση 1 
 
Στόχος 
Ο στόχος σε αυτή τη φάση είναι η συλλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων για την 
δηµιουργία του µοντέλου και ο καθορισµός των αρχών και της µεθοδολογίας πάνω 
στις οποίες θα στηριχθεί το µοντέλο.  
 
Περιγραφή  
Ο Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην ελληνική αγορά, 
και µε βάση την ευρωπαϊκή εµπειρία και πρακτική θα προβεί στη κατάρτιση 
ερωτηµατολογίου (Παραδοτέο 1.1) που θα αποσταλεί προς απάντηση σε όλους τους 
τηλεπικοινωνιακού παρόχους. Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι η συλλογή 
στοιχείων από τους τηλεπικοινωνιακούς  παρόχους µε στόχο: α) τον καθορισµό των 
αρχών, της µεθοδολογίας και της δοµής του µοντέλου σύµφωνα µε την Σύσταση της 
Επιτροπής υπ’ αριθ. 2013/466/ΕΕ και β) την δηµιουργία του µοντέλου. Τα στοιχεία 
που θα συλλέξει από τους παρόχους θα πρέπει να δώσουν στον Ανάδοχο την 
απαραίτητη πληροφορία ώστε να προσδιορίσει τη µορφή και τα χαρακτηριστικά 
(τεχνολογία, αρχιτεκτονική, τοπολογία κ.α.) του NGA δικτύου το οποίο πρόκειται να 
µοντελοποιηθεί βάσει των εθνικών συνθηκών (γεωγραφικά και πληθυσµιακά 
δεδοµένα, υφιστάµενα δίκτυα, ζήτηση υπηρεσιών κ.α.). Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να συλλέξει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τροφοδότηση του 
µοντέλου. Καλείται, εποµένως, µέσω του ερωτηµατολογίου, να συλλέξει µεταξύ 
άλλων, και να αξιολογήσει επικαιροποιηµένα στοιχεία για τη ζήτηση, στοιχεία δικτύου 
(όπως αρχιτεκτονική δοµή, χωρητικότητα και χρήση των στοιχείων δικτύου, 
περιορισµούς στη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και ασφάλειας του δικτύου, 
διάρκεια ζωής των παγίων στοιχείων εξοπλισµού, τεχνολογική εξέλιξη) καθώς και 
στοιχεία µοναδιαίου κόστους (π.χ. επενδύσεις σε αγορά και αντικατάσταση), στοιχεία 
λειτουργικού κόστους όπως συντήρηση εξοπλισµού δικτύου και συστηµάτων 
πληροφορικής.  
Κατά τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων, ο Ανάδοχος προετοιµάζει διευκρινίσεις 
σε τυχόν απορίες, ερωτήµατα, ή επεξηγήσεις που θα ζητηθούν από τους παρόχους 
σε σχέση µε τα αιτούµενα ή µε συµπληρωµατικά στοιχεία. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε 
αξιολόγηση των δεδοµένων και των στοιχείων που θα συλλέξει. Εφόσον απαιτείται, 
θα απευθύνει διευκρινίσεις ή/και συµπληρωµατικές ερωτήσεις προς τους παρόχους 
για προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων.  
  
Μετά τη συλλογή των στοιχείων,  θα γίνει, από τον Ανάδοχο, η επεξεργασία και 
αξιολόγηση των απαντήσεων και των σχολίων που θα έχουν συλλεχθεί από τους 
παρόχους. Στη περίπτωση που τα συλλεχθέντα στοιχεία δεν θεωρηθούν επαρκή, θα 
χρησιµοποιηθούν, είτε στοιχεία της ΕΕΤΤ, είτε διεθνείς δείκτες αναφοράς 
(benchmarks), είτε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν έγκυρες πηγές και 
έχει στη διάθεσή του ο Ανάδοχος. Κατόπιν ο Ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη του 
κειµένου αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου που θα τεθεί σε ∆ηµόσια 
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∆ιαβούλευση (Παραδοτέο 1.2). Στο τέλος της φάσης 1, το κείµενο των αρχών, της 
µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου, θα τεθεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, µε  σκοπό 
τη συλλογή σχολίων και παρατηρήσεων από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.  
 
Παραδοτέα 
1.1 Ερωτηµατολόγιο συλλογής στοιχείων   
1.2 Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αρχών, µεθοδολογίας και δοµής 

µοντελοποίησης  
 

β) Φάση 2 
 
Στόχος 
Ο στόχος σε αυτή τη φάση είναι η οριστικοποίηση του κειµένου αρχών,  
µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου, µετά την αξιολόγηση και ενσωµάτωση των 
σχολίων της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και η ανάπτυξη του µοντέλου που θα 
κοινοποιηθεί στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές των άλλων 
κρατών – µελών της ΕΕ.  
 
Περιγραφή  
Ο Ανάδοχος, αφού λάβει από την ΕΕΤΤ τα σχόλια που τέθηκαν κατά τη ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση, θα υποβάλει στην ΕΕΤΤ (Παραδοτέο 2.1) απαντήσεις επί των σχολίων 
αξιολογώντας την σπουδαιότητά τους και την ανάγκη ενσωµάτωσής τους στο κείµενο 
αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην 
οριστικοποίηση του κειµένου των αρχών, της µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου 
(Παραδοτέο 2.2).  
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει το µοντέλο (ή µοντέλα εφόσον κριθεί απαραίτητο) και θα 
παράσχει έκδοση ενηµερωµένη µε στοιχεία, προς χρήση της ΕΕΤΤ  συνοδευόµενη 
από το τεχνικό εγχειρίδιο (Παραδοτέο 2.3). Επίσης θα παραδώσει έκδοση του 
µοντέλου σε κατάλληλη µορφή προς ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση συνοδευόµενη από 
τεχνικό εγχειρίδιο και σχετικό κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, τηρώντας την αρχή 
της εµπιστευτικότητας και του επιχειρηµατικού απορρήτου (Παραδοτέο 2.4).  
Στο τεχνικό εγχειρίδιο θα περιλαµβάνονται βήµα προς βήµα οδηγίες σχετικά µε τη 
δοµή του µοντέλου, θα επεξηγούνται αναλυτικά οι παραδοχές που έχουν ληφθεί 
υπόψη, θα γίνεται η τεκµηρίωση των τελικών υπολογισµών και αλγορίθµων, ο 
µηχανισµός και ο τρόπος ενηµέρωσής του µε καινούργια στοιχεία καθώς και 
λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης. 
Ο Ανάδοχος, αφού λάβει από την ΕΕΤΤ τα σχόλια που τέθηκαν κατά τη ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση του µοντέλου, θα υποβάλει στην ΕΕΤΤ (Παραδοτέο 2.5) απαντήσεις επί 
των σχολίων αξιολογώντας την σπουδαιότητά τους και την ανάγκη ενσωµάτωσής 
τους στο µοντέλο. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην οριστικοποίηση του µοντέλου (excel 
και τεχνικό εγχειρίδιο) τόσο στη πλήρη όσο και στην εµπιστευτική έκδοση 
(Παραδοτέο 2.6 α και β).  
Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές, την µεθοδολογία και το µοντέλο 
στους παρόχους σε συνάντηση/συναντήσεις που θα οργανωθεί/ούν από την ΕΕΤΤ.  
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Παραδοτέα 
2.1  Κείµενο µε απαντήσεις επί των σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία 

της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης επί των αρχών, της µεθοδολογίας και της δοµής 
του µοντέλου. 

2.2  Ενηµερωµένο κείµενο αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου.   
2.3  Τελική µορφή µοντέλου σε µορφή excel συνοδευόµενη από το τεχνικό 

εγχειρίδιο, ενηµερωµένο µε στοιχεία προς χρήση της ΕΕΤΤ.  
2.4  Τελική µορφή µοντέλου σε µορφή excel συνοδευόµενη από το τεχνικό 

εγχειρίδιο προς ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση και κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης.  
2.5  Κείµενο µε απαντήσεις επί των σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία 

της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης επί του µοντέλου. 
2.6.  Τελική µορφή µοντέλου σε µορφή excel και τεχνικό εγχειρίδιο (α) πλήρης και 

β) εµπιστευτική έκδοση) µετά τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 
 
 
γ) Φάση 3 
 
Στόχος 
O στόχος σε αυτή τη φάση είναι η υποστήριξη της ΕΕΤΤ κατά την κοινοποίηση του 
µοντέλου στην ΕΕ, στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών 
– µελών της ΕΕ σύµφωνα µε το ισχύον ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο και η  
εκπαίδευση των στελεχών της ΕΕΤΤ . 
 
Περιγραφή  
Το τελικό µοντέλο  (βασικές αρχές, µεθοδολογία και δοµή) θα κοινοποιηθεί στην ΕΕ, 
στο BEREC και στις Εθνικές ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών – µελών της ΕΕ. Ο 
Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στις απαντήσεις ερωτηµάτων ή σχολίων που 
πιθανόν να προκύψουν σε αυτή τη διαδικασία (Παραδοτέο 3.1) σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που θα ορισθεί από την ΕΕ ή το BEREC αντίστοιχα  και θα προβεί 
στην οριστικοποίηση (ενσωµατώνοντας πιθανές αλλαγές που µπορεί να προκύψουν 
από τη διαδικασία κοινοποίησης):  
α) του κειµένου βασικών αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου (Παραδοτέο 
3.2) και 
β) του µοντέλου σε µορφή excel τόσο στη πλήρη όσο και στην εµπιστευτική έκδοση 
(Παραδοτέο 3.3 α και β)  συνοδευόµενο από το τεχνικό εγχειρίδιο.  
Ταυτόχρονα, ο Ανάδοχος θα παραδώσει κείµενο που θα περιλαµβάνει τις τιµές που 
έχουν προκύψει από το οριστικοποιηµένο µοντέλο για τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες 
(Παραδοτέο 3.4) 
O Ανάδοχος  θα εκπαιδεύσει τα υποδεικνυόµενα από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Έργου στελέχη της ΕΕΤΤ στη χρήση του µοντέλου. Ο Ανάδοχος θα µεταφέρει 
στα υποδεικνυόµενα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου στελέχη της 
ΕΕΤΤ την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε αυτά να είναι σε θέση να 
παραµετροποιούν και να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά το µοντέλο για τον 
υπολογισµό των τιµών των υπηρεσιών των οποίων οι τιµές ρυθµίζονται βάσει του 
bottom-up µοντέλου της ΕΕΤΤ, χρησιµοποιώντας το ενδεδειγµένο τεχνικό εγχειρίδιο.   
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Παραδοτέα 
3.1 Απαντήσεις σε ερωτήµατα / σχόλια κατά την κοινοποίηση του µοντέλου    

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC. 
3.2 Κείµενο αρχών, µεθοδολογίας και δοµής του µοντέλου  
3.3  Τελική µορφή µοντέλου και τεχνικό εγχειρίδιο σε µορφή excel (α) πλήρη και 

β) εµπιστευτική έκδοση) µετά τα σχόλια της ΕΕ 
3.4 Κείµενο µε τιµές ρυθµιζόµενων υπηρεσιών 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απαιτείται αποτελεσµατική συνεργασία 
µεταξύ του Αναδόχου και της ΕΕΤΤ. Η συνεργασία αυτή υλοποιείται, ιδίως, µε 
περιοδικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την οµάδα παρακολούθησης. Στις 
συναντήσεις αυτές, ο Ανάδοχος, µεταξύ άλλων, θα ενηµερώνει την ΕΕΤΤ σχετικά µε 
την εξέλιξη του έργου και θα συζητά σχετικά µε την αντιµετώπιση ή το χειρισµό 
τυχόν προβληµάτων ή θεµάτων του έργου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προτάσεις 
του προς αντιµετώπιση και επίλυση αυτών. Οι συναντήσεις θα καθορίζονται και 
οργανώνονται από την ΕΕΤΤ, µέσω του Επιβλέποντος του έργου, σε συµφωνία µε 
τον Ανάδοχο και θα πραγµατοποιούνται στα γραφεία της ΕΕΤΤ ή σε άλλο χώρο που 
τυχόν θα ορισθεί από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ µπορεί να καλεί και έκτακτες συναντήσεις, 
όταν το κρίνει αναγκαίο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επιµέρους Παραδοτέων του έργου καθορίζεται 
ως ακολούθως: 
 

Αριθµός 
Παραδοτέου 

Γλώσσα Χρόνος Παράδοσης  

Παραδοτέο 1.1 Ελληνική  20 ηµέρες  από έναρξη του έργου   
Παραδοτέο 1.2 Ελληνική 120 ηµέρες από έναρξη του έργου 
Παραδοτέο 2.1 Ελληνική 10 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 

δηµόσιας διαβούλευσης 
Παραδοτέο 2.2 Ελληνική 20 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 

δηµόσιας διαβούλευσης 
Παραδοτέο 2.3 Ελληνική 

(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

40 ηµέρες από Παραλαβή του 
Παραδοτέου 2.2. 

Παραδοτέο 2.4 Ελληνική 
(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

40 ηµέρες από Παραλαβή του 
Παραδοτέου 2.2. 

Παραδοτέο 2.5 Ελληνική 10 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 
δηµόσιας διαβούλευσης  

Παραδοτέο 2.6  Ελληνική 
(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

20 ηµέρες από παραλαβή σχολίων 
δηµόσιας διαβούλευσης 

Παραδοτέο 3.1 Ελληνική Σύµφωνα µε απαιτήσεις ΕΕ και BEREC 
Παραδοτέο 3.2 Ελληνική 20 ηµέρες από τη λήψη των τελικών 

σχολίων από ΕΕ και BEREC. 
Παραδοτέο 3.3  Ελληνική 

(το 
µοντέλο 
δύναται να 
είναι σε 
αγγλική 
γλώσσα) 

20 ηµέρες από τη λήψη των τελικών 
σχολίων από ΕΕ και BEREC. 
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Αριθµός 
Παραδοτέου 

Γλώσσα Χρόνος Παράδοσης  

Παραδοτέο 3.4 Ελληνική 20 ηµέρες από τη λήψη των τελικών 
σχολίων από ΕΕ και BEREC. 

 
Η σειρά και η χρονική διάρκεια παράδοσης των Παραδοτέων είναι δυνατόν να 
τροποποιηθούν, έπειτα από την υποβολή εγγράφου αιτήµατος του Αναδόχου προς 
την ΕΕΤΤ, µε επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας τροποποίησης. Η τροποποίηση 
θα πραγµατοποιείται µόνον κατόπιν έγγραφης αποδοχής του αιτήµατος του 
Αναδόχου. 
 
Τα τελικά Παραδοτέα (πλην του µοντέλου σε µορφή excel) παραδίδονται στην 
ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα τoυ ανωτέρω Πίνακα. Σχέδια 
Παραδοτέων και κείµενα εργασίας δύναται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.     
 
Η ΕΕΤΤ, µετά την, κατά τα άνω, υποβολή κάθε Παραδοτέου, προβαίνει σε έγκριση 
αυτού ή προτείνει τροποποιήσεις. Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ηµερών, από της 
λήψεως των παρατηρήσεων της ΕΕΤΤ, υποβάλλει τα αναθεωρηµένα Παραδοτέα, 
έχοντας λάβει υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, εάν το/τα 
Παραδοτέο/α δεν ανταποκρίνεται/ονται στους όρους της Σύµβασης και τις 
παρατηρήσεις της ΕΕΤΤ, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ να θεωρήσει 
αυτό/ά, ως µη αποδεκτό/ά και να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στην 
παρούσα (άρθρο 14). 
 
Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει 
το Παραδοτέο µε συµπληρωµένες της διαπιστωθείσες ελλείψεις ή διορθωµένα τα 
διαπιστωθέντα λάθη, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
 
Αν σε συνέχεια των ανωτέρω η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι 
το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της 
Σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύµβασης και γνωµοδοτεί εάν 
οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων και συνεπώς εάν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της Σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.  
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την ΕΕΤΤ µε απόφασή της, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση 
της ΕΕΤΤ, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων 
αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη 
λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
Σύµβασης, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Σύµβασης, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
 
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει της υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
  
Ο χρόνος παράδοσης που αναγράφεται έχει ως αφετηρία την ηµεροµηνία υπογραφής 
της Σύµβασης. Στο χρόνο επεξεργασίας του κάθε Παραδοτέου συµπεριλαµβάνεται και 
ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της σχετικής διαβούλευσης µε τους φορείς 
της αγοράς, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


