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ΑΝΑΛΥΤΙ ΚΗ  Δ Ι ΑΚΗΡΥΞΗ

 «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
(Ο.Τ.Ε.) με τις υποχρεώσεις ελέγχου  τιμών , κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού για τα έτη 2015 και 2016  (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 

2013 και 2014, αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες »

Η Εθνική  Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ),  η  οποία 
εδρεύει  στη  Λεωφόρο  Κηφισίας  60,  Μαρούσι  151  25,  Αττική  (τηλ.  +30-
2106151000,  Fax: +30-2106105049) προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, 
με  σφραγισμένες  προσφορές,  για  την  επιλογή  Αναδόχου  για  το  έργο  με 
αντικείμενο  τον  έλεγχο  συμμόρφωσης  του  Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος  (Ο.Τ.Ε.)  με  τις  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και 
λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2015 και 2016,με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον  συμφέρουσα  προσφορά  και  ανώτατο  προϋπολογισμό  τριακόσιες 
τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η  ΕΕΤΤ  καλεί,  όσους  έχουν  τα  προσόντα  που  αναφέρονται  στην 
παρούσα  αναλυτική  Διακήρυξη,  να  υποβάλουν  τις  προσφορές 
τους  στο  Διαγωνισμό,  μέχρι  την  21η  Aυγούστου  2014,  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:00 .
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Άρθρο 1  ο     

Αναθέτουσα Αρχή 

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

Άρθρο 2  ο     

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

2.1. Η  ΕΕΤΤ  θα  αναθέσει  σε  εξειδικευμένο  φορέα,  ιδιωτικό  ή  δημόσιο, 
ανεξάρτητο από εκείνη και τον ελεγχόμενο Oργανισμό (OTE), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012, το παρόν 
έργο,  το  οποίο  περιλαμβάνει   τον  έλεγχο  συμμόρφωσης  του  Ο.Τ.Ε.,  ως 
Οργανισμού  με  σημαντική  ισχύ,  με  το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 
σχετικές αγορές.  

2.2. Αντικείμενο του Έργου είναι ο κοστολογικός έλεγχος του Ο.Τ.Ε. για τα 
έτη  2015  και  2016,  προκειμένου  να  ελεγχθεί  η  συμμόρφωσή  του  με  τις 
υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών/κοστολόγησης/  λογιστικού  διαχωρισμού  των 
υπό  ρύθμιση  υπηρεσιών,  τόσο  σε  επίπεδο  αγορών  χονδρικής,  όσο  και  σε 
επίπεδο αγορών λιανικής, όπως αυτές επιβάλλονται από την κείμενη εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ (Παράρτημα Ι 
της παρούσας).  Ιδίως,  περιλαμβάνει  τον έλεγχο εφαρμογής από τον Ο.Τ.Ε. 
των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα 
σχετική  αγορά  προϊόντος  ή  υπηρεσίας,  τον  έλεγχο  κοστοστρέφειας  των 
τιμολογίων του που εξάγονται, μέσω των  κοστολογικών συστημάτων αυτών, 
καθώς  και  τον  έλεγχο  συμμόρφωσής  του  με  την  υποχρέωση  λογιστικού 
διαχωρισμού.

2.3. Το υπό ανάθεση έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις,  κάθε μία 
από τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν ανεξάρτητο και αυτοτελή, ετήσιο έλεγχο 
συμμόρφωσης του ΟΤΕ προς τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών/κοστολόγησης/ 
λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, ως εξής:

Φάση Α’: Κοστολογικός Έλεγχος 2015 (με απολογιστικά στοιχεία 2013)

Φάση Β’: Κοστολογικός Έλεγχος 2016 (με απολογιστικά στοιχεία 2014)
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Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ θα υπογράψει αρχικώς με τον ανάδοχο Σύμβαση για την 
Φάση  Α’ του  Έργου,  εξάμηνης  διάρκειας,  με  έναρξη  ισχύος  από  την 
ημερομηνία  παράδοσης  στον  Ελεγκτή  του  συνόλου  των  κοστολογικών 
στοιχείων  του  ΟΤΕ  για  τον  έλεγχο  του   έτους   2015  και  στην  οποία  θα 
προβλέπεται το δικαίωμα της ΕΕΤΤ μονομερούς ανανέωσης της Σύμβασης για 
ακόμη  έξι  (6)  μήνες  (Β’  Φάση  του  Έργου),  υπό  τους  ίδους  όρους  (ιδίως 
οικονομικούς: τίμημα και όρους πληρωμής) και με έναρξη ισχύος  από την 
την παράδοση στον Ελεγκτή του συνόλου των κοστολογικών στοιχείων του 
ΟΤΕ για τον έλεγχο του  έτους  2016.

Αναλυτική  περιγραφή  του  αντικειμένου  των  υπηρεσιών  του  Αναδόχου 
δίδεται στο Παράρτημα Ι, ενώ κατάλογος των Παραδοτέων περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

Άρθρο 3  ο     

Είδος Διαδικασίας : 

3.1.  Ανοιχτός  Διεθνής  Διαγωνισμός,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  4  του 
«Κανονισμού  Σύναψης  Συμβάσεων  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και  Μελετών 
της  ΕΕΤΤ»  (ΦΕΚ  1750/Β΄/2001),  όπως  ισχύει,  διεπόμενος  και  από  τις 
διατάξεις  του  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις 
διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  ‘‘περί  συντονισμού  των  διαδικασιών 
σύναψης  δημόσιων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών’’,  όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης 

Νοεμβρίου 2005»  (ΦΕΚ 64/Α/2007). 

3.2.  Περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης  δημοσιεύεται  σε  δύο  (2), 
τουλάχιστον, εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, στο σχετικό τεύχος της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 6, 11 και 13 του 
άρθρου 11 του ως άνω Κανονισμού της ΕΕΤΤ 

3.3. Η δημοπρατούμενη υπηρεσία κατατάσσεται στην  κατηγορία 9, αριθμός 
αναφοράς CPV 79312000-4 του παραρτήματος II A του Π.Δ. 60/2007. 

Άρθρο 4  ο     

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης - Συμπληρωματικές πληροφορίες :

4.1. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθεύονται  τα  τεύχη  του 
Διαγωνισμού από την ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, 
τηλ. 210 6151150 και φαξ 210 610 50 49),  αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
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4.2. Οι αιτήσεις για την παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του Διαγωνισμού 
μπορούν να υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, μέχρι τις 28-7-2014  κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

4.3. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης 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 γνωρίσουν, εγγράφως, στην ΕΕΤΤ και να ζητήσουν νέο πλήρες κείμενο. 
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού, με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας  του  παραληφθέντος  αντιγράφου  της  Διακήρυξης,  θα 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.    

4.4. Η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.eett.gr., όπου αναρτώνται και άλλες πληροφορίες για το διαγωνισμό. 
Ωστόσο,  η  Αναθέτουσα Αρχή  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  τη  διαθεσιμότητα 
αυτής.  

4.5. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητούν  διευκρινίσεις,  σχετικά  με  τα 
συμβατικά  τεύχη  ή  το  αντικείμενο  της  δημοπρατούμενης  υπηρεσίας 
υποβάλλοντας,  γραπτώς,  ερωτήσεις  στην  ΕΕΤΤ  στην  ανωτέρω  διεύθυνση, 
μέχρι και την 8-8-2014. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται και 
στο  δικτυακό  τόπο  της  ΕΕΤΤ.  Ουδεμία  πληροφορία  θα  δίδεται,  μέσω 
τηλεφώνου.

4.6. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις, εκ μέρους της ΕΕΤΤ

Άρθρο 5  ο     

Προθεσμία κατάθεσης υποψηφιότητας : 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους, 
προκειμένου  να  συμμετάσχουν  στο  Διαγωνισμό,  υποβάλλοντας 
υποψηφιότητα.  Η  υποψηφιότητα  στο  Διαγωνισμό,  μαζί  με  τα  υπόλοιπα 
απαιτούμενα  δικαιολογητικά/στοιχεία,  πρέπει  να  κατατίθεται,  κατά  τις 
εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  στο  Πρωτόκολλο της  ΕΕΤΤ,  και  μέχρι  την  21η 

Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ημερομηνία και ώρα λήξης 
της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας.   

Άρθρο 6  ο     

Χρονική διάρκεια Σύμβασης – Τόπος παροχής υπηρεσιών 

6.1. Για  την  παροχή  των  δημοπρατούμενων  υπηρεσιών  θα  καταρτιστεί 
σύμβαση αρχικώς για την  Φάση Α’ του έργου: Κοστολογικός Έλεγχος 2015 
(με απολογιστικά στοιχεία 2013),  διάρκειας  6 μηνών και με προβλεπόμενη 
δυνατότητα  μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους της ΕΕΤΤ, υπό τους ίδιους 
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όρους,  για  τη  Φάση  Β’  του  έργου:  Κοστολογικός  Έλεγχος  2016  (με 
απολογιστικά στοιχεία 2014), διάρκειας 6 μηνών.

6.2.  Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια,  το έργο δεν θα θεωρείται 
ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
με βάση τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. 
6.3. Σε  κάθε  περίπτωση,  ως  ημερομηνία  έναρξης  παροχής  της 
δημοπρατούμενης  υπηρεσίας,  θεωρείται  η  ημερομηνία  υπογραφής  της 
Σύμβασης.  Η  Σύμβαση  θα  λήξει  με  την  έκδοση  σχετικού  Πιστοποιητικού 
Καλής Εκτέλεσης από την ΕΕΤΤ.

6.4. Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται  στην  έδρα  του  Αναδόχου,  με 
περιοδική παρουσία αυτού,  στα γραφεία  της  ΕΕΤΤ ή/και  του  Ο.Τ.Ε.  (υπό 
έλεγχο  Οργανισμός),  όπως  απαιτείται,  σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  Ι  της 
παρούσης.

Άρθρο 7  ο     

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής – Τρόπος 
Χρηματοδότησης 

7.1. Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  προϋπολογίζεται  σε  εκατόν  εξήντα  πέντε 
χιλιάδες (165.000) Ευρώ για κάθε ετήσιο έλεγχο (για κάθε Φάση του Εργου) 
και  συνολικά  σε  τριακόσιες  τριάντα  χιλιάδες  (330.000)  Ευρώ, πλέον  του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος  βαρύνει  την ΕΕΤΤ. Οι  προσφερόμενες  τιμές 
δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο 
για το  σύνολο του έργου,  πάνω από  το  οποίο  απορρίπτονται  οικονομικές 
προσφορές  των  υποψηφίων.  Η  τελική  συμβατική  αμοιβή  του  Αναδόχου 
προκύπτει  από  την  οικονομική  προσφορά  του  διαγωνιζομένου  που  θα 
ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 

7.2. Είναι ενδεχόμενο να ανατεθούν στον Ανάδοχο και άλλες υπηρεσίες που 
θα  συνίστανται,  είτε  σε  υπηρεσίες  συμπληρωματικές  με  αυτές  που  θα 
παρασχεθούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, ή / και σε νέες υπηρεσίες 
που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές που θα 
παρασχεθούν,  στα  πλαίσια  της   Σύμβασης,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό 
Προμηθειών της ΕΕΤΤ, ιδίως άρθρο 6,  παρ. 5, εδάφιο β, στοιχεία  vi και vii, 
εφόσον συντρέχουν οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

7.3. Για νέες παρόμοιες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν ανατεθούν 
στον Ανάδοχο, η αμοιβή του θα υπολογισθεί, με βάση τις τιμές μονάδας που 
προβλέπονται στην οικονομική του προσφορά. Εάν αυτές δεν προβλέπονται, 
τότε συμφωνούνται από τα Μέρη.

7.4. Σε  περίπτωση  λύσης  της  Σύμβασης,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  πριν  την 
κάλυψη  του  ως  άνω συνολικού  προϋπολογισμού,  ο  Ανάδοχος  απεκδύεται 
κάθε δικαιώματος για το υπόλοιπο ποσόν. 
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7.5. Σε  περίπτωση  κάλυψης  του  συνολικού  προϋπολογισμού,  πριν  από  τη 
λήξη  της  Σύμβασης,  αυτή  λύεται,  αυτοδίκαια  και  αζημίως,  για  την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλασσομένων των σχετικών δικαιωμάτων αυτής.

  7.6. Με την υπογραφή της Σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από 
τον  Ανάδοχο  έντοκης  προκαταβολής,  που  θ’  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται για την 
Α’  φάση  του  έργου,  η  οποία  αποτελεί  το  εν  δεύτερο  (1/2)  του  συνολικής 
αμοιβής,  έναντι  υποβολής  ισόποσης  εγγυητικής  επιστολής  προκαταβολής. 
Επίσης, με την έναρξη της Β» Φάσης του Έργου, ο Ανάδοχος δύναται και πάλι 
να λάβει έντοκη προκαταβολή, που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της  συμβατικής  αμοιβής  που προβλέπεται  για την αντίστοιχη 
φάση  του  έργου,  ήτοι  ποσού  που  αντιστοιχεί  στο  εν  δεύτερο  (1/2)  της 
συνολικής  αμοιβής,  έναντι  υποβολής  ισόποσης  εγγυητικής  επιστολής 
προκαταβολής.

7.7.  Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  κάνει  χρήση  της  δυνατότητας  λήψης 
προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 7.6., το υπολειπόμενο ποσό κάθε 
φάσης  του  έργου  θα  καταβληθεί  σε  δόσεις,  σύμφωνα  με  την  πρόοδο  των 
εργασιών του Αναδόχου, ως εξής :

Α. Πληρωμή πρώτης φάσης έργου 
(κοστολογικός 2015 με απολογιστικά στοιχεία 2013)

 Πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  συμβατικού  τιμήματος  Α’  φάσης   θα 
καταβληθεί με την οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 
Α.1 της Α’ φάσης,

 Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος Α’ φάσης θα 
καταβληθεί με την οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 
Α.2,

 Είκοσι (20%) του συμβατικού τιμήματος Α’ φάσης θα καταβληθεί με την 
οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου Α.3,

 Δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)του  συμβατικού  τιμήματος  Α’  φάσης  θα 
καταβληθεί με την οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 
Α.4,

 Το υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος της 
Α’ φάσης καταβάλλεται στον Ανάδοχο με την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων 2 έως 4 της Α’ φάσης του Έργου από την ΕΕΤΤ

Β. Πληρωμή δεύτερης φάσης έργου
(κοστολογικός 2016 με απολογιστικά στοιχεία 2014)

 Πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  συμβατικού  τιμήματος  Β’  φάσης   θα 
καταβληθεί με την οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 
Β.1 της φάσης Β’ του έργου,
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 Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος Β’  φάσης θα 
καταβληθεί με την οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 
Β.2, 

 Είκοσι (20%) του συμβατικού τιμήματος Β’ φάσης θα καταβληθεί με την 
οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου Β.3,

 Δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)  του  συμβατικού  τιμήματος  Β’  φάσης  θα 
καταβληθεί με την οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 
Β.4,

 Το υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος Β’ 
φάσης  καταβάλλεται  στον  Ανάδοχο  με  την  οριστική  παραλαβή  των 
παραδοτέων 2 έως 4 της Β’ φάσης του έργου από την ΕΕΤΤ.

7.8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας λήψης 
έντοκης  προκαταβολής,  τότε  τα  ποσά  των  πληρωμών  που  αναφέρονται 
παραπάνω διαμορφώνονται ως εξής :

 Πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην 
εκάστοτε φάση του έργου θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή από 
την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 1 της αντίστοιχης φάσης (Α’, Β’),

 Τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί 
στην εκάστοτε φάση του έργου, θα καταβληθεί με την οριστική 
παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 2 της αντίστοιχης φάσης (Α’, 
Β’),

 Είκοσι πέντε τοις εκατό(25%) του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί 
στην εκάστοτε φάση του έργου θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή 
από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 3 της αντίστοιχης φάσης (Α’, Β’),

 Είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την 
οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του Παραδοτέου 4 της αντίστοιχης 
φάσης (Α’, Β’),

 Το υπολειπόμενο είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε φάσης του έργου 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο με την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων 2 έως 4 της αντίστοιχης φάσης (Α’, Β’) του έργου από την 
ΕΕΤΤ. 

7.9. Στην  τελική  συμβατική  αμοιβή  περιλαμβάνονται  κάθε  είδους  φόροι, 
δασμοί, παρακρατήσεις (όπως  ιδίως ΜΤΠΥ) κ.τ.λ., σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ. 
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Άρθρο 8  ο     

Χρόνος ισχύος των προσφορών :

8.1. Οι προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους, για διάστημα 
τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορά, η 
οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  ως  άνω  προβλεπομένου, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

8.2. Επιλογή  Αναδόχου  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  ισχύος  των 
προσφορών, δεσμεύει,  όμως, το διαγωνιζόμενο, μόνον εφόσον το αποδεχτεί 
και ευρίσκεται  ακόμη σε  ισχύ η Εγγυητική  Επιστολή Συμμετοχής του στο 
Διαγωνισμό.

8.3.  Εάν ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο ισχύος των προσφορών, 
η ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να παρατείνει το χρόνο διενέργειάς του, κατά τριάντα 
(30), επιπλέον, ημέρες, ζητώντας από τους διαγωνιζόμενους να επεκτείνουν, 
αντίστοιχα, το χρόνο ισχύος των προσφορών τους, καθώς και την ισχύ της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν  να  απαντήσουν,  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  εάν 
αποδέχονται  την  ανωτέρω  χρονική  παράταση  του  Διαγωνισμού,  οπότε 
παραμένουν,  ως  υποψήφιοι,  ή  δεν  αποδέχονται,  οπότε  παύουν  να 
συμμετέχουν  στο  Διαγωνισμό.  Εάν  δεν  απαντήσουν,  εντός  των  ανωτέρω 
τριών (3)  εργασίμων ημερών,  θεωρείται  ότι  αποδέχονται την παράταση.  Η 
επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα γίνεται για, τουλάχιστον, 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της χρονικής παράτασης του Διαγωνισμού.

8.4. Οι  διαγωνιζόμενοι  δεν  έχουν  δικαίωμα να αποσύρουν  την προσφορά 
τους ή μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο 
διαγωνιζόμενος  υπόκειται  σε  κυρώσεις  και  ειδικότερα  :  α)  Έκπτωση  και 
απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και β) Κατάπτωση της Εγγύησης 
Συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση, εξωδικαστική ή δικαστική ενέργεια. 

Άρθρο 9  ο      

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.
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Άρθρο 10  ο     

Εγγυητικές Επιστολές 

10.1  . Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής :   

10.1.1. Κάθε  υποψηφιότητα  πρέπει  να  συνοδεύεται,  υποχρεωτικά,  από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ύψους δέκα έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (16.500 €), η οποία  αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5) τοις 
εκατό  (%)  του  προεκτιμώμενου  προϋπολογισμού  του  έργου.  Πρέπει  να 
απευθύνεται  προς  την  ΕΕΤΤ  και  να  έχει  διάρκεια,  τουλάχιστον  τριών  (3) 
μηνών,  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  και  να 
ακολουθεί το κείμενο στο Παράρτημα IV της παρούσας.  

10.1.2. Η  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  πρέπει,  απαραίτητα,  να 
περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτει 
από το επισυναπτόμενο ως άνω Παράρτημα : 

α. Την ημερομηνία έκδοσης, 

β. Τον εκδότη,

γ. Την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται (ΕΕΤΤ),

δ.  Τα  στοιχεία  της  Διακήρυξης  (Αριθμός,  Αντικείμενο,  ημερομηνία 
Διαγωνισμού),

ε. Τον αριθμό της Εγγύησης,

στ. Το ποσόν που καλύπτει η Εγγύηση,

ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, υπέρ του οποίου 
δίδεται η Εγγύηση, 

η. Την ισχύ της.

10.1.3.  Η  Εγγύηση  Συμμετοχής  του  υποψηφίου  που  θα  ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος καταπίπτει, υπέρ της ΕΕΤΤ, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει 
να υπογράψει τη Σύμβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΤ. Στην 
περίπτωση αυτή,  ο  Ανάδοχος  που θα εκπέσει,  βαρύνεται  και  με  τα  έξοδα 
διενέργειας  νέου  Διαγωνισμού,  εάν  τελικά  η  ΕΕΤΤ  καταλήξει  σε  νέο 
Διαγωνισμό. Πάντως, εάν ο αρχικά ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει, η 
ΕΕΤΤ έχει δικαίωμα να επιλέξει και ανακηρύξει, ως νέο Ανάδοχο, το δεύτερο 
επιτυχόντα  του  Διαγωνισμού  και,  εάν  αυτός  δεν  προσέλθει,  τον  τρίτο 
επιτυχόντα κ.ο.κ. 

10.1.4. Ο  Ανάδοχος  θα  αντικαταστήσει  την  ανωτέρω  Εγγυητική  Επιστολή 
Συμμετοχής,  με  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης.  Οι  Εγγυητικές 
Επιστολές  Συμμετοχής  των  λοιπών  υποψηφίων,  επιστρέφονται  σε  αυτούς, 
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μετά την κοινοποίηση στους διαγωνιζόμενους της  απόφασης  κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

10.2.   Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης :   

10.2.1. Κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να 
αντικαταστήσει  την  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής,  με  μία  Εγγυητική 
Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης,  ύψους  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  δέκα  τοις 
εκατό  (10%)   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 ΕΕΤΤ, 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 ΕΕΤΤ 
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 Παράρτημα  IV της παρούσας.

10.3.   Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής :  

Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δικαιούται να λάβει, ως έντοκη 
προκαταβολή, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
της συμβατικής αμοιβής για την πρώτη φάση του έργου, δηλαδή ποσοστό 15% 
επί του ενός τρίτου 1/3 της συνολικής συμβατικής αμοιβής, έναντι κατάθεσης 
ισόποσης  Εγγυητικής  Επιστολής  Προκαταβολής,  η  οποία  ισχύει  μέχρι  την 
οριστική παραλαβή του τελικού παραδοτέου της  πρώτης φάσης  του έργου 
από την ΕΕΤΤ.  Επίσης, με την έναρξη της δεύτερης φάσης (Β’ ) του Έργου, ο 
Ανάδοχος  δύναται  να  λάβει  έντοκη  προκαταβολή,  που  θ’  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό  δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)  της  συμβατικής  αμοιβής  που 
προβλέπεται για την αντίστοιχη φάση του έργου, έναντι υποβολής ισόποσης 
εγγυητικής  επιστολής  προκαταβολής.  Η  εκάστοτε  υποβληθείσα  εγγυητική 
επιστολή  προκαταβολής  επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  μετά  την  οριστική 
παραλαβή από την ΕΕΤΤ του τελικού παραδοτέου της φάσης του έργου για 
την οποία αυτή υποβλήθηκε.

10.4. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει,  κατά το νόμο, 
δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
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10.5. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και 
συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα,  σύμφωνα  με  τα  υποδείγματα  που 
παρατίθενται στα σχετικά Παραρτήματα της παρούσας ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους. 

10.6. Πρέπει να περιλαμβάνουν τον όρο, ότι ο εγγυητής παραιτείται από το 
δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει  την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης.

10.7. 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.

10.8. 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 1  1  ο     
Γλώσσα του Διαγωνισμού – Γλώσσα της Σύμβασης 

11.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης 
είναι  η  ελληνική  και  σε  αυτήν  πρέπει  να  συντάσσονται  όλα  τα  σχετικά 
έγγραφα του Διαγωνισμού, οι προσφορές των υποψηφίων και η Σύμβαση. 
Κάθε  ξένο  κείμενο  ή  πιστοποιητικό  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  ακριβή 
μετάφρασή  του  στα  ελληνικά,  επί  ποινή  αποκλεισμού  του  υποψηφίου.  Σε 
περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική. 

11.2.  Τεχνικοί  όροι,  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να αποδοθούν  στην  ελληνική, 
είναι δυνατόν να αναγράφονται στη αγγλική. 

11.3. 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. 

11.4. Τυχόν  εγχειρίδια  ή  άλλο  έντυπο  υλικό,  που  συνοδεύουν  το  φάκελο 
υποψηφιότητας και αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, εφόσον 
είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφρασθούν.

11.5. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός, 
και των υποψηφίων και του Αναδόχου αφετέρου, διεξάγονται στην ελληνική. 
Τυχόν κόστος μεταφράσεων βαρύνει τους υποψήφιους και τον Ανάδοχο. 

11.6. Η  προφορική  επικοινωνία,  καθώς  και  η  έγγραφη  επικοινωνία,  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου δύναται να 
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διεξάγεται και στην Αγγλική, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση που θα 
συναφθεί, με βάση τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 12  ο  

Υποβολή Υποψηφιότητας :

12.1. Η αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και η Τεχνική και Οικονομική 
Προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν σε έναν (1) κυρίως Φάκελο 
(Φ.Π.), κλειστό και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο 
θα  εσωκλείονται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τρεις  (3),  επίσης  κλειστοί  και 
σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του υποψηφίου, Υποφάκελοι :

12.1.1. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής,

12.1.2. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, στον οποίον θα εσωκλείονται τρία 
αντίτυπα της Τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 12.5.

12.1.3. Υποφάκελος Οικονομική Προσφοράς.

12.2. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.

12.3. Όλοι  οι  φάκελοι  (ο  κυρίως  και  τρεις  υποφάκελοι)  θα  αναγράφουν, 
υποχρεωτικά : 

12.3.1. τον τίτλο του Διαγωνισμού («Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  (Ο.Τ.Ε.)  με  τις  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών, 
κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού  για  τα  έτη  2015  και  2016  (με 
απολογιστικά στοιχεία 2013 και 2014) και λοιπές υπηρεσίες»),

12.3.2.  την  πλήρη  επωνυμία  του  διαγωνιζόμενου  υποψηφίου  (πλήρης 
επωνυμία προσώπου, εταιρείας, ομίλου κ.τ.λ., διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου 
και φαξ),

12.3.3. το όνομα του αποδέκτη (ΕΕΤΤ),

12.3.4. τη  σημείωση  :  «Να  ανοιχθεί  μόνον  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 
Διαγωνισμού».

12.4. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ., πρέπει 
να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός 
τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών του. 

12.5. Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς 
υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο που φέρει  την ένδειξη «Πρωτότυπο» ενώ ο 
φάκελος  τεχνικής  προσφοράς  υποβάλλεται  σε  Tρια  αντίτυπα,  ένα  εκ  των 

Αναλυτική Διακήρυξη σελίδα 15



 

οποίων φέρει την ένδειξη  «Πρωτότυπο».  Κάθε «Πρωτότυπο» έχει επί ποινή 
αποκλεισμού  αριθμημένες  τις  σελίδες  του  και  κάθε  σελίδα  φέρει  την 
πρωτότυπη μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου,  ο 
οποίος υπογράφει στο τέλος αυτού, δηλώνοντας ολογράφως και αριθμητικώς 
το συνολικό αριθμό σελίδων του Πρωτοτύπου. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού 
σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ., το «Πρωτότυπο» φέρει την 
υπογραφή  στο  τέλος  και  τη  μονογραφή  σε  κάθε  σελίδα  των  νομίμων 
εκπροσώπων  όλων  των  μελών  του  κοινοπρακτικού  σχήματος  /  ομίλου  / 
ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ. 

12.6. Το «Πρωτότυπο» περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ τα 
υπόλοιπα  μπορούν  να  περιέχουν  απλές  φωτοτυπίες  των  πρωτοτύπων 
εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί, σε περίπτωση διαφοροποίησής του με 
τα  υπόλοιπα.  Εάν,  κατά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  διαπιστωθούν 
σημαντικές  διαφορές,  μεταξύ  του  «Πρωτοτύπου»  και  των  υπόλοιπων 
αντιγράφων, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό.

12.7. Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου είναι ουσιώδεις και η παράβασή τους 
επιφέρει το απαράδεκτο της προσφοράς.

Άρθρο 13  ο     

Βασικές αρχές συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

13.1. Η παρούσα Διακήρυξη απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα με 
την  απαιτούμενη  εξειδίκευση,  τα  οποία  πρέπει  να  έχουν  τα  απαραίτητα 
προσόντα,  ώστε  να  αντιμετωπίζουν  την  πολυπλοκότητα  της 
δημοπρατούμενης  υπηρεσίας  και  να  ανταποκρίνονται  στις  υψηλές 
απαιτήσεις αυτής.

13.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν, όσοι συγκεντρώνουν τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 14 της παρούσας (Δικαιούμενοι 
Συμμετοχής),  δεν  αποκλείονται  δυνάμει  του  άρθρου  16  της  παρούσας 
(Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό) και υπό την προϋπόθεση, 
βέβαια,  ότι  πληρούν  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  που  θέτει  η  ΕΕΤΤ, 
αναφορικά  με  τη  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  τις  τεχνικές  ή/  και 
επαγγελματικές ικανότητες και την Εμπειρία των διαγωνιζομένων (άρθρα 17-
18 της παρούσας). 

13.3. Τα  δικαιολογητικά  που  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  ο 
διαγωνιζόμενος, προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
τυπικών  και  ουσιαστικών  προσόντων  του  που  αντιστοιχούν  στα  κριτήρια 
ποιοτικής  επιλογής  που  θέτει  η  ΕΕΤΤ,  καθώς  και  τη  μη  συνδρομή  στο 
πρόσωπό  του  των  τυπικών  λόγων  αποκλεισμού  από  το  Διαγωνισμό, 
απαριθμούνται  και  αναλύονται  στο  άρθρο  19  της  παρούσας  (Φάκελος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής).

Αναλυτική Διακήρυξη σελίδα 16



 

Άρθρο 14  ο     

Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

14.1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  Φυσικά  και  Νομικά 
Πρόσωπα,  καθώς  και  κοινοπρακτικά  σχήματα  των  ανωτέρω,  που  έχουν 
αποδεδειγμένες  ικανότητες,  εξειδικευμένες  γνώσεις  και  σημαντική εμπειρία 
στην  παροχή  της  δημοπρατούμενης  υπηρεσίας  και  προέρχονται  ή  είναι 
εγκατεστημένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

14.2. 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. 

14.3. Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  καθορίσουν  το  νόμιμο  εκπρόσωπό  τους,  ο 
οποίος θα τους εκπροσωπεί νόμιμα, έναντι της ΕΕΤΤ, για όλες τις πράξεις του 
Διαγωνισμού και της Σύμβασης, μέχρι και την οριστική παραλαβή του Έργου 
και την εξόφληση της  αμοιβής του Αναδόχου.  Ο καθορισμός του νομίμου 
εκπροσώπου  προκύπτει,  είτε  από  τη  νόμιμη  ιδιότητά  του,  ως  όργανο  του 
Υποψηφίου (λ.χ. Πρόεδρος Δ.Σ. ή/και Διευθύνων Σύμβουλος της υποψήφιας 
Ανώνυμης  Εταιρείας),  είτε  από  ειδικό  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  (ή 
πράξη  του  αντίστοιχου,  του  συμβολαιογράφου,  οργάνου,  σύμφωνα  με  το 
δίκαιο της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων).

14.4.  Ειδικά,  προκειμένου  περί  κοινοπρακτικού  σχήματος  /  ομίλου  / 
ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ. : 

14.4.1. Οι κοινοπραξίες κ.τ.λ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν μέρος στο 
Διαγωνισμό  δεν  υποχρεούνται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική  μορφή, 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα 
υπογράψουν οι εκπρόσωποι των κοινοπρακτούντων εταίρων θα δηλώνεται η 
αποδοχή της κοινοπραξίας/ένωσης κ.τ.λ.  για την από κοινού υποβολή της 
προσφοράς,  το  ποσοστό  συμμετοχής  των  μελών  στην  υπό  σύσταση 
κοινοπραξία,  ο  τρόπος  κατανομής  της  συνολικής  αμοιβής  στα  επί  μέρους 
μέλη, ο κοινός, έναντι της ΕΕΤΤ, νόμιμος εκπρόσωπος και αναπληρωτής του, 
καθώς και ο νόμιμος αντίκλητός τους. Θα συνομολογείται, επίσης, ρητά ότι 
όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται, έναντι της ΕΕΤΤ και κάθε τρίτου, 
αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον έκαστος για τη δημοπρατούμενη 
υπηρεσία.
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14.4.2. Σε περίπτωση που υποψήφιο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα επιλεγεί, ως 
Ανάδοχος, έχει την υποχρέωση να συστήσει κοινοπραξία του Κ.Β.Σ, που θα 
συσταθεί  με  συμβολαιογραφικό  έγγραφο,  σύμφωνα  με  την  Ελληνική 
Νομοθεσία,  με την υπογραφή κοινού συμβολαιογραφικού εγγράφου,  εντός 
προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών,  από  την  κοινοποίηση  της  απόφασης 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με περιεχόμενο σύμφωνο 
με το περιεχόμενο της προηγούμενης  παραγράφου.

14.4.3. Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε κοινοπρακτικό 
σχήμα πρέπει να ανέρχεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου. 
Τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν, μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης, παρά μόνον μετά από έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ 

14.4.4. Το  ποσοστό  συμμετοχής  κάθε  επιχείρησης  στη  δημοπρατούμενη 
Σύμβαση,  σε  όρους  προϋπολογισμού  εργασιών,  πρέπει  να  αντιστοιχεί  στο 
ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα. 

14.5. Απαγορεύεται,  επί  ποινή αποκλεισμού,  η  συμμετοχή στο  Διαγωνισμό 
μίας επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήματα διαγωνιζομένων, υπό την 
ίδια  ή  διαφορετική  νομική  μορφή.  Η  απαγόρευση  που  ισχύει  για  τις 
μεμονωμένες  ισχύει  και  για  τις  «συνδεδεμένες»  με  αυτές  επιχειρήσεις.  Δύο 
επιχειρήσεις  νοούνται  δε  ως «συνδεδεμένες»  εάν η  μία μπορεί  να ασκήσει 
στην άλλη, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή εάν και οι δύο επιχειρήσεις 
υπόκεινται  στην  κυρίαρχη  επιρροή  μίας  τρίτης  επιχείρησης,  λόγω 
ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τις διέπουν.
 
14.6. Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Ομίλους,  Συμπράξεις, 
Κοινοπραξίες  Εταιρειών,  υπό  σύσταση  Κοινοπραξίες  ή,  εν  γένει,  από 
περισσότερα  του  ενός  πρόσωπα,  που  υποβάλλουν,  από  κοινού, 
υποψηφιότητα,  τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά,  πρέπει  να υποβάλλονται, 
ξεχωριστά, για κάθε μέρος.     

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

14.7.1.1. Έχουν  κατά  το  τελευταίο  έτος  ολοκληρώσει,  ή  έχουν  σε 
εξέλιξη/εκκρεμότητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, ή ως μέρος 
ενός ευρύτερου σχήματος, το έργο του κοστολογικού ελέγχου ρυθμιζόμενων 
τιμών εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 

14.7.1.2. Είναι  θυγατρικές  επιχειρήσεις  του  Ο.Τ.Ε.  ή  ελέγχονται  άμεσα  ή 
έμμεσα από τον Ο.Τ.Ε.,
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14.7.1.3. Συμμετέχουν, ως αποκλειστικοί Ανάδοχοι ή σε συνεργασία με άλλα 
πρόσωπα ή ως μέρος ευρύτερου σχήματος (κοινοπραξίας,  ένωσης κλπ.),  σε 
υπό εξέλιξη διαγωνισμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ή θυγατρικής του εταιρείας,

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

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

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

14.8. Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να καθορίσουν  το  Νόμιμο  Εκπρόσωπό τους,  ο 
οποίος  θα  τους  εκπροσωπεί,  έναντι  της  ΕΕΤΤ,  για  όλες  τις  πράξεις  του 
Διαγωνισμού και της Σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και 
την  εξόφληση  της  αμοιβής  του  Αναδόχου.  Ο  καθορισμός  του  νόμιμου 
εκπροσώπου προκύπτει, είτε από την ιδιότητά του, ως όργανο του υποψηφίου 
(λ.χ.  πρόεδρος Δ.Σ. ή/και διευθύνων σύμβουλος της υποψήφιας ανώνυμης 
εταιρίας), είτε από πράξη αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου (λ.χ. απόφαση 
διοικητικού συμβουλίου της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας), είτε από ειδικό 
συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  (ή  πράξη  του  αντίστοιχου  του 
συμβολαιογράφου οργάνου,  σύμφωνα με το  δίκαιο  της  χώρας  προέλευσης 
των αλλοδαπών υποψηφίων).

14.9. Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  καθορίσουν  το  Νόμιμο  Αντίκλητό  τους,  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 Διαγωνισμού. 

Άρθρο 15  ο     
Γενικοί Όροι Συμμετοχής 

15.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με 
τη  Σύμβαση,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  Σύμβασης,  της  Απόφασης 
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Κατακύρωσης,  της  Προκήρυξης,  της  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  και  της 
Προσφοράς του, διαφορετικά, υποχρεούται να αποζημιώσει, κατά νόμο, την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

15.2. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή 
οποιεσδήποτε  αναφορές  και  πληροφορίες  του  ζητηθούν,  σχετικά  με  την 
εκτέλεση της Σύμβασης.

15.3. Ο  Ανάδοχος  ορίζει  εκπρόσωπό  του  και  τον  εξουσιοδοτεί  με  ειδικό 
πληρεξούσιο  να  υπογράψει  τη  Σύμβαση,  να  τον  εκπροσωπεί,  έναντι  της 
Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για 
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.  Επιπρόσθετα,  πρέπει να 
ορισθεί  και Αναπληρωτής  Εκπροσώπου,  με τις  ίδιες  αρμοδιότητες.  Αλλαγή 
προσώπου  ή  διεύθυνσης  του  Εκπροσώπου  ή/και  του  Αναπληρωτή  του, 
αναφέρεται,  εγγράφως,  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ισχύει,  μετά  από  την 
έγγραφη έγκρισή της.

15.4. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι, 
μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα 
που  αφορούν  στη  Σύμβαση  και  να  διευθετούν  για  λογαριασμό  του, 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, 
όποτε  και  όπου  κληθούν  σε  συναντήσεις  με  τα  αρμόδια,  για  την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου, όργανα της ΕΕΤΤ

15.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την ΕΕΤΤ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του, 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

15.6. Ο Ανάδοχος θα είναι, πλήρως και αποκλειστικώς, μόνος υπεύθυνος για 
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΕΕΤΤ δεν 
έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή  στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
   
15.7. Ο  Ανάδοχος  ρητώς  ευθύνεται  για  κάθε  ενέργεια  υπαλλήλων  του, 
συμβούλων, αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου, 
ανεξαιρέτως, οποιουδήποτε, ο οποίος 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.

15.8. Ο  Ανάδοχος  εγγυάται  για  τη  διάθεση  του  αναφερόμενου  στην 
προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των 
συνεργατών 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 
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τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής 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.

15.9. Αντικατάσταση  μέλους  του  προσωπικού  του  Αναδόχου,  κατόπιν 
αιτήματός του,  κατά τη διάρκεια της  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 την ΕΕΤΤ, εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν από την 
αντικατάσταση. 

15.10. Σε περίπτωση, κατά την οποία μέλη της Ομάδας Έργου 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.

15.11. 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

15.12. Σε περίπτωση  ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει, εξ ολοκλήρου 
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 
του έργου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. 

15.13. Σε  περίπτωση  που,  εξαιτίας  ανικανότητας,  για  οποιοδήποτε  λόγο, 
μέλους 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 και  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 Διαγωνισμού.  Η αντικατάσταση,  ωστόσο,  ισχύει,  μόνον έπειτα από τη 
σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ
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15.14. 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 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.

15.15. Ειδικότερες υποχρεώσεις  του Αναδόχου θα καθορισθούν στη Σύμβαση 
που θα συνάψει με την ΕΕΤΤ  

 
Άρθρο 16  ο      

Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από το Διαγωνισμό 

16.1. Υποψήφιος μπορεί να αποκλεισθεί από τη διαδικασία του Διαγωνισμού 
για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους : 

16.1.1. Τελεί  υπό  πτώχευση,  κοινή  ή  ειδική  εκκαθάριση,  παύση 
δραστηριοτήτων,  αναγκαστική  διαχείριση  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις  εθνικές,  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της 
χώρας εγκατάστασής του.

16.1.2.  Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής Διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια διαδικασία  προβλεπόμενη από  τις  εθνικές, 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

16.1.3.  Έχει  καταδικαστεί,  βάσει  δικαστικής  απόφασης,  η  οποία  έχει  ισχύ 
δεδικασμένου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  χώρας  όπου  εκδόθηκε  η 
απόφαση, για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του.

16.1.4. Έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  συναφές  με  το 
αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, 
που  δύναται  να  διαπιστωθεί,  με  οποιοδήποτε  μέσο,  από  την  Αναθέτουσα 
Αρχή.
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16.1.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

16.1.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τις σχετικές με την πληρωμή 
των  φόρων  και  τελών,  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι 
εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

16.1.7.  Έχει κριθεί  ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την 
παροχή των πληροφοριών, που απαιτούνται, 

16.1.8. Έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που 
αφορά στα παρακάτω αδικήματα :

16.1.8.1. συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σ.1),

16.1.8.2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (Ε.Ε. C195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(Ε.Ε. L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

16.1.8.3. απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων 
(Ε.Ε. C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

16.1.8.4.  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως 
ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του Συμβουλίου,  της  10ης 

Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού 
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες 
(Ε.Ε.  L 166 της 28.06.2001, σελ. 77), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.  L 344 
της  28.12.2001,  σελ.  76),  η  οποία  ενσωματώθηκε  με  το  ν.  2331/1995  και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005.

16.1.9. Συντρέχει  στο  πρόσωπό  του,  οποιοσδήποτε  λόγος,  αναφέρεται  στις 
διατάξεις της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

16.2.  Επισημαίνεται  ότι,  σε  περίπτωση  υποβολής  κοινής  προσφοράς,  οι 
παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες 
στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνον 
συμμετέχοντα  με  κοινή  προσφορά,  η  υποβληθείσα  κοινή  προσφορά 
αποκλείεται από το Διαγωνισμό.  

16.3. Ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής»  τα  δικαιολογητικά  που αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι 
άνω τυπικοί λόγοι αποκλεισμού του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
19 της παρούσας. 
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Άρθρο 17  ο     

Χρηματοοικονομική Ικανότητα 

17.1. 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.

17.2. Στην  περίπτωση  κοινοπρακτικού  σχήματος,  η  χρηματoοικονομική 
ικανότητα  εξετάζεται  σε  σχέση  με  κάθε  έναν  των  συμμετεχόντων  στην 
κοινοπραξία και ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν. 

Άρθρο 18  ο     

Τεχνική – Επαγγελματική Ικανότητα / Εμπειρία 

18.1. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει  να τεκμηριώνει  στην προσφορά του τις 
τεχνικό - επαγγελματικές του ικανότητες και την απαιτούμενη εμπειρία του 
για το έργο.

18.2. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία που αναλύονται 
στο παρόν άρθρο,  μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών του άρθρου 
19.4. της παρούσας, με τίτλο «Πιστοποιητικά Τεχνικής Ικανότητας».

18.3. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή των υπηρεσιών τις 
οποίες  έχει  παράσχει  ή  παρέχει  επί  του  παρόντος  και  από  τις  οποίες 
θεμελιώνεται η Γενική και Ειδική Εμπειρία του, σχετικά με το αντικείμενο του 
έργου  με  κύρια  αναφορά  σε  έργα  ελέγχων  κοστολογικών  συστημάτων 
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, σύμφωνα με τη μορφή που απαιτείται στην 
παράγραφο 19.4. της παρούσας. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν 
βασικά  στοιχεία  για  την  αξιολόγηση  του  διαγωνιζόμενου,  θα  πρέπει  οι 
σχετικές  πληροφορίες  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  αναλυτικές  και 
εμπεριστατωμένες. 

18.4. Η απαιτούμενη Τεχνική Ικανότητα για το παρόν Έργο περιλαμβάνει, 
κατ’ ελάχιστον, τα εξής :

18.4.1.  Γενική  εμπειρία  σε  θέματα  κοστολόγησης  και  τιμολόγησης 
τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών,  ελεγκτικής  (auditing)  και  ελέγχων 
κοστολογικών συστημάτων, καθώς και σε θέματα ανταγωνισμού.

18.4.2. Ειδική εμπειρία σε έργα που έχουν άμεση σχέση με το σκοπό και το 
αντικείμενο   του  παρόντος  έργου,   όπως  αυτά  αναφέρονται  στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους Διακήρυξης, κατά τα τελευταία τρία 

Αναλυτική Διακήρυξη σελίδα 24



 

(3) έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης, 
συμπεριλαμβανομένων, κατ’ ελάχιστον :

18.4.2.1. ενός έργου ελέγχου κοστολογικού συστήματος τηλεπικοινωνιακού 
οργανισμού,  στην υλοποίηση του οποίου είχε συμμετάσχει,  με ποσοστό, 
τουλάχιστον, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

18.4.2.2. ενός έργου ελέγχου τιμολογιακής  πολιτικής τηλεπικοινωνιακού 
οργανισμού με  βάση τις  αρχές  ελεύθερου ανταγωνισμού (ιδίως  έλεγχος 
ύπαρξης  συμπίεσης  τιμών  /  περιθωρίου  (price /  margin squeeze), 
επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing)), στην υλοποίηση του οποίου 
είχε συμμετάσχει, με ποσοστό, τουλάχιστον, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

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

18.4.4.  Σε  περίπτωση  που  ο  Διαγωνιζόμενος  δεν  αποδείξει  την  ανωτέρω 
απαιτούμενη  τεχνική  ικανότητα,  αποκλείεται  η  συμμετοχή  του  από  το 
Διαγωνισμό. 

Άρθρο 19  ο     

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

19.1.  Ο  υποφάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  περιέχει,  επί  ποινή 
αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, τα κάτωθι:

19.1.1.     Βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής :  

19.1.1.1.  Πίνακας  περιεχομένων,  όπου  καταγράφονται  λεπτομερώς 
τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πιστοποιητικά,

19.1.1.2.  Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής προς 
την  ΕΕΤΤ,  η  οποία  φέρει  την  υπογραφή  του  νομίμου  εκπροσώπου  του 
υποψηφίου ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κ.τ.λ., την υπογραφή των νομίμων 
εκπροσώπων όλων των μελών) και στην οποία αναφέρονται : i) ο υποψήφιος 
οικονομικός  φορέας  (ή  οι  οικονομικοί  φορείς),  ii)  η  πλήρης  επωνυμία 
(επωνυμία,  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  αριθμός  τηλεομοιοτυπίας)  του  νομίμου 
εκπροσώπου του διαγωνιζομένου και του αντικλήτου του),

19.1.1.3.  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό,  εκδοθείσα, 
σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 10 της παρούσας.
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19.1.1.4.  Σύσταση  Νομικού  Προσώπου :  Πλήρης  σειρά  νομιμοποιητικών 
εγγράφων  του  διαγωνιζόμενου,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της 
χώρας  προέλευσης  του  υποψηφίου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  το 
υποψήφιο εταιρικό σχήμα : α) έχει νομίμως συσταθεί, β) έχει την κεντρική του 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα του στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
κ.τ.λ. και γ) η δραστηριότητά του παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό 
με  την  οικονομία  Κράτους  Μέλους  της  Ε.Ε.  κ.τ.λ.  Ενδεικτικά  και  όχι 
περιοριστικά,  αναφέρονται  τα  κατωτέρω,  κατά  περίπτωση,  απαιτούμενα 
έγγραφα : 

(α) Πιστοποιητικό έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Προσώπου ή

(β) ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις αυτού (για τους διαγωνιζόμενους με τη 
μορφή  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο  αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του 
καταστατικού  του  διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του 
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.), όπως ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

(γ) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 
την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

19.1.1.5.  Υπεύθυνη Δήλωση, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, με θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής,  ή νομότυπη απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
Διαχείρισης  της  επιχείρησης  (σε  περίπτωση  εταιρικού  σχήματος  κ.τ.λ.) ή 
επικυρωμένο πρακτικό απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει 
(σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας κ.τ.λ.), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα 
αποδεικνύονται τα κάτωθι :

19.1.1.5.1. Απόφαση συμμετοχής στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ατομικά ή σε 
κοινοπρακτικό  κ.τ.λ.  σχήμα,  οπότε  στη  δεύτερη  περίπτωση,  η  ως  άνω 
απόφαση θα περιέχει, επιπλέον, πλήρη τα στοιχεία των μελών, καθώς και τους 
βασικούς  όρους  συμμετοχής  στο  κοινοπρακτικό  κ.τ.λ.  σχήμα  (ποσοστά 
συμμετοχής, αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισμού επιχείρησης, ως leader, 
και αποδοχή της από τα λοιπά μέλη),

19.1.1.5.2.  Νόμιμος  εκπρόσωπος  του διαγωνιζόμενου (κοινός  σε  περίπτωση 
κοινοπρακτικού  σχήματος  /  ομίλου  /  ένωσης  /  σύμπραξης  κ.τ.λ.) 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας),

19.1.1.5.3.  Νόμιμος  αντίκλητος  του  υποψηφίου  (κοινός  σε  περίπτωση 
κοινοπρακτικού  σχήματος  /  ομίλου  /  ένωσης  /  σύμπραξης  κ.τ.λ.) 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας).
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19.1.1.6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου (μεμονωμένης 
επιχείρησης ή κοινοπραξίας κ.τ.λ.), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 
για την αποδοχή του διορισμού του.

19.1.1.7.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  αντικλήτου (μεμονωμένης  επιχείρησης  ή 
κοινοπραξίας κ.τ.λ.), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι αποδέχεται 
το διορισμό του, ότι είναι κάτοικος Αθηνών και ότι γνωρίζει ελληνικά.

19.1.1.8.  Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε επιχείρησης (και 
κάθε  μέλους  κοινοπρακτικού  σχήματος  /  ομίλου  /  ένωσης  /  σύμπραξης 
κ.τ.λ.),  ότι  δεν  συμμετέχουν δεύτερη φορά στον παρόντα Διαγωνισμό,  είτε 
ατομικά,  είτε  ως  μέλη  άλλης  κοινοπραξίας,  και  ότι  δεν  τελούν  σε  σχέση 
«συνδεδεμένης επιχείρησης» με άλλη επιχείρηση που, επίσης, συμμετέχει στο 
Διαγωνισμό.

19.1.1.9.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψήφιου (και  των  μελών  των 
κοινοπρακτικών  σχημάτων),  με  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής  του 
νόμιμου εκπροσώπου,  ότι  :  α)  η προσφορά συντάχθηκε,  σύμφωνα με τους 
όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας, τους οποίους ο υποψήφιος έλαβε 
υπόψη  του,  β)  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας,  γ)  η 
υποβαλλόμενη  προσφορά  καλύπτει  το  σύνολο  των  δημοπρατούμενων 
υπηρεσιών, δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,  ε) 
δεν  έχει  αποκλεισθεί  από  διαγωνισμούς  του  ελληνικού  ή  αλλοδαπού 
δημοσίου,  στ)  παραιτείται  από κάθε  δικαίωμα αποζημίωσής  του,  το  οποίο 
ενδέχεται να προκύψει από τη σχέση του με την Αναθέτουσα Αρχή,  ζ) ότι 
συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στον παρόντα Διαγωνισμό και η) δεν έχει 
αποκλεισθεί  από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.,  λόγω μη εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

19.1.1.10.  Πιστοποιητικό  Εγγραφής  σε  Επαγγελματικό  Μητρώο (εφόσον 
τηρείται)  ή  γενικότερα  βεβαίωση  αρμόδιου  φορέα  για  την  άσκηση 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.

19.1.2. Για τις ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/95, όπως ισχύει :

19.1.2.1. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  που  εποπτεύει  την  Εταιρεία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι  μετοχές  της  με  βάση  το  ισχύον  καταστατικό  της  είναι  ονομαστικές  και 
προκειμένου  για  εταιρείες  των  οποίων  οι  μετοχές  ήταν  στο  παρελθόν 
ανώνυμες,  βεβαίωση  από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι,  κατά  την  ημέρα 
υποβολής της προσφοράς, έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού 
της εταιρείας (καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης 
της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού 
της),  
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19.1.2.2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και 
τον  αριθμό  των  μετοχών  κάθε  μετόχου,  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι 
καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  Εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

19.1.2.3. Αν μέτοχοι της Εταιρείας είναι Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων, κατά 
την υποβολή της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι τελικοί 
μέτοχοι μέχρι Φυσικού Προσώπου, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 
του  Π.Δ.  82/96,  πρέπει  να προσκομισθεί  δήλωση με  την  οποία ο  νόμιμος 
εκπρόσωπός της θα βεβαιώνει, ότι η εταιρεία έχει προσκαλέσει τις ανώνυμες 
εταιρείες – μετόχους της να της παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 
το  μέχρι  φυσικού  προσώπου  προσδιορισμό  των  μετόχων  τους  και  ότι 
ανακοίνωσε τις συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους με αυτή την υποχρέωση,

19.1.3. Σε  περίπτωση  κοινοπρακτικού  σχήματος  /  ομίλου  /  ένωσης  / 
σύμπραξης κ.τ.λ. θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και τα εξής :

19.1.3.1. Κατάλογος των συμμετεχόντων, 

19.1.3.2.  Υπεύθυνη  δήλωση  κάθε  μέλους  του  κοινοπρακτικού  σχήματος  / 
ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.,  ότι, σε περίπτωση που η κοινοπραξία 
επιλεγεί, ως Ανάδοχος, αποδέχεται τη συμβολαιογραφική σύστασή της. 

19.2.  Δικαιολογητικά σχετικά με τους τυπικούς λόγους αποκλεισμού 

19.2.1. Για  τις  περιπτώσεις  16.1.1.  και  16.1.2.  της  παρούσας,  ο  υποψήφιος 
πρέπει να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό των οικείων πρωτοδικείων (για 
τους  έλληνες)  ή,  ελλείψει  αυτού  (για  τους  αλλοδαπούς),  ισότιμο  έγγραφο 
εκδιδόμενο  από  Δικαστική  ή  Διοικητική  Αρχή  της  χώρας  καταγωγής  ή 
προέλευσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι 
προϋποθέσεις.  Τα  πιστοποιητικά  /  έγγραφα  της  παρούσας  παραγράφου 
πρέπει να έχουν εκδοθεί, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

19.2.2. Για  τις  περιπτώσεις  16.1.3.  και  16.1.8  της  παρούσας  απαιτείται 
απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (για  τους  έλληνες),  έκδοσης  τελευταίου 
τριμήνου, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

19.2.2.1. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι :

- Φυσικά Πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.,
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε
- Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του.
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19.2.2.2. Ελλείψει  ποινικού μητρώου (για τους αλλοδαπούς),  απαιτείται  να 
προσκομισθεί ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από Δικαστική ή Διοικητική Αρχή 
της  χώρας  καταγωγής  ή  προέλευσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι 
πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, για τα ως άνω πρόσωπα.

19.2.3. Για  την  περίπτωση  16.1.4.  της  παρούσας,  υπεύθυνη  δήλωση,  ότι  ο 
υποψήφιος δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί 
να διαπιστωθεί, με οποιοδήποτε μέσο, από την ΕΕΤΤ

19.2.4. Για την περίπτωση 16.1.5. της παρούσας, πιστοποιητικό καταβολής των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον υποψήφιο και το απασχολούμενο σε 
αυτόν προσωπικό, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους.

19.2.5. Για  την  περίπτωση  16.1.6.  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  πληρωμής 
φόρων και τελών, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους.

19.2.6. Για την περίπτωση 16.1.7.  της παρούσας,  υπεύθυνη δήλωση, που θα 
υπογράφεται  από  όλους  τους  διαγωνιζόμενους  (εκπροσώπους  των 
κοινοπρακτικών σχημάτων σε περίπτωση κοινοπραξίας), ότι το σύνολο των 
υποβαλλομένων στοιχείων είναι αληθές.

19.2.7. Σε  περίπτωση φυσικών προσώπων ή  ατομικών επιχειρήσεων,  τα  ως 
άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τα ως άνω Φυσικά Πρόσωπα ή τις 
ατομικές  επιχειρήσεις.  Σε  περίπτωση  Ανωνύμων  Εταιριών,  τα  ως  άνω 
δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της εταιρίας. Σε περίπτωση άλλου τύπου εταιριών (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.τ.λ.), τα 
ως  άνω  δικαιολογητικά  πρέπει  να  αφορούν  στους  διαχειριστές  τους.  Σε 
περίπτωση,  τέλος,  κοινοπραξίας  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  πρέπει  να 
προσκομίζονται  από το κάθε ένα μέλος αυτής,  ανάλογα με τη νομική του 
μορφή. 

19.2.8.  Εάν τα έγγραφα αυτά και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την 
οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου, ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου  ή  του  αρμόδιου  επαγγελματικού  φορέα  της  χώρας 
καταγωγής ή  προέλευσης  του διαγωνιζόμενου.  Στην  ένορκη βεβαίωση / 
υπεύθυνη  δήλωση  θα  δηλώνεται,  καταρχήν,  αδυναμία  έκδοσης  των 
σχετικών δικαιολογητικών στο αντίστοιχο Κράτος-Μέλος.

19  .3. Πιστοποιητικά Χρηματοοικονομικής Ικανότητας   

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

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

19.4.  Πιστοποιητικά Τεχνικής Ικανότητας  

19.4.1. Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, έτος 
ίδρυσης), 

19.4.2. Αριθμός ατόμων που απασχολεί η επιχείρησή του, τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικοί τίτλοι, εάν έχει συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες 
κ.τ.λ.,

19.4.3. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, 
ενδεχομένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά 
ή μη πρόσωπα) και, ενδεχομένως, έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους 
αυτής.

19.4.4.   Στοιχεία  για  τη  θεμελίωση  της  Γενικής  και  Ειδικής  Εμπειρίας  του   
Υποψηφίου,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  18  της  παρούσας 
Διακήρυξης.

19.4.5. Ιδίως, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει κατάλογο των έργων που έχει 
αναλάβει,   με  αντικείμενο  τον  έλεγχο  κοστολογικών  συστημάτων 
τηλεπικοινωνιακών  οργανισμών,  καθώς  και  τον  έλεγχο  τιμολογιακής 
πολιτικής  τηλεπικοινωνιακού  οργανισμού,  με  βάση  τις  αρχές  ελεύθερου 
ανταγωνισμού  (ιδίως,  έλεγχος  ύπαρξης  συμπίεσης  τιμών  /  περιθωρίου 
(price / margin squeeze), επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing)).

19  .4.6.   Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή :   
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Α
/
Α

ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
– ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ
ΗΣ

Στον κατάλογο αναφέρονται:

- ο αρχικός προϋπολογισμός, 

- το τελικό κόστος, 

- η ημερομηνία παροχής, 

- η συνολική διάρκεια, 

- η απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και 

- το αν είναι ήδη αποπερατωμένα 

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

-  

19.4.6. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, ως εξής :

19.4.6.1. Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό 
στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται 
από την αρμόδια δημόσια αρχή. 

19.4.6.2. Εάν ο αποδέκτης είναι  ιδιώτης,  ως  αποδεικτικό στοιχείο 
υποβάλλεται,  είτε  πιστοποιητικό/βεβαίωση  που  συντάσσει  ο 
ιδιώτης,  είτε  απλή υπεύθυνη  δήλωση του υποψήφιου  Αναδόχου. 
Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, πρέπει 
να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά.

19.4.7. Σημειώνεται, ότι στην περιγραφή των έργων πρέπει να διευκρινίζεται/ 
εξηγείται η σχέση των έργων με το παρόν έργο. Η απλή αναφορά των τίτλων 
των έργων δεν είναι επαρκής.

19.4.8. Αναλυτική  περιγραφή  για  ένα  (1)  τουλάχιστον  από  τα  παραπάνω 
έργα,  το  οποίο  είναι  παρόμοιο  με  το  αντικείμενο του έργου για  το  οποίο 
υποβάλλεται η προσφορά και το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον 
Υποψήφιο.

19.4.9. Παράλληλα πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει 
την επάρκεια του Υποψήφιου για το παρόν Έργο. Για το έργο αυτό πρέπει να 
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προσκομίζεται ενημερωτικό σημείωμα, που θα αναφέρει ιδίως το είδος και το 
μέγεθος  του  έργου  στο  οποίο  προσφέρθηκαν  οι  υπηρεσίες  αναλυτικά  και 
λεπτομερώς, το αντικείμενο και το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, το 
χρόνο  παροχής  των  υπηρεσιών  (αρχή  και  πέρας),  τη  συνολική  αξία  των 
υπηρεσιών,  ή  τη  δαπάνη  της  τελευταίας  τριετίας  εφόσον  οι  εργασίες 
επεκτείνονται και εκτός αυτής και πιστοποιητικά του εργοδότη της σύμβασης 
των υπηρεσιών. 

19.4.10. Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που 
απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ που έλαβε μέρος 
στον διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους 
του διαγωνιζόμενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από 
την  περαιτέρω  διαδικασία  του  διαγωνισμού.  Στην  περίπτωση  αυτή 
καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση 
αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την 
ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζόμενου.

19.4.11.  Εάν  λείπει  οποιαδήποτε  από  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  ή  το 
περιεχόμενό του δεν είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην προκήρυξη,  είτε 
δεν  είναι  προσηκόντως  επικυρωμένο  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις,  εάν 
υποβάλλεται σε αντίγραφο,  ο υποψήφιος  αποκλείεται από τα περαιτέρω 
στάδια του Διαγωνισμού και του επιστρέφονται,  χωρίς να ανοιχτούν,  οι 
Φάκελοι  Τεχνικής  και  Οικονομικής  Προσφοράς,  κατόπιν  της  παρέλευσης 
προθεσμίας  υποβολής  ενστάσεων  ή  της  προσφυγής  του  άρθρου  3  του  ν. 
2522/1977 ή την κοινοποίηση προς αυτόν τυχόν απορριπτικής απόφασης επί 
ενστάσεως ή προσφυγής του.   

Άρθρο 20  ο     

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

 Ο  Φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς  θα  περιλαμβάνει,  κατ’  ελάχιστον,  τα 
παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες και δύναται να 
περιλαμβάνει  κάθε  άλλο  συναφές  στοιχείο,  το  οποίο,  κατά  την  κρίση  του 
υποψηφίου, δύναται να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της προσφοράς 
του :

20.1. Μεθοδολογία υλοποίησης : 

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

20.1.1. Αντίληψη προσέγγισης του υποψήφιου Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο,
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20.1.2. Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στο παρελθόν και αποτελέσματά  
της,

20.1.3. Περιγραφή των Παραδοτέων  κάθε  Φάσης του έργου,

20.1.4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης. 

20.2. Σχήμα υλοποίησης του έργου :

20.2.1. Η  Προσφορά θα  πρέπει  να  περιέχει  την  πρόταση  του  Υποψηφίου, 
σχετικά  με  τα  στοιχεία  για  το  σχήμα  υλοποίησης  του  έργου,  το  οποίο 
αποτελείται από το Διευθυντή (Υπεύθυνο) του Έργου και την ομάδα έργου, 
καθώς και από στοιχεία για την απασχόληση και τον καταμερισμό εργασίας 
της ομάδας με αναλυτική περιγραφή των θεμάτων, ανά ενότητα έργου, που 
θα αναλάβει το κάθε μέλος της ομάδας και ανά φάση του έργου, για κάθε μία 
από τις ακόλουθες τρεις φάσεις του έργου:

 Φάση Α’: Κοστολογικός Έλεγχος 2015 (με απολογιστικά στοιχεία 2013)

Φάση Β’: Κοστολογικός Έλεγχος 2016 (με απολογιστικά στοιχεία 2014)

20.2.2.  Παράλληλα,  στα  πλαίσια  του  σχήματος  υλοποίησης  του  έργου,  ο 
υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, σχετικό Πίνακα 
Απασχόλησης στον οποίο να παρουσιάζονται το πλήθος των ανθρωποωρών, 
ανά Ενότητα και ανά Φάση του έργου, και, ανά κατηγορία προσωπικού και 
συνεργατών, και στον οποίο θα αναφέρονται :

20.2.2.1. Συνολικός αριθμός ανθρωποωρών, κατά τις οποίες τα πλέον έμπειρα 
στελέχη / μέλη της  ομάδας  Έργου θα απασχοληθούν με  την εκτέλεση του 
Έργου  στην έδρα της ΕΕΤΤ (ή/και στον υπό έλεγχο Οργανισμό (Ο.Τ.Ε.)), 
καθώς και τα ονόματα αυτών. 

20.2.2.2. Συμμετοχή  του  κάθε  μέλους  της  ομάδας  έργου 
(συμπεριλαμβανομένων  των  νομικών)  σε  κάθε  Ενότητα  –  Παραδοτέο  του 
έργου. 
 
202.2.3. Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  (συμπεριλαμβανομένης  και  της 
εμφάνισης σε τρεις (3) τουλάχιστον περιπτώσεις για κάθε φάση (Α’,  Β’) του 
έργου, ενώπιον δικαστηρίου, στα πλαίσια διαφοράς που άπτεται άμεσα του 
αντικειμένου  του  έργου,  εφόσον  και  οποτεδήποτε  κάτι  τέτοιο  καταστεί 
αναγκαίο), σε συνέχεια της τελικής παράδοσης του έργου. 
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20.2.3. Ως  εκ  τούτου,  οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  και  να 
υποβάλουν με την Τεχνική Προσφορά τους τον παρακάτω Πίνακα 1. 

Πίνακας 1
Φάση Α: κοστολογικός έλεγχος 2015

Φάση Β: κοστολογικός έλεγχος 201  6  
                       Ενό

τητες 
Έργου

Ονοματεπώνυμ
ο
Στελέχους

Β.1 Β.2 Β.3 Β.4

Υποστήριξ
η σε 

συνέχεια 
της τελικής 
παράδοσης 

της κάθε 
Φάσης του 

έργου

Σύνολο 
ανθρωποωρ

ών ανά 
στέλεχος

Ταξινόμηση 
του 

Προσωπικο
ύ όπως 

αναφέροντα
ι στην ΣΥ

Στέλεχος 1

Στέλεχος 2

…

Σύνολο 
ανθρωποωρών 
ανά  Ενότητα 
Έργου

20.2.4. Εάν  ο  Υπεύθυνος  ή  τα  μέλη  της  ομάδας  έργου  δεν  είναι  μόνιμο 
προσωπικό  του  υποψήφιου  Αναδόχου  που  υποβάλλει  την  προσφορά, 

                    Ενότ
ητες 
Έργου

Ονοματε
πώνυμο
Στελέχους

Α.1 Α.2 Α.3 Α.4

Υποστήριξη 
σε συνέχεια 
της τελικής 
παράδοσης 

της κάθε 
Φάσης του 

έργου

Σύνολο 
ανθρωποωρ

ών ανά 
στέλεχος

Ταξινόμηση 
του 

Προσωπικού 
όπως 

αναφέρονται 
στην ΣΥ

Στέλεχος 1

Στέλεχος 2

…

Σύνολο 
ανθρωποωρών 
ανά  Ενότητα 
Έργου
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υποβάλλεται Δήλωση Συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του 
παρόντος  έργου  ή  και  κατόπιν  αυτής  εφόσον,  περιλαμβάνεται  στο 
αντικείμενο του παρόντος έργου.

20.3. Κατάλογο των μελών μεγάλης εμπειρίας (experts)  της ομάδας που θα 
εκτελέσει το έργο, τους τίτλους σπουδών και τα βιογραφικά τους σημειώματα, 
στα οποία  να αναφέρονται  τα  ομοειδή  με  το  παρόν  έργα  στα  οποία έχει 
συμμετάσχει καθένας και να γίνεται περιγραφή του ρόλου τους σε κάθε έργο. 
Επισημαίνεται  ότι  ο  Υποψήφιος  υποχρεούται  να  συμπεριλαμβάνει  στην 
ομάδα  έργου  τουλάχιστον  έναν (1)  νομικό με  εμπειρία  σε  θέματα 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και ανταγωνισμού.

20.4. Βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών και 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. 

20.5.  Στα στοιχεία που παρατίθενται για το σύνολο του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στο Έργο (experts και λοιπό προσωπικό) θα πρέπει να ορίζεται 
ένα  (1)  στέλεχος  του  υποψηφίου,  το  οποίο  να  διαθέτει  την  απαιτούμενη 
εμπειρία και την τεχνική ικανότητα, ως Υπεύθυνος Έργου.

20.6.  Προτεινόμενο  Σχέδιο  Έργου  (Project  Plan)  στο  οποίο  αναλύει  τις 
δραστηριότητες του Έργου και τη διάρκεια αυτών με βάση τα προσφερόμενα 
από αυτόν για την ικανοποίηση των προδιαγραφών του Έργου. Η ανάλυση 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα διαγράμματα Gantt.

20.7.  Αντικατάσταση του Υπευθύνου ή  μελών της ομάδας έργου κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να γίνει, μόνον μετά από έγκριση της ΕΕΤΤ 

Άρθρο 21  ο     

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

21.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού,  Φάκελο 
Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει, συμπληρωμένα, τα έντυπα 
του Παραρτήματος ΙΙΙ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς). 

21.2. Ως οικονομική προσφορά, λαμβάνεται το συνολικό προτεινόμενο ποσό 
που αποτυπώνεται στο Έντυπο 1. Στο ίδιο Έντυπο ορίζεται και η αμοιβή για 
τις  δύο  επιμέρους,  αυτοτελείς  φάσεις  του  Έργου  Α,  και  Β’  η  οποία  θα 
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αντιστοιχεί υποχρεωτικά στο ένα δεύτερο (1/2) της συνολικής αμοιβής του 
Αναδόχου. Οι τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας, η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει της αριθμητικής. 
Τις διορθώσεις αυτές, καθώς και τις διορθώσεις τυχόν λογιστικών λαθών κάνει 
η Επιτροπή Διαγωνισμού και τα στοιχεία της προσφοράς ισχύουν, όπως θα 
διορθωθούν από αυτήν.

21.3. Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίδουν τιμές σε 
Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες.  Εφόσον  από  την  Προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η 
προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

21.4. Ο υποψήφιος επισυνάπτει και το Έντυπο 2 που περιλαμβάνει αναλυτικά 
τον  επιμέρους  προϋπολογισμό.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας,  μεταξύ  του 
Εντύπου 1 και των υπολοίπων, υπερισχύει το Έντυπο 1. 

21.5. Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους πίνακες 
οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη «Δωρεάν» στη στήλη τιμών. Σε κάθε 
περίπτωση  που  έχει  παραλειφθεί  η  αναγραφή  τιμής,  ακόμη  και  εάν  δεν 
υφίσταται η ένδειξη «Δωρεάν», τεκμαίρεται ότι προσφέρεται δωρεάν.

21.6. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μη 
φέρει  διορθώσεις  (σβησίματα,  διαγραφές  κ.τ.λ),  επί  ποινή  αποκλεισμού. 
Οικονομική Προσφορά, η οποία είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη.

21.7. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του 
υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Προσώπων, 
από όλα τα μέλη αυτής ή από τον κοινό εκπρόσωπό της. Προσφορά, η οποία 
υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.

21.8. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή 
επιφυλάξεων  επ’  αυτής,  θα  θεωρηθούν,  ως  επιφυλάξεις  επί  των  όρων  του 
Διαγωνισμού και  οδηγούν στην απόρριψη της προσφοράς του υποψηφίου 
που τις διατυπώνει.

21.9. Οι  τιμές  της  Οικονομικής  Προσφοράς,  που  θα  δοθούν  από  τους 
υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη αμοιβή τους για το έργο της παρούσας.

21.10. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις 
αμοιβές  του  προσωπικού  και  των  συνεργατών  του  Αναδόχου,  που  θα 
απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση 
του  αντικειμένου  της  παρούσας,  καθώς  και  όλες  τις  δαπάνες  για  φόρους, 
εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με 
τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη 
της διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του 
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Αναδόχου  θα  παραμείνει  σταθερή  και  δεν  υπόκειται  σε  αναθεώρηση,  για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

21.11. 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  προτεινόμενης  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.     

21.12. Υποβολή οικονομικής προσφοράς, κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο από 
τον αναφερόμενο στην παρούσα διάταξη, συνεπάγεται την απόρριψή της, ως 
απαράδεκτης.

Άρθρο 22  ο      

Κριτήριο  Ανάθεσης Διαγωνισμού 

22.1. Κριτήριο  ανάθεσης  του  Διαγωνισμού  αποτελεί  η  πλέον  συμφέρουσα 
προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν : 

22.2. Καταρχάς,  θα αξιολογηθεί  και θα βαθμολογηθεί  η τεχνική προσφορά 
των υποψηφίων, ΤΒ, και στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί η 
οικονομική τους προσφορά, Κ. 

22.3. Για  την  αξιολόγηση  του  περιεχόμενου  των  τεχνικών  προσφορών 
χρησιμοποιούνται οι κάτωθι (2) ομάδες κριτηρίων :

Ομάδα   A   : Κριτήρια σε σχέση με τη μεθοδολογία υλοποίησης   

Α/Α Κριτήριο Μερικός 
βαθμός

Συντελεστής

%

Σταθμισμένη 
βαθμολογία
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A1 Επαρκής  τεκμηρίωση  Πρότασης 
με βάση την Διεθνή Εμπειρία. 

Ποιότητα  μεθοδολογίας  και 
σαφήνεια  περιγραφής  της 
προσέγγισης  κάθε  ενότητας  του 
έργου,  σαφήνεια  κρίσιμων 
παραγόντων επιτυχίας.

30

A2 Αναλυτική  περιγραφή 
Παραδοτέων  και  σχετικό 
χρονοδιάγραμμα  επιμέρους 
εργασιών

10

            

Ομάδα   B   : Κριτήρια σε σχέση με το σχήμα υλοποίησης του έργου   

Α/
Α

Κριτήριο Μερικός 
βαθμός

Συντελεστής

%

Σταθμισμένη 
βαθμολογία

B1 Συνολικός  αριθμός  ανθρωποωρών 
συμμετοχής  στο  Έργο  των  πλέον 
έμπειρων  στελεχών-  ερευνητών  της 
Ομάδας  Έργου.  Επιπλέον, 
αξιολόγηση  Πίνακα  1  περί 
συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της 
ομάδας  έργου  σε  κάθε  ενότητα– 
παραδοτέο.  

20

Β2 Κατάλογος  των  μελών  μεγάλης 
εμπειρίας (experts) της ομάδας έργου 
και  βιογραφικά  τους  σημειώματα, 
στα  οποία  να  αναφέρονται  τα 
ομοειδή με το παρόν έργα στα οποία 
έχει  συμμετάσχει  καθένας  και  να 
γίνεται περιγραφή του ρόλου τους σε 
κάθε έργο.

30

Β3 Βιογραφικά  σημειώματα,  τίτλοι 
σπουδών  και  επαγγελματικοί  τίτλοι 
του  υπολοίπου  προσωπικού  που  θα 
απασχοληθεί  στο  Έργο,  επίπεδο 
μόρφωσης και εμπειρίας αυτών. 

10
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22.4. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται,  ανεξάρτητα,  με βαθμολογία μεταξύ 0 - 
100 (μερικός βαθμός). Κάθε μερικός βαθμός σταθμίζεται, στη συνέχεια, με το 
συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου που φαίνεται ανωτέρω. 

22.5. Η συνολική τεχνική βαθμολογία (ΤΒ) κάθε προσφοράς προκύπτει,  ως 
άθροισμα, των σταθμισμένων βαθμολογιών των επιμέρους κριτηρίων. 

22.6. Προσφορές  που  συγκεντρώνουν  τεχνική  βαθμολογία,  κάτω  του  70, 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

22.7. Η τελική βαθμολογία (Β) των προσφορών προκύπτει με συνδυασμό της 
τεχνικής  βαθμολογίας  (ΤΒ)  και  του  κόστους  αυτού  (Κ),  σύμφωνα  με  τον 
μαθηματικό τύπο :

Β=( TB/TΒmax) / (K/Kmin)

Όπου, ΤBmax η μέγιστη τεχνική βαθμολογία από όλες τις προσφορές και  Kmin το  
ελάχιστο κόστος από όλες τις προσφορές. 

22.8. Ο  λόγος  της  τελικής  βαθμολογίας  στρογγυλοποιείται  στα  δύο  (2) 
δεκαδικά ψηφία. Η ΕΕΤΤ κατατάσσει τους υποψήφιους σε πίνακα, σύμφωνα 
με την τελική βαθμολογία. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μέγιστη 
τελική βαθμολογία Β. 

22.9. Προσφορές  που  έχουν  ίσες  τελικές  βαθμολογίες  (Β)  θεωρούνται 
ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή, ως επικρατέστερη, θεωρείται η προσφορά 
με τη μικρότερη τιμή οικονομικής προσφοράς, Κ.

Άρθρο 23  ο     

Επιτροπή Διαγωνισμού      

Για  τη  διεξαγωγή  του  Διαγωνισμού,  τον  έλεγχο  υποβολής  των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  την  αξιολόγηση  της  Τεχνικής  και  της 
Οικονομικής Προσφοράς,  συστήνεται  Επιτροπή Διαγωνισμού,  σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Κανονισμού της ΕΕΤΤ Ο χρόνος 
των  συνεδριάσεων,  η  ώρα έναρξης,  καθώς  και  η  ενδεχόμενη  διακοπή  και 
επανέναρξη αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Θα συγκληθεί δε για πρώτη φορά, την 21-8-14 και ώρα 13:30.
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Άρθρο 24  ο     

Διαδικασία Εξέτασης Υποψηφιοτήτων 

24.1. Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων Δικαιολογητικών και λοιπών 
εγγράφων περί πλήρωσης των Προϋποθέσεων Συμμετοχής και η αξιολόγηση 
των  Τεχνικών  και  Οικονομικών  Προσφορών  γίνεται  από  την  Επιτροπή 
Διαγωνισμού,  μόνης  αρμόδιας  για  το  άνοιγμα  του  «Υποφακέλου 
Δικαιολογητικών  και  λοιπών  εγγράφων  Συμμετοχής»,  του  «Υποφακέλου 
Τεχνικής  Προσφοράς»  και  «του  «Υποφακέλου  Οικονομικής  Προσφοράς», 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 

24.2. Η  αποσφράγιση  του  κυρίου  φακέλου  και  των  υποφακέλων  γίνεται 
δημόσια,  μετά από ειδική  έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων,  οι  οποίοι 
μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες κατά την αποσφράγιση, δια 
του νομίμου εκπροσώπου τους, ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου 
προσώπου. 

24.3. Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία 
ακολουθεί  χρονικά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων, 
παραλαμβάνει  και  αριθμεί  τον  κυρίως  φάκελο  υποψηφιότητας  του  κάθε 
υποψηφίου, σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής της από το Πρωτόκολλο, τον 
αποσφραγίζει  και  μονογράφει,  τόσο  τον  κυρίως  φάκελο,  όσο  και  τους 
περιεχόμενους  σε  αυτόν  Υποφακέλους,  «Υποφάκελο  Δικαιολογητικών  και 
λοιπών  Εγγράφων  Συμμετοχής»,  «Υποφάκελο  Τεχνικής  Προσφοράς»  και 
«Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς» και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Οι 
πράξεις  της  αρίθμησης  και  της  μονογραφής,  αρκεί  να  γίνονται  από  ένα 
οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. 

24.4. Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  αποσφραγίζει,  κατά  την  ίδια  δημόσια 
συνεδρίαση,  τον  «Υποφάκελο  Δικαιολογητικών  και  λοιπών  εγγράφων 
Συμμετοχής», μονογράφει τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και καταγράφει 
στο πρακτικό της, τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, με τη σειρά που 
απαιτούνται στην παρούσα. Η πράξη της μονογραφής, αρκεί να γίνεται από 
ένα οιοδήποτε μέλος της που θα ορίζει η Επιτροπή. 

24.5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει, 
σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στην  παρούσα,  κατά  πόσον  οι 
υποψήφιοι  πληρούν  όλες  τις  τυπικές  και  ουσιαστικές  προϋποθέσεις 
συμμετοχής  τους  στο  Διαγωνισμό.  Με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας 
ελέγχου των Δικαιολογητικών και πλήρωσης των Προϋποθέσεων Συμμετοχής, 
η  Επιτροπή  συντάσσει  σχετικό  πρακτικό  και  προβαίνει  σε  δημόσια 
ανακοίνωση  των  ονομάτων  των  υποψηφίων,  που  αποκλείονται  από  την 
περαιτέρω συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

24.6. Στους αποκλεισθέντες από το Διαγωνισμό υποψηφίους επιστρέφονται ο 
«Υποφάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς»,  καθώς  και  ο  «Υποφάκελος  της 
Οικονομικής Προσφοράς τους, χωρίς να ανοιχθούν. 
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24.7. Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συνέρχεται  σε  νέα  δημόσια 
συνεδρίαση για την αποσφράγιση του «Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς». 
Κατά  τη  συνεδρίαση  αυτή,  η  Επιτροπή   αποσφραγίζει,  δημόσια,  τον 
«Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει τα έγγραφα τα οποία 
βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Η πράξη μονογραφής, γίνεται από το μέλος που 
θα ορίζει, προς τούτο η Επιτροπή. 

24.8.  Κατόπιν,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει  και αξιολογεί,  σε  κλειστή 
συνεδρίαση,  την  Τεχνική  Προσφορά  κάθε  υποψήφιου  και  προβαίνει  στη 
βαθμολόγησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας.

24.9. Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συντάσσει  σχετικό  πρακτικό  αξιολόγησης 
Τεχνικών Προσφορών, και υποβάλλει στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ Εισήγηση, 
για την έγκριση του Πίνακα των τεχνικά αποδεκτών υποψηφίων. 

24.10. Οι  «Υποφάκελοι  Οικονομικής  Προσφοράς»,  για  όσες  Τεχνικές 
Προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά 
επιστρέφονται στους υποψηφίους.

24.11. Στη συνέχεια, μετά την εγκριτική απόφαση της Ολομελείας της ΕΕΤΤ, η 
Επιτροπή  Διαγωνισμού  συνέρχεται  σε  νέα  δημόσια  συνεδρίαση,  αρμοδίως 
γνωστοποιούμενη  σε  όλους  τους  υποψηφίους,  για  την  αποσφράγιση  του 
«Υποφακέλου  Οικονομικής  Προσφοράς».  Κατά  τη  συνεδρίαση  αυτή,  η 
Επιτροπή  αποσφραγίζει,  δημόσια,  τον  «Υποφάκελο  Οικονομικής 
Προσφοράς»  και  μονογράφει  τα  έγγραφα  τα  οποία  βρίσκονται  μέσα  σε 
αυτόν. Η πράξη μονογραφής, αρκεί να γίνεται από ένα οποιοδήποτε μέλος 
της Επιτροπής. 

24.12.  Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει και αξιολογεί, σε κλειστή 
συνεδρίαση, την Οικονομική Προσφορά κάθε υποψήφιου και προβαίνει στη 
βαθμολόγησή της, σύμφωνα με το άρθρο 26 της παρούσας. 

24.13. Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συντάσσει  σχετικό  πρακτικό  αξιολόγησης 
Οικονομικών Προσφορών.

24.14. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει 
τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των Διαγωνιζομένων, κατά φθίνουσα σειρά 
αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 

Άρθρο 25  ο     

Απόρριψη Προσφορών 

25.1.  Κάθε  έλλειψη  δικαιολογητικών,  η  οποία  θα  διαπιστωθεί  μετά  από 
έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
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25.2. Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

25.3. Αντίθετα,  δεν  απορρίπτονται  προσφορές,  εάν  οι  παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις  κρίνονται,  ως  επουσιώδεις,  οπότε  θεωρούνται  αποδεκτές. 
Αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  Διακήρυξης  ή  από  σημεία  των  τεχνικών 
προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα, ως απαράβατοι όροι, 
είναι  οπωσδήποτε  ουσιώδεις  και  συνεπάγονται  την  απόρριψη  των 
προσφορών.

25.4. Προσφορά με  χρόνο παράδοσης  μεγαλύτερο  από τον προβλεπόμενο, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

25.5. Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  από  το  ζητούμενο  χρόνο  ισχύος, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

25.6. Προσφορά που είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό 
αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

25.7. Προσφορά  στην  οποία  διαπιστωθεί  ουσιώδης  απόκλιση,  μεταξύ  των 
στοιχείων  της  τεχνικής  και  οικονομικής  προσφοράς,  απορρίπτεται,  ως 
απαράδεκτη. 

25.8. Εφόσον  από  την  Προσφορά,  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

25.9. Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ισχύουν 
τα όσα αναφέρονται στην παρ. 21.11  της παρούσας. 

25.10.  Προσφορές  οι  οποίες  δεν  συνοδεύονται  από  τα  προβλεπόμενα 
παραστατικά  απόδειξης,  σχετικά  με  τη  χρηματοοικονομική  και  τεχνική 
ικανότητα, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

25.11. Προσφορές,  των  οποίων  το  συνολικό  τίμημα  υπερβαίνει  την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

25.12.  Προσφορές  που  συγκεντρώνουν  τεχνική  βαθμολογία  κάτω  του  60 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

25.13.  Προσφορά  υπαγόμενη  στις  περιπτώσεις  των  παρ.  9.1.  και  9.2.  της 
παρούσας, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

25.14. Σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις 
διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και 
Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ Β΄/1750/2001), όπως τροποποιηθείς, ισχύει, κατά 
τις οποίες επιβάλλεται απόρριψη της προσφοράς. 
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25.15. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται  του δικαιώματος  να απορρίψει,  ανεξάρτητα 
από  το  στάδιο  στο  οποίο  βρίσκεται  ο  Διαγωνισμός,  προσφορά 
διαγωνιζομένου, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

Άρθρο 26  ο  

Ενστάσεις 

26.1. Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν, σύμφωνα και με το άρθρο 21 
του  Κανονισμού  Σύναψης  Συμβάσεων  της  ΕΕΤΤ,  και  το  άρθρο  4  του  Ν. 
3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010). 

26.2. Όσοι  από  τους  διαγωνιζόμενους  επιθυμούν  να  πληροφορηθούν  το 
περιεχόμενο των προσφορών των υπολοίπων, μπορούν να το πράξουν στα 
γραφεία της ΕΕΤΤ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, από ώρα 09:00 μέχρι 
14:00, εντός της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί το άνοιγμα των Φακέλων 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.    
 
26.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3886/2010, ένσταση κατά της 
περιληπτικής Διακήρυξης ασκείται, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών, από τη δημοσίευσή της στον τύπο. ‘Ένσταση κατά της αναλυτικής 
Διακήρυξης  και  των  τευχών  δημοπράτησης  εν  γένει  ασκείται,  εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή τους. Ένσταση 
κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του Διαγωνισμού ασκείται 
την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  από  τη  δημοσίευση  ή  κοινοποίηση  της 
προσβαλλόμενης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής ενέργειας. ‘Ένσταση 
κατά της απόφασης κατακύρωσης της δημοπρατούμενης Σύμβασης ασκείται, 
εντός  ανατρεπτικής  προθεσμίας  τριών  (3)  ημερών  από  τη  δημοσίευση  του 
αποτελέσματος του Διαγωνισμού με ανάρτησή του στην έδρα της ΕΕΤΤ ή από 
την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού στον ενιστάμενο. Η τελευταία αυτή 
ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Άρθρο   27  ο     
Κατακύρωση του Διαγωνισμού  

27.1. Μετά  την  ολοκλήρωση  του  Έργου  της  αξιολόγησης,  η  Επιτροπή 
Διαγωνισμού θα υποβάλει το Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και 
όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, 
για την έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης.

27.2. Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης, 
εγγράφως.

27.3. Η Αναθέτουσα Αρχή,  μετά από σχετική γνωμοδότηση της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού,  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  του  αποτελέσματος  του 
Διαγωνισμού  για  μέρος  των  προς  ανάθεση  Υπηρεσιών,  που,  σε  καμία 
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περίπτωση, δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό 
(50%) του συνολικά προβλεπόμενου στην Προκήρυξη.

27.4. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόμενο στην Προκήρυξη, 
σε καμία, όμως, περίπτωση, σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό 
(50%). 

27.5. Η Σύμβαση συντάσσεται, με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη 
Διαγωνισμού  και  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του  Υποψηφίου  στον  οποίο 
κατακυρώθηκε  το  αποτέλεσμα  του  Διαγωνισμού,  περιέχει  δε  όσες 
τροποποιήσεις,  συμπληρώσεις,  διευκρινήσεις κ.τ.λ.  κρίνονται αναγκαίες για 
την  εξασφάλιση  των  συμφερόντων  της  ΕΕΤΤ  και  την  καλύτερη  δυνατή 
αποτύπωση της βούλησης των Μερών, στα πλαίσια της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

Άρθρο 28  ο     

Ματαίωση του   Διαγωνισμού   

28.1. Η  ΕΕΤΤ  μπορεί  να  ματαιώσει  το  Διαγωνισμό,  σε  κάθε  στάδιο  της 
διαδικασίας, ιδίως για :

28.1.1.  παράτυπη  διεξαγωγή,  εφόσον  από  την  παρατυπία  επηρεάζεται  το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

28.1.2. εάν  το  αποτέλεσμα  της  διαδικασίας  κρίνεται  αιτιολογημένα  μη 
ικανοποιητικό για την ΕΕΤΤ, 

28.1.3.  εάν  ο  ανταγωνισμός  υπήρξε  ανεπαρκής  ή  εάν  υπάρχουν  σοβαρές 
ενδείξεις  ότι  έγινε  συνεννόηση  των  διαγωνιζομένων,  προς  αποφυγή 
πραγματικού ανταγωνισμού, 

28.1.4. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της ΕΕΤΤ ή 

28.1.5. εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών, εκτός αν 
συμφωνήσει ο μειοδότης σε παράταση.

28.2. Κάθε απόφαση της ΕΕΤΤ, αναφορικά με το διενεργούμενο Διαγωνισμό, 
δημοσιεύεται  με  ανάρτησή  της  στην  έδρα  της  ΕΕΤΤ,  έως  την  επόμενη 
εργάσιμη  ημέρα  από  εκείνη,  κατά  την  οποία  ελήφθη.  Επικουρικά  δε, 
κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  ή  /  και  στον  ανάδοχο  με  επιστολή, 
τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο. 

28.3. Η  ΕΕΤΤ  δεν  δεσμεύεται,  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  από  την  παρούσα 
Διακήρυξη  για  ανάθεση  της  δημοπρατούμενης  υπηρεσίας,  δικαιούμενη  να 
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αναθέσει  ή  όχι,  κατά  την  ελεύθερη  κρίση  της,  να  ματαιώσει,  αναβάλει  ή 
επαναλάβει το Διαγωνισμό. Σε καμία περίπτωση, δεν δημιουργεί υποχρέωση 
αποζημίωσης διαγωνιζομένων από την ΕΕΤΤ, για οποιεσδήποτε δαπάνες ή 
άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζημίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις 
οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 29  ο     

Μερική επανάληψη του Διαγωνισμού 

Εάν  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  του  Διαγωνισμού  διαπιστωθούν  λάθη  ή 
παραλείψεις  των  οποίων  χωρεί  διόρθωση,  μπορεί  να  ακυρωθεί  μερικά  η 
διαδικασία και να διαταχθεί η επανάληψή της, από το σημείο που έγινε το 
λάθος ή η παράλειψη.

Άρθρο 30  ο     

Σύναψη Σύμβασης  

30.1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των σχετικών ενστάσεων ο 
ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα κληθεί, εγγράφως, από την ΕΕΤΤ να προσέλθει 
για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  εντός  συγκεκριμένης  προθεσμίας.  Η 
πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα 
στην ίδια προθεσμία,  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την 
Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  (άρθρο  10  της  παρούσας)  και  να 
ανταποκριθεί  στην  τυχόν  υποχρέωση  κατάρτισης  συμβολαιογραφικού 
εγγράφου σύστασης κοινοπραξίας.

30.2. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει 
για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ή  εάν  δεν  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 
έγγραφα,  μέσα  στην  ταχθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Στην 
περίπτωση  αυτή,  καταπίπτει  υπέρ  της  ΕΕΤΤ,  η  Εγγυητική  Επιστολή 
Συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό,  ως  ειδική  ποινή,  επιφυλασσόμενων  των 
δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας της.

30.3. 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, κατά συνέπεια, έκπτωτος, σύμφωνα με 
τα  ανωτέρω,  η  ΕΕΤΤ  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  καλέσει,  υπό  τους  ίδιους 
ακριβώς όρους, το δεύτερο, κατά σειρά, μειοδότη. Και ο δεύτερος, κατά σειρά, 
μειοδότης θα πρέπει να εμφανιστεί για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός 
της σχετικής προθεσμίας, η οποία τάσσεται από την ΕΕΤΤ, ως αποκλειστική, 
με  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  της  απόφασης  της  ΕΕΤΤ,  ότι  καλείται,  ως 
Ανάδοχος, μετά την κήρυξη, ως έκπτωτου, του πρώτου, κατά σειρά, μειοδότη. 
Μέσα στην ίδια προθεσμία, θα είναι, εξάλλου, υποχρεωμένος να προσκομίσει 
την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 10 της παρούσας) και να 
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ανταποκριθεί  τυχόν  στην  υποχρέωση  κατάρτισης  συμβολαιογραφικού 
εγγράφου σύστασης κοινοπραξίας (άρθρο 12 της παρούσας).

30.4. Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη 
του  Διαγωνισμού  (Τεύχος  Διακήρυξης,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων)  και  τα 
στοιχεία  προσφοράς  του  Αναδόχου,  περιέχει  δε  όσες  τροποποιήσεις, 
συμπληρώσεις, διευκρινήσεις κ.τ.λ. κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση 
των  συμφερόντων  της  ΕΕΤΤ  και  την  καλύτερη  δυνατή  αποτύπωση  της 
βούλησης  των  Μερών,  στα  πλαίσια  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών 
συναλλακτικών ηθών.

30.5. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  δηλώνει,  εγγράφως,  στην  ΕΕΤΤ  κάθε 
μεταβολή που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης σε σχέση με την αρχικώς 
δηλωθείσα  στο  Διαγωνισμό,  μέχρι  την  πλήρη εκκαθάριση  της  εργολαβίας, 
άλλως  κάθε  κοινοποίηση  που  γίνεται  στην  διεύθυνση  που  έχει  δηλωθεί 
επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. 

Άρθρο 31  ο     

Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή Παραδοτέων     

Η ΕΕΤΤ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης (Επιβλέπων) της Σύμβασης 
και της τήρησης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο. Η σχετική απόφαση θα 
κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

Άρθρο 3  2  ο     
Εμπιστευτικότητα - Πνευματική ιδιοκτησία  

32.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε, από πλευράς του Αναδόχου δημοσιότητα, 
αναφορικά με τον παρόντα Διαγωνισμό ή τη Σύμβαση, χωρίς προγενέστερη 
έγγραφη  άδεια  της  ΕΕΤΤ  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.
Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να τηρεί, εμπιστευτικά, για δύο (2) έτη, τα στοιχεία που 
τίθενται  στη  διάθεσή  της  από  προσφέροντες,  ιδίως,  εάν  αφορούν  τεχνικά 
στοιχεία  ή  πληροφορίες  και  τεχνογνωσία  ή  δικαιώματα  πνευματικής 
ιδιοκτησίας,  εφόσον  αυτά  φέρουν  την  ένδειξη  «Εμπιστευτικό  Έγγραφο». 
Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνον από έγγραφο που 
έχει εκδώσει όργανο της ΕΕΤΤ 

32.2. 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 
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περίπτωση,  η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει  την ΕΕΤΤ, προς τις αρχές του 
Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 33  ο     

Ισχύουσες Διατάξεις – Δικαιοδοσία 

33.1. Ο  παρών  Διαγωνισμός  διενεργείται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
«Κανονισμού  Σύναψης  Συμβάσεων  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και  Μελετών 
της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1750/Β΄/2001), όπως τροποποιηθείς ισχύει, τηρουμένων και 
των  διατάξεων  του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α΄/2007,  Προσαρμογή  της 
Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/Ε.Κ.,  «Περί 
συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία 
2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005). Η ανάθεση των 
υπηρεσιών  που  συνιστούν  το  αντικείμενο  του  παρόντος  Διαγωνισμού,  θα 
γίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους όρους της παρούσας 
και τον προαναφερθέντα Κανονισμό. 

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

Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου Υπηρεσιών του Αναδόχου.

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το εφαρμοστέο  εθνικό  και  κοινοτικό  πλαίσιο,  αναφορικά  με  το  παρόν 
έργο αποτελείται, ιδίως, από τα κάτωθι νομοθετικά/κανονιστικά κείμενα :

α. το  Νόμο  4070/2012  «Ρυθμίσεις  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών, 
Μεταφορών,  Δημοσίων  Έργων  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ 
82/Α/10.04.2012), ιδίως τα άρθρα 3, 12, στοιχ. α’, β, ιστ΄, λστ΄, λζ΄ και μδ΄, 
καθώς και τα άρθρα 14,  38 , 44 παρ. 3, 50, 52, 53, 68 παρ. 2,

β. την  Οδηγία  2002/21/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου της  7ης  Μαρτίου 2002,  σχετικά με  ένα Κοινό  Κανονιστικό 
Πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία 
Πλαίσιο), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
«για  την  τροποποίηση  των  οδηγιών  2002/21/ΕΚ  σχετικά  με  κοινό 
κανονιστικό  πλαίσιο  για  δίκτυα  και  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών,  2002/19/ΕΚ  σχετικά  με  την  πρόσβαση  σε  δίκτυα 
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  συναφείς  ευκολίες  καθώς  και  με  τη 
διασύνδεσή  τους,  και  2002/20/ΕΚ  για  την  αδειοδότηση  δικτύων  και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L337/37, 18.12.2009, 

γ. την  Οδηγία  2002/19/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα 
Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  και  συναφείς  ευκολίες,  καθώς  και  με  τη 
διασύνδεσή  τους  (Οδηγία  για  την  Πρόσβαση),  όπως  ισχύει 
τροποποιηθείσα  με  την  Οδηγία  2009/140/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της  25ης  Νοεμβρίου 2009,  «για  την 
τροποποίηση  των  οδηγιών  2002/21/ΕΚ  σχετικά  με  κοινό  κανονιστικό 
πλαίσιο  για  δίκτυα  και  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών, 
2002/19/ΕΚ  σχετικά  με  την  πρόσβαση  σε  δίκτυα  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009, 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 αναφορικά με 
σχετικές  Αγορές  Προϊόντων  και  Υπηρεσιών  στον  Τομέα  των 
Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  οι  οποίες  επιδέχονται  εκ  των  προτέρων 
κανονιστική  ρύθμιση,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2002/21/ΕΚ  του 
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Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  σχετικά  με  Κοινό 
Κανονιστικό  Πλαίσιο  για  Δίκτυα  και  Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών  [κοινοποιηθείσα  υπό  τον  αριθμό  Ε(2007)  5406],  (OJ 
L344/65, 28-12-2007), (εφεξής Νέα Σύσταση),
ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση 
της  σημαντικής  ισχύος  στην  αγορά  βάσει  του  κοινοτικού  πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
στ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
ρυθμιζόμενη  πρόσβαση  σε  δίκτυα  πρόσβασης  νέας  γενιάς  (NGA) 
[2010/572/EE, EE L 251/35, 25-9-2010],

ζ. τον  Κανονισμό  2887/2000  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου  της  18ης  Δεκεμβρίου  2000΄,  σχετικά  με  την  Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΕΕ L 336 της 30ης .12.2000), 

η. τη  Σύσταση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  της  19ης  Σεπτεμβρίου  2005 
σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό 
το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2005/698/ΕΚ, 
EE L 266/64, 11-10-2005), 

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27.05.2008 «Μεθοδολογίες/Αρχές 
Κοστολόγησης  και  Λογιστικού  Διαχωρισμού  για  την  υλοποίηση  των 
επιβληθεισών  στον  ΟΤΕ  ρυθμιστικών  υποχρεώσεων  ελέγχου  τιμών, 
κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού  στις  επιμέρους  ορισθείσες 
αγορές  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008),  όπως  ισχύει  τροποποιηθείσα  με  την  Απόφαση  της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 573/011/22-7-2010 «Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
482/051/24.06.08 «Μεθοδολογίες/ Αρχές  Κοστολόγησης  και  Λογιστικού 
Διαχωρισμού  για  την  υλοποίηση  των  επιβληθέντων  στον  ΟΤΕ 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού  στις  επιμέρους  ορισθείσες  αγορές  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β/24-6-08) και Κλήση του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) Α.Ε. προς Δημοσίευση 
των  υποβληθέντων  Υποδειγμάτων  Αναφοράς  LRAIC,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2,  παρ.  ii  της Απόφασης της ΕΕΤΤ 519/056/14-4-
2009 (ΦΕΚ 837/Β/06-05-2009)», ΦΕΚ 1348/Β/1-9-2010,

ι. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  476/014/23.04.2008  «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού  Ελέγχου  του Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών της  Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη 
Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16.05.2008),
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ια. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  519/056/14.04.2009  «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού  Ελέγχου  του Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών της  Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό 
ρύθμιση  αγορές  χονδρικής  και  λιανικής  στις  οποίες  έχει  επιβληθεί 
υποχρέωση  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού, 
και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ837/Β/06-05-2009.),

ιβ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  491/026/2008  «Κανονισμός  για  τον 
καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του τρόπου και του 
κόστους   διάθεσης  από  τους  παρόχους  συνδρομητικών  στοιχείων  στο 
πλαίσιο  της  παροχής  διαθέσιμων  στο  κοινό  υπηρεσιών  καταλόγου  και 
καταλόγων,  κατ’  εφαρμογή  της  παραγράφου  6  του  άρθρου  48,  του  ν. 
3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008),

 
ιγ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  562/029/22-4-2010  «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού  Ελέγχου  του Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών της  Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008) για τις υπό 
ρύθμιση  αγορές  χονδρικής  και  λιανικής  στις  οποίες  έχει  επιβληθεί 
υποχρέωση  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού 
και λοιπές  ρυθμίσεις»  (ΦΕΚ 668/Β/18-5-2010 και ΦΕΚ 1363/Β/2-9-2010 
(ορθή επανάληψη)

ιδ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  604/011/19-5-2011  «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού  Ελέγχου  του Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών της  Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2011 (με απολογιστικά στοιχεία 2009) για τις υπό 
ρύθμιση  αγορές  χονδρικής  και  λιανικής  στις  οποίες  έχει  επιβληθεί 
υποχρέωση  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού 
και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1222/Β/14-06-2011), 
ιε. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  640/016/21.02.2012  (ΦΕΚ  755/Β/2012 
«Αποτελέσματα  Κοστολογικού  Ελέγχου  του  Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών  της  Ελλάδος  Α.Ε.  (ΟΤΕ  Α.Ε.)  Έτους  2012  (με 
απολογιστικά στοιχεία 2010) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και 
λιανικής  στις  οποίες  έχει  επιβληθεί  υποχρέωση  ελέγχου  τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις»,
ιστ. την  Απόφαση  ΑΠ  ΕΕΤΤ  595/013/10-3-2011  ««Ορισμός  των 
εθνικών  αγορών  λιανικής  των  δημοσίως  διαθέσιμων  τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 533/Β/6-4-2011),

ιζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/11/8-8-2011 «Ορισμός των εθνικών 
αγορών:  (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 και (β) λιανικής πρόσβασης 
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στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  σε  σταθερή  θέση  μέσω  γραμμών 
πρόσβασης ISDN PRA, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις 
εν  λόγω αγορές,  και  υποχρεώσεις  αυτών  (2ος  Γύρος  Ανάλυσης)»  (ΦΕΚ 
1907/Β/30-8-2011),

ιη. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  573/017/22-7-2010  «Ορισμός  Αγορών 
Χονδρικής  εκκίνησης  κλήσεων  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  που 
παρέχεται  σε  σταθερή  θέση,  Χονδρικού  τερματισμού  κλήσεων  σε 
μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, Χονδρικής διαβίβασης στο σταθερό 
δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με  Σημαντική 
Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης), 
(ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010),

ιθ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  614/012/28-7-2011  «Ορισμός  Εθνικής 
Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης,  Καθορισμός Επιχειρήσεων 
με  Σημαντική  Ισχύ  στην  εν  λόγω  Αγορά  και  Υποχρεώσεις  αυτών  (3ος 
Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011),

κ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  614/013/28-7-2011  «Ορισμός  Εθνικής 
Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου 
(συμπεριλαμβανομένης  μεριζόμενης  και  πλήρως  αποδεσμοποιημένης 
πρόσβασης) σε σταθερή θέση, ,  Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 
Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)» 
(ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011),

κα.την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  674/08/29-11-2012  «Ορισμός  αγοράς 
μισθωμένων  γραμμών  λιανικής  με  χωρητικότητες  έως  και  2  Mbps, 
Καθορισμός  Επιχείρησης  με  Σημαντική  Ισχύ  στην  εν  λόγω  Αγορά  και 
Υποχρεώσεις αυτής (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 78/Β/18-1-2013) 

κβ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  674/09/29-11-2012  «Ορισμός  Αγορών 
Μισθωμένων  Γραμμών  Χονδρικής,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με 
Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013), 

κγ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  661/007/19-07-2012  «Ορισμός 
Αγοράς  Τερματισμού  Φωνητικών  Κλήσεων  σε  Μεμονωμένα  Δίκτυα 
Κινητών  Επικοινωνιών,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με  Σημαντική  Ισχύ 
στην εν  λόγω Αγορά  και  Υποχρεώσεις  αυτών (3ος  Γύρος Ανάλυσης)», 
(ΦΕΚ 2167/ Β/19.07.2012),

κδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 570/030/8-7-2010 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς  ΟΤΕ  για  την  παροχή  Μισθωμένων  Γραμμών  Χονδρικής,  σε 
εφαρμογή  των  Α.Π.  ΕΕΤΤ  401/014/6.9.2006  (ΦΕΚ  1419/Β΄/2007), 
470/037/4.3.2008  (ΦΕΚ  498/Β΄/2008),  477/002/23.4.2008  (ΦΕΚ 
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987/Β΄/2008)  και  531/064/23.7.2009  (ΦΕΚ  1552/Β΄/2009)»,  (ΦΕΚ 
1116/Β/22-7-2010),

κε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/012/22-7-2010 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009)», (ΦΕΚ 1364/Β/2-9-2010),

κστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς  ΟΤΕ  2010  για  την  Αδεσμοποίητη  Πρόσβαση  στον  Τοπικό 
Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ  531/065/23-07-2009»,  (ΦΕΚ  1338/Β/31-8-2010),  όπως  ισχύει 
τροποποιηθείσα  με  την  Απόφαση  ΑΠ  ΕΕΤΤ  580/010/14-10-2010 
«Τροποποίηση  –  Διόρθωση  διατάξεων  της  απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
573/015/22−7−2010  αναφορικά  με  την  «Έγκριση  της  Προσφοράς 
Αναφοράς  ΟΤΕ  2010  για  την  Αδεσμοποίητη  Πρόσβαση  στον  Τοπικό 
Βρόχο  και  τις  Συναφείς  Ευκολίες,  σε  εφαρμογή  της  ΑΠ  ΕΕΤΤ 
531/065/23−07−2009» (ΦΕΚ 1814/Β/19−11−2010)

κζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 612/011/14-7-2011 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς  Διασύνδεσης  ΟΤΕ  2011  σε  εφαρμογή  της  ΑΠ  ΕΕΤΤ 
573/017/22-7-2010» (ΦΕΚ 1758/Β/3-8-2011)

κη. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  675/09/2012  «Έγκριση  Προσφοράς 
Αναφοράς  ΟΤΕ  2012  για  την  Αδεσμοποίητη  Πρόσβαση  στον  Τοπικό 
Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 614/013/28-07-2011», (ΦΕΚ 3402/Β/20-12-2012),

κθ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  654/11/2012  με  θέμα  «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28−07−2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/07−09−2011)» (ΦΕΚ 1846/Β/13.06.2012), 

λ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/10/31-5-2012 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2012» (ΦΕΚ 1833/Β/11-
6-2012),  

λα. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  665/5/18-9-2012  «Εμπορική  διάθεση 
υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με 
υπηρεσίες  VDSL,  και  παροχή  χονδρικής  υπηρεσίας  με  την  ονομασία 
Virtual  Partial  Unbundled  Loop  (VPU)  ή  Εικονικά  Μερικά 
Αποδεσμοποίητος  Βρόχος  (EMA)  από  την  εταιρεία  «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)», ΦΕΚ 2731/Β/10-10-2012,  

λβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 669/010/18-10-2012 «Καθορισμός τιμής 
χονδρικής  για  την  παροχή  από  την  εταιρεία  «Οργανισμός 
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Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος  (ΟΤΕ Α.Ε)»  του προϊόντος  με  την  ονομασία 
Virtual  Partial  Unbundled  Loop  (VPU)  ή  Εικονικά  Μερικά 
Αποδεσμοποίητος  Βρόχος  (EMA),  σε  εφαρμογή  των  οριζομένων  στην 
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18.09.2012 «Εμπορική διάθεση υπηρεσιών 
VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες 
VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial 
Unbundled  Loop  (VPU)  ή  Εικονικά  Μερικά  Αποδεσμοποίητος  Βρόχος 
(EMA) από την εταιρεία  “Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ 
Α.Ε.)”, (ΦΕΚ 2731/Β/10.10.2012)», ΦΕΚ 2870/Β/25-10-2012, 

λγ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  673/02/20-11-2012  «Παροχή  από  την 
εταιρεία  «Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  (ΟΤΕ  Α.Ε.)»  της 
υπηρεσίας  χονδρικής με την ονομασία Virtual  Partial  Unbundled Loop 
(VPU)  ή  Εικονικά  Μερικά  Αδεσμοποίητος  Βρόχος  (EMA)  (ΦΕΚ 
3090/Β/22-11-2012),

λδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11-7-2013 «Μερική κατάργηση 
της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/6.04.2011), 
στο πλαίσιο του  3ου κύκλου ανάλυσης της αγοράς εθνικών κλήσεων που 
παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση στην 
Ελλάδα ( κλήσεις προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς στην 
Ελλάδα), [σύμφωνα με το σημείο 6 της υπ’ αριθ. 2008/850/ΕΚ Σύστασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις,  τις προθεσμίες 
και τις διαβουλεύσεις, το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα και το άρθρο 16 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/1.04.2012), 
όπως ισχύει],  

λε.  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  698/023/25-7-2013  «Προγράμματα 
εθελουσίας εξόδου ΟΤΕ 2012»,

λστ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/10-4-2014 «Ορισμός των αγορών 
(Χονδρικής)  εκκίνησης  κλήσεων  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  που 
παρέχεται  σε  σταθερή  θέση  και  τερματισμού  κλήσεων  σε  μεμονωμένα 
δίκτυα σε  σταθερή  θέση,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με  Σημαντική  Ισχύ 
στις  εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις  αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης),  β) 
Απορρύθμιση  της  Αγοράς  
διαβιβαστικών υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,  (ΦΕΚ 
1049/Β/28-4-2014),

λζ. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  696/115/11-7-2013  «Τροποποίηση  και 
Κωδικοποίηση  σε  ενιαίο  κείμενο  του  Κανονισμού  της  Φορητότητας 
Αριθμών  στην  Ελληνική  Αγορά»  (ΦΕΚ 1873/Β/31-7-2013),  όπως  ισχύει 
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τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  708/014/20-2-2014 (ΦΕΚ 
557/Β/6-3-2014),

λη.  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  686/021/26.03.2013  «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού  Ελέγχου  του Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών της  Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2013 (με απολογιστικά στοιχεία 2011) για τις υπό 
ρύθμιση  αγορές  χονδρικής  και  λιανικής  στις  οποίες  έχει  επιβληθεί 
υποχρέωση  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού, 
και λοιπές ρυθμίσεις»,

λθ.  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  719/01/22.05.2014  «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού  Ελέγχου  του Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών της  Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό 
ρύθμιση  αγορές  χονδρικής  και  λιανικής  στις  οποίες  έχει  επιβληθεί 
υποχρέωση  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού, 
και λοιπές ρυθμίσεις»,

καθώς και τις Αποφάσεις που θα εκδοθούν/ δημοσιευθούν από την ΕΕΤΤ 
μετά  τη  δημοσίευση  της  παρούσας  προκήρυξης,  αναφορικά  με  τα 
αποτελέσματα  του  εκάστοτε  διενεργηθέντος  Κοστολογικού  Ελέγχου  του 
ΟΤΕ,  τις  Αναλύσεις  Αγορών  και  Ορισμό  Αγορών,  τις  Προσφορές 
Αναφοράς του ΟΤΕ. 

Α. Γενικές Διατάξεις

1. Την 10η Απριλίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
82/Α) ο νέος νόμος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών,  Μεταφορών,  Δημοσίων  Έργων  και  άλλες 
διατάξεις»  (στο  εξής  ο  Νόμος).  Με  τις  διατάξεις  του  ρυθμίζεται  εκ  νέου  το 
κανονιστικό  πλαίσιο των ηλεκτρονικών  επικοινωνιών στην Ελλάδα,  α)  με την 
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  της  25ης  Νοεμβρίου  2009,  «για  την  τροποποίηση  της  Οδηγίας 
2002/22/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  7ης 
Μαρτίου  2002  σχετικά  με  την  καθολική  υπηρεσία  και  τα  δικαιώματα  των 
χρηστών  όσον  αφορά  δίκτυα  και  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  της 
Οδηγίας  2002/58/ΕΚ σχετικά  με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών  και  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  2006/2004  για  τη  συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 
για  την  προστασία  των  καταναλωτών»,  (EE L 337/11,  18.12.2009),  και 
2009/140/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  25ης 
Νοεμβρίου  2009,  «για  την  τροποποίηση των  οδηγιών  2002/21/ΕΚ σχετικά  με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς  ευκολίες  καθώς και με τη διασύνδεσή τους,  και 2002/20/ΕΚ για την 
αδειοδότηση  δικτύων  και  υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών»,  L 337/37, 
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18.12.2009, και β) με την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 
3431/2006  «περί  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  άλλες  διατάξεις»,  ο  οποίος 
καταργήθηκε δια του νέου ως άνω νόμου1.

2. Σύμφωνα με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
περί  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  αναφορικά με  τον  ορισμό σχετικών  αγορών 
προϊόντων  και  υπηρεσιών  στον  τομέα  των  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  που 
επιδέχονται  εκ  των προτέρων  ρύθμιση,  η  ΕΕΤΤ βάσει  των αρμοδιοτήτων  της 
δυνάμει του άρθρου 12 παρ.1 στοιχείο (α) του νέου Νόμου (ως άνω),  καλείται να 
ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας 
υπόψη τις  εθνικές  συνθήκες,  ιδίως  να ορίσει  τις  σχετικές  γεωγραφικές  αγορές 
στην  Ελληνική  επικράτεια,  ακολουθώντας  τη  διαδικασία  ταυτοποίησης  και 
ορισμού αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (άρθρο 15) και το Νόμο 
(άρθρο 42), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου Νόμου (και άρθρα 6 και 
7 της Οδηγίας Πλαίσιο, ως ισχύει τροποποιηθείσα).

3. Η Οδηγία Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ (άρθρο 16, παρ. 1 και 22), όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 2009/140/ΕΚ ορίζει, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των 
σχετικών  αγορών  σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  διαδικασίες,  «1.Οι  εθνικές  
ρυθμιστικές  αρχές  διεξάγουν  ανάλυση  των  σχετικών  αγορών  βασιζόμενες  στις  
αγορές που ταυτοποιούνται στη σύσταση και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους  
τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανάλυση αυτή να  
διεξάγεται,  κατά  περίπτωση,  σε  συνεργασία  με  τις  εθνικές  ρυθμιστικές  αρχές  
ανταγωνισμού. 2. Όταν εθνική ρυθμιστική αρχή, δυνάμει των παραγράφων 3 ή 4  
του παρόντος άρθρου, του άρθρου 17 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την  
καθολική  υπηρεσία)  ή  του  άρθρου  8  της  οδηγίας  2002/19/ΕΚ  (οδηγία  για  την  
πρόσβαση),  πρέπει  να  καθορίσει  εάν  θα  επιβληθούν,  θα  διατηρηθούν,  θα  
τροποποιηθούν ή θα αρθούν υποχρεώσεις επιχειρήσεων,  καθορίζει  με  βάση την  
ανάλυση αγοράς κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατά πόσον μία  
σχετική αγορά είναι όντως ανταγωνιστική». 

4. Σύμφωνα  με  το  άρθρο  41  παράγραφος  3  του  Ν.4070/2012:  «Η  διαδικασία 
ανάλυσης  της  αγοράς  περιλαμβάνει  τον  ορισμό  των  σχετικών  αγορών,  τη 
διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων 
με Σημαντική Ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και 
αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης 
των σχετικών αγορών, καθώς και  κάθε  φορά που το κρίνει  αναγκαίο,  για  την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον παρόντα νόμο, η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητά τη 
συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

5. Η Οδηγία Πλαίσιο (άρθρα 15 και 16), όπως ισχύει, και ο Ν.4070/2012 (άρθρα 43 
και  44)  ορίζουν  περαιτέρω  ότι  κατόπιν  της  ολοκλήρωσης  του  ορισμού  των 
σχετικών  αγορών,  σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  διαδικασίες,  η  ΕΕΤΤ 
υποχρεούται  να διεξάγει  ανάλυση της αποτελεσματικότητας  του ανταγωνισμού 
στις  ως άνω αγορές σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο,  λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 

1 Από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012, καταργήθηκε ο ν. 3431/2006 (Α’/13), όπως είχε 
τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4070/2012, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του 
άρθρου 70, το άρθρο 73 και τις διατάξεις που αφορούν τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
2 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκαν δια του άρθρου 1, της παραγράφου (18), 
στοιχείου α) της ως άνω, τροποποιητικής της Οδηγίας Πλαίσιο, Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, L 337/ 37, 
18.12.2009
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υπόψη τις  Κατευθυντήριες  Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη 
Σύσταση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις  αγορές προϊόντων και  υπηρεσιών 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων 
ρύθμιση [Σύσταση της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ  L114/45, 08.05.03) για τις 
αγορές  προϊόντων και  υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Σύσταση») και Σύσταση της 
Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 (Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28-12-2007)] 
(εφεξής «Νέα Σύσταση»).

6. Σύμφωνα με τη «Νέα Σύσταση»:

 «1.  Κατά τον καθορισμό σχετικών αγορών κατάλληλων για τα εθνικά δεδομένα  
σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  παράγραφος  3  της  οδηγίας  2002/21/ΕΚ,  οι  εθνικές  
ρυθμιστικές  αρχές  αναλύουν  τις  αγορές  προϊόντων  και  υπηρεσιών  που  
προσδιορίζονται στο παράρτημα της παρούσας σύστασης.

2. Κατά τον προσδιορισμό αγορών άλλων από τις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα, οι  
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν ώστε να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα  
τρία κριτήρια:

α) ύπαρξη υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου. Τέτοιοι  φραγμοί  μπορεί να  
είναι διαρθρωτικού, νομικού ή ρυθμιστικού χαρακτήρα·

β)  διάρθρωση  της  αγοράς  που  δεν  τείνει  προς  την  κατεύθυνση  αποτελεσματικού  
ανταγωνισμού μέσα στο σχετικό χρονικό ορίζοντα.  Η εφαρμογή αυτού του κριτηρίου  
προϋποθέτει  εξέταση  της  κατάστασης  του  ανταγωνισμού  πίσω  από  τους  φραγμούς  
εισόδου·

γ) ανεπάρκεια του δικαίου περί ανταγωνισμού μόνου να αντιμετωπίσει ενδεδειγμένα τις  
εκάστοτε αστοχίες της αγοράς.

7. Στο  Παράρτημα  της  «Νέας  Σύστασης»  προβλέπονται  οι  ακόλουθες  αγορές 
Προϊόντων και Υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με τη Σύσταση, επιδέχονται εκ 
των προτέρων κανονιστική ρύθμιση:

«Αγορές λιανικής

1. Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη  
οικιακούς καταναλωτές.

Αγορές χονδρικής

2.  Εκκίνηση κλήσεων από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή  
θέση.

Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  σύστασης,  η  εκκίνηση  κλήσεων  περιλαμβάνει  τη  
μεταφορά τοπικών κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για  
τις  αγορές  διαβίβασης  κλήσεων  και  τερματισμού  κλήσεων  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  
δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

3. Τερματισμός κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχονται σε  
σταθερή θέση.

Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  σύστασης,  ο  τερματισμός  κλήσεων  περιλαμβάνει  τη  
μεταφορά τοπικών κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για  
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την  αγορά  εκκίνησης  κλήσεων  και  την  αγορά  διαβίβασης  κλήσεων  στο  δημόσιο  
τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

4.  Χονδρική  αγορά  (φυσικής)  πρόσβασης  σε  υποδομή  δικτύου  (συμπεριλαμβάνονται  
μεριζόμενη πρόσβαση ή πλήρως αποδεσμοποιημένη πρόσβαση) σε σταθερή θέση.

5. Ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής.

Η  αγορά  αυτή  καλύπτει  τη  μη  φυσική  ή  εικονική  δικτυακή  πρόσβαση,  
συμπεριλαμβανομένης  της  πρόσβασης  "διφυορεύματος"  σε  σταθερή  θέση.  Η  αγορά  
αυτή βρίσκεται στα κατάντη της φυσικής πρόσβασης που καλύπτεται από την ανωτέρω  
αγορά 4, με την έννοια ότι η ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής μπορεί να δομηθεί με  
χρησιμοποίηση της φυσικής πρόσβασης σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία.

6. Χονδρική αγορά τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ανεξάρτητα από την  
τεχνολογία  που  χρησιμοποιείται  για  την  παροχή  μισθωμένης  ή  αποκλειστικής  
χωρητικότητας.

7. Τερματισμός φωνητικών κλήσεων μεμονωμένα κινητά δίκτυα.»

8. Βάσει  του άρθρου  43 του Νόμου (που ενσωματώνει  το  άρθρο 16 παρ.  4  της 
Οδηγίας  Πλαίσιο),  η  ΕΕΤΤ,  εφόσον  διαπιστώσει  με  βάση  την  ανάλυση  του 
ανταγωνισμού,  ότι  μια  συγκεκριμένη  σχετική  αγορά  δεν  είναι  επαρκώς 
ανταγωνιστική, ορίζει  την επιχείρηση ή τις  επιχειρήσεις  με ΣΙΑ στην εν λόγω 
αγορά  και  επιβάλλει  τις  ενδεδειγμένες  ειδικές  κανονιστικές  υποχρεώσεις  που 
επιλέγονται από μια λίστα που περιλαμβάνεται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την Πρόσβαση) ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν 
λόγω υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη. Σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ. 
2  της  Οδηγίας  για  την  Πρόσβαση,  όπως  ισχύει  τροποποιηθείσα,  και  το  Ν. 
4070/2012, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις 
σε επιχειρήσεις  με Σημαντική  Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ)  στις  προσδιορισθείσες 
σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 4070/2012, ορίζει,  μεταξύ 
άλλων, ότι: «4. Η ΕΕΤΤ μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε 
φορείς  εκμετάλλευσης  με  σημαντική  ισχύ  σε  συγκεκριμένη  αγορά  τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι 
αναλογικές  και  δικαιολογημένες  και  επιβάλλονται  κατόπιν  διαβούλευσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος».

9. Σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Νόμου (άρθρο 17 της Οδηγίας για την Καθολική 
υπηρεσία (2002/22), 

«1. Η ΕΕΤΤ επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι  
οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος νόμου, έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία  
συγκεκριμένη  αγορά  διάθεσης  στο  ευρύ  κοινό  (λιανική  αγορά)  υπηρεσιών  
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  η  οποία  ορίζεται  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  
άρθρου  42  του  παρόντος,  εφόσον  η  αγορά  αυτή  δεν  είναι  αποτελεσματικά  
ανταγωνιστική  σύμφωνα με  το άρθρο 43 και  οι  υποχρεώσεις  που  επιβάλλονται  
σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν επαρκούν για την  
εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
2.  Οι  υποχρεώσεις  που  επιβάλλονται  δυνάμει  της  παραγράφου  1  του  παρόντος  
άρθρου βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι  
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δικαιολογημένες και ανάλογες του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόμενες  
υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων  
με  σημαντική  ισχύ  στην  αγορά  να  μη  χρεώνουν  υπερβολικές  τιμές,  να  μην  
παρεμποδίζουν  την  είσοδο  νεοεισερχόμενων  επιχειρήσεων  στην  αγορά,  να  μην  
προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών  
τιμών για την προσέλκυση πελατών, ναμην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια  
σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις  
υπηρεσίες. Η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα  
περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους τιμολογίων ή  
μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες  
αγορές, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και  
παράλληλα να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.
3.  Η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου  
ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα  
συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίζει τη μορφή  
και  τη  λογιστική  μεθοδολογία  (μεθοδολογία  κοστολόγησης)  που  πρέπει  να  
χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγμένου συστήματος λογιστικής καταγραφής του  
κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο  
και από εκείνην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την  
ΕΕΤΤ, η οποία εξασφαλίζει την κατ’ έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.»

10. Το  άρθρο  52  του  Νόμου  θέτει  το  γενικό  νομικό  πλαίσιο,  αναφορικά  με  τις 
υποχρεώσεις  ελέγχου τιμών και  κοστολόγησης στις  αγορές  χονδρικής.  Ιδίως η 
παράγραφος  3  αυτού,  ορίζει  ότι  :  «…  Σε  περίπτωση  υποχρέωσης  καθορισμού  
κοστοστρεφών τιμών, ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα  
τέλη  υπολογίζονται  με  βάση  το  κόστος,  συμπεριλαμβανομένου  ενός  εύλογου  
συντελεστή απόδοσης της επένδυσης…» Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου 
άρθρου  :  «…  Για  τον  υπολογισμό  του  κόστους  αποτελεσματικής  παροχής  
υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από  
εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η ΕΕΤΤ μπορεί να απαιτεί από  
το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές του και κατά περίπτωση να  
απαιτεί την προσαρμογή τους. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για  
τον  καθορισμό  του  κόστους,  η  ΕΕΤΤ  εφαρμόζει  τη  μέθοδο  σύγκρισης  τιμών  
(benchmarking),  λαμβάνοντας  ιδίως  υπόψη τις  διαθέσιμες  τιμές  σε  συγκρίσιμες  
ανταγωνιστικές αγορές κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης…».

11. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 5 του Νόμου: «Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη  
προσήκουσα  αιτιολόγηση  των  τιμών  από  τον  υπόχρεο  ή  η  υπαίτια  μη  έγκαιρη  
υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ τιμών, σύμφωνα με τις  
διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των  
συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει υποδείξει η ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον  
παρόντα νόμο.»

12. Σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  7  και  8  του  άρθρου  52,  «7. Ο  έλεγχος  
συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται  
από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από  
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εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. 8. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει ετησίως  
στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  Δήλωση  σχετικά  με  τη  συμμόρφωση  του  
υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».

13. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 περίπτωση (α΄) του Νόμου: 
« 1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται  
να  παρέχουν  όλες  τις  πληροφορίες  στην  ΕΕΤΤ,  κατόπιν  αιτήματός  της,  
συμπεριλαμβανομένων  των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που  απαιτούνται,  
προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  συμμόρφωσή  τους  προς  τις  διατάξεις  της  
νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους  
όρους της Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων  
ή / και αριθμών και δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή τις ειδικές υποχρεώσεις  
οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος  
νόμου. Οι πληροφορίες αφορούν:…α) τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1  
και 2 του Μέρους Α, τον όρο 6 του Μέρους Β' και τους όρους 2 και 7 του Μέρους Γ  
του Παραρτήματος  VII και τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στα  
άρθρα 44, 47 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος»

Β. Οι ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό Αγορών

Στα  πλαίσια  των  ως  άνω  προβλεπόμενων  νόμιμων  διαδικασιών  για  τον 
ορισμό  και  ανάλυση  αγορών,  η  ΕΕΤΤ,  λαμβάνοντας  ιδιαίτερα  υπόψη  τις 
επικρατούσες  εθνικές  συνθήκες,  τη  «Νέα  Σύσταση»  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» αυτής, η ΕΕΤΤ έχει προβεί σε 
έκδοση  και  δημοσίευση  των  ακόλουθων  Αποφάσεων,  αναφορικά  με  την 
ανάλυση και τον ορισμό αγορών3:

 (α) ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 «Ορισμός Αγορών Χονδρικής εκκίνησης 
κλήσεων στο δημόσιο  τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται  σε  σταθερή 
θέση,  Χονδρικού  τερματισμού  κλήσεων  σε  μεμονωμένα  δίκτυα  σε 
σταθερή θέση, Χονδρικής διαβίβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με  Σημαντική  Ισχύ  στις  εν  λόγω 
Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)»,

(β)  ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011 «Ορισμός των εθνικών αγορών: (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 και (β) λιανικής πρόσβασης στο 
δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  σε  σταθερή  θέση  μέσω  γραμμών 
πρόσβασης  ISDN PRA, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ 
στις  εν λόγω αγορές,  και  υποχρεώσεις  αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» 
(ΦΕΚ 1907/Β/30-8-2011),

(γ)   ΑΠ  614/012/28-7-2011  «Ορισμός  Εθνικής  Αγοράς  Χονδρικής 
Ευρυζωνικής  Πρόσβασης,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με  Σημαντική 

3 Αναφέρονται οι Αποφάσεις που ισχύουν και λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της παρούσας 
Απόφασης.
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Ισχύ  στην  εν  λόγω  Αγορά  και  Υποχρεώσεις  αυτών  (3ος Γύρος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011), 

(δ) ΑΠ 614/013/28-7-2011 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής 
(Φυσικής)  Πρόσβασης  σε  Υποδομή  Δικτύου  (συμπεριλαμβανομένης 
μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή 
θέση,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με  Σημαντική  Ισχύ  στην  εν  λόγω 
Αγορά  και  Υποχρεώσεις  αυτών  (3ος Γύρος  Ανάλυσης)»  (ΦΕΚ 
1908/Β/30-8-2011),

(ε) ΑΠ  674/08/29-11-2012  «Ορισμός  αγοράς  μισθωμένων  γραμμών 
λιανικής με χωρητικότητες έως και 2 Mbps, Καθορισμός Επιχείρησης με 
Σημαντική  Ισχύ  στην  εν  λόγω  Αγορά  και  Υποχρεώσεις  αυτής  (2ος 
Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 78/Β/18-1-2013),

(στ) ΑΠ  674/09/29-11-2012  «Ορισμός  Αγορών  Μισθωμένων  Γραμμών 
Χονδρικής, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω 
Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 85/Β/21-
1-2013),

(ζ)   ΑΠ 696/125/11-7-2013 «Μερική κατάργηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
595/013/10.03.2011 (ΦΕΚ 533/Β/6.04.2011), στο πλαίσιο του 3ου κύκλου 
ανάλυσης της αγοράς εθνικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση στην Ελλάδα ( κλήσεις προς 
γεωγραφικούς  και  μη  γεωγραφικούς  αριθμούς  στην  Ελλάδα), 
[σύμφωνα με  το  σημείο  6  της  υπ’  αριθ.  2008/850/ΕΚ Σύστασης  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  σχετικά  με  τις  κοινοποιήσεις,  τις  προθεσμίες 
και  τις  διαβουλεύσεις,  το  άρθρο  7  της  Οδηγίας  2002/21/ΕΚ,  όπως 
ισχύει  τροποποιηθείσα  και  το  άρθρο  16  του  Ν.4070/2012  (ΦΕΚ 
82/Α/1.04.2012), όπως ισχύει] και 

(η)  ΑΠ 714/09/10-4-2014 «Ορισμός των αγορών (Χονδρικής) εκκίνησης 
κλήσεων στο δημόσιο  τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται  σε  σταθερή 
θέση και τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, 
Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και 
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Υποχρεώσεις  αυτών  (3ος  Γύρος  Ανάλυσης),  β)  Απορρύθμιση  της 
Αγοράς  
διαβιβαστικών  υπηρεσιών  στο  σταθερό  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο, 
(ΦΕΚ 1049/ Β/28-4-2014),

Γ.    Υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού   
διαχωρισμού  της  εταιρείας  «Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.»,  ως  επιχείρησης  κατέχουσας  
ΣΙΑ στις ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών / δικτύων :

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, η εταιρεία «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών  της  Ελλάδος»  (Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.)  ορίσθηκε  ως  Επιχείρηση 
κατέχουσα  Σημαντική  Ισχύ  (ΣΙΑ)  στις  ορισθείσες  σχετικές  αγορές 
προϊόντων/  υπηρεσιών,  και  της  επιβλήθηκε  μια  σειρά  κανονιστικών 
υποχρεώσεων,  μεταξύ  των  οποίων,  Υποχρεώσεις  Ελέγχου  Τιμών, 
Κοστολόγησης  και λογιστικού διαχωρισμού.

Οι  επιβληθείσες, στην κατέχουσα ΣΙΑ εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών και τήρησης συστήματος κοστολόγησης διαφοροποιούνται, 
μεταξύ  των  αγορών  λιανικών  και  των  αγορών  χονδρικών  υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, στην περίπτωση των υπό ρύθμιση λιανικών υπηρεσιών, έχουν 
επιβληθεί  υποχρεώσεις  κοστολόγησης  που  βασίζονται  στο  μοντέλο  του 
Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ -Fully Distributed Cost (FDC)), 
ενώ αντίστοιχες υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες χονδρικής βασίζονται στο 
μοντέλο  του Μέσου  Μακροπρόθεσμου  Επαυξητικού Κόστους  (ΜΜΕΚ  - 
Long Run Average Incremental Cost (LRAIC)).  Και  στα  δύο 
προαναφερόμενα  μοντέλα,  η  αποτίμηση  του  κεφαλαίου  υλοποιείται  με 
βάση το «τρέχον κόστος» (Current Cost Accounting (εφεξής  CCA)). Στην 
κοστολόγηση τρέχοντος κόστους, λαμβάνεται υπόψη η παρούσα αξία του 
δικτύου, η οποία απαιτεί εκ νέου αποτίμηση των στοιχείων για να ληφθεί 
υπόψη ο πληθωρισμός, οι αλλαγές στις τιμές και την τεχνολογία.

Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συστήματος κοστολόγησης, οι 
οποίες έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον Ο.Τ.Ε., δυνάμει του ορισμού του, 
ως  επιχείρησης  με  ΣΙΑ  στις  ορισθείσες  σχετικές  αγορές  υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι οι ακόλουθες : 

Γ.1. Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και  κοστολόγησης   αγορών λιανικής     
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i. Ο  Ο.Τ.Ε.  έχει  υποχρέωση  ελέγχου  τιμών  με  τη  μορφή 
«ανώτατου ορίου τιμής (price cap)»  και υποχρέωση κοστολόγησης στις 
κάτωθι αγορές :

α. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή  θέση,  μέσω  γραμμών  πρόσβασης  PSTN και  ISDN-BRA και 
managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες4, 

β. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση, μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN-PRA,  

ii. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών, με τη μέθοδο retail-
minus, για τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (Wholesale 
Line Rental (WLR)5). 

Γ.2.   Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και  κοστολόγησης   αγορών χονδρικής     

i. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης των 
κατωτέρω υπό ρύθμιση υπηρεσιών χονδρικής, με βάση το κοστολογικό 
σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC-CCA) : 

α. Υπηρεσίες  διασύνδεσης  (εκκίνηση,  τερματισμός,  διαβίβαση 
κλήσεων,  καθώς  και  υπηρεσίες  Επιλογής/Προ-επιλογής  φορέα, 
σηματοδοσίας  και  θυρών  -  συμπεριλαμβανομένων των  συναφών 
ευκολιών,  ιδίως της  συνεγκατάστασης)6.  Ειδικά όμως  ως προς τις 
υπηρεσίες  χονδρικής  διαβίβασης  κλήσεων,  η  υποχρέωση 
κοστοστρεφούς  τιμολόγησης  που  είχε  επιβληθεί  με  την  απόφαση 
ΑΠ 573/017/22-10-2010  καταργείται  με  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ 
ΑΠ 714/09/10-4-14.  Σύμφωνα δε  με  τη  μεταβατική  διάταξη  του 
Κεφαλαίου   Δ   παρ.  2   της  ΑΠ  714/09/10-4-14,  η  υποχρέωση 
κοστοστρέφειας για τις υπηρεσίες  χονδρικής διαβίβασης κλήσεων 
εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα εννέα (9) μηνών από τη θέση σε 
ισχύ  της  εν  λόγω  απόφασης,  αποκλειστικά  και  μόνο  για  τις 
υφιστάμενες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διαβίβασης με στόχο 
την ομαλή μετάβαση σε καθεστώς απορρύθμισης, σύμφωνα  με τα 
αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α.IV. παρ. 3 της ίδιας απόφασης.

β. Υπηρεσίες  Αδεσμοποίητης  Πρόσβασης  στον  Τοπικό  Βρόχο 
(συμπεριλαμβανομένων  των  συναφών  ευκολιών,  ιδίως  της 
συνεγκατάστασης)7, και

4 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011, (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011)
5 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011, (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011)
6 ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/01.09.2010)
7 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011)
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γ. Υπηρεσίες  Χονδρικής  Ευρυζωνικής  Πρόσβασης 
(συμπεριλαμβανομένων  των  συναφών  ευκολιών,  ιδίως  της 
συνεγκατάστασης)8.

δ. Υπηρεσίες/  προϊόντα  μισθωμένων  γραμμών  χονδρικής  μέσω 
παραδοσιακών  τεχνολογιών  μετάδοσης  μισθωμένων  γραμμών 
χωρητικότητας έως και 155 Mbps καθώς και τα προϊόντα/υπηρεσίες 
ΜΓ χονδρικής μέσω τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας έως και 
200 Mbps9

ii. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές 

α.   για τις  υπηρεσίες  πρόσβασης  στον τοπικό  βρόχο και  υποβρόχο, 
καθώς και αυτές που σχετίζονται με αυτήν, βάσει της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλο “top-down”10, 

β. για  τις  συνδέσεις  οπισθόζευξης  και  τις  συναφείς  ευκολίες, 
συμπεριλαμβανόμενης της συνεγκατάστασης και της πρόσβασης σε 
τεχνικά έργα υποδομής, βάσει μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλα 
bottom-up11,

γ. χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης βάσει της μεθοδολογίας Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος 
των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)).  Ο ΟΤΕ οφείλει 
να εξάγει τις τιμές για την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ 
(BRAS  &  DSLAM)  βάσει  της  μεθοδολογίας  ΜΜΕΚ-ΤΚ  από 
κοστολογικό μοντέλο "top-down" και τις τιμές των υπηρεσιών για 
τις  συναφείς  ευκολίες  όπως οι  υπηρεσίες  ΟΚΣΥΑ Τύπου ΦΥΠ & 
OLO βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ από κοστολογικά μοντέλα 
bottom-up.  Κατά  τον  καθορισμό  των  τιμών  των  υπηρεσιών  που 
εμπίπτουν στην ορισθείσα σχετική αγορά δεν λαμβάνεται υπόψη 
επενδυτικός κίνδυνος διαφορετικός από εκείνον των υφιστάμενων 
υπηρεσιών Χ.Ε.Π.12 και

δ.  για τις υπηρεσίες εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης, τις συναφείς 
ευκολίες όπως σηματοδοσία και πόρτες διασύνδεσης, καθώς και τις 
υπηρεσίες  Επιλογής,  Προεπιλογής φορέα βάσει  της  μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ/ΤΚ με μοντέλο “top−down”, καθώς και για τις υπόλοιπες 

8 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/012/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011)
9 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013)
10 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011)
11 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011)
12 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/012/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011)
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συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση βάσει της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ−ΤΚ  με  μοντέλα  bottom−up  13.  Aπό  την  ημερομηνία 
δημοσίευσης στο  ΦΕΚ (1049/Β/28-4-2014) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ  714/09/10-4-1414,  καταργήθηκε  η  υποχρέωση  κοστοστρεφούς 
τιμολόγησης  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  χονδρικής  διαβίβασης 
κλήσεων, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α IV. και 
της μεταβατικής διάταξης του κεφαλαίου Δ.2. της ίδιας απόφασης, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα (υπό Γ2.i.a). 

ε.  για  προϊόντα/  υπηρεσίες  Συνδεδεμένων  από  άκρο  σε  άκρο 
αναλογικών  κυκλωμάτων,  Συνδεδεμένων  από  άκρο  σε  άκρο 
ψηφιακών  κυκλωμάτων,  Τερματικών  Τμημάτων,  Ζευκτικών 
Τμημάτων,  Συνδεδεμένων  Κυκλωμάτων,  καθώς  και  Συνδέσεων 
Μετάδοσης  Πλήρους  Ζεύξης,  με  βάση τη χρήση  μοντέλου «top-
down» εκτός εάν για κάποια από τα εν λόγω προϊόντα/υπηρεσίες 
οι σχετικοί όγκοι αναμένονται μικροί, οπότε οι τιμές υπολογίζονται 
με βάση τη χρήση μοντέλου «bottom-up»15. 

στ. για προϊόντα/ υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, Συνδέσεων Μετάδοσης 
Ημι-ζεύξης  και  Συνδέσεων  Μετάδοσης  σε  συνεγκατεστημένο 
εξοπλισμό, με βάση τη χρήση μοντέλου «bottom-up»16.

20. Οι  υποχρεώσεις  λογιστικού  διαχωρισμού, οι  οποίες  έχουν  επιβληθεί 
κανονιστικά στον Ο.Τ.Ε., δυνάμει του ορισμού του, ως επιχείρηση με ΣΙΑ, 
αφορούν στις κάτωθι ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών:

20.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής: 

Συγκεκριμένα,  ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις 
κάτωθι λιανικές αγορές, στις οποίες κατέχει ΣΙΑ :

i. Αγορά  λιανικής  πρόσβασης  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  σε 
σταθερή  θέση,  μέσω  γραμμών πρόσβασης  PSTN και  ISDN-BRA και 
managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες17, 

ii. Αγορά  λιανικής  πρόσβασης  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  σε 
σταθερή θέση, μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN-ΡRA,  

13  Α.Π. ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010)
14 Α.Π. ΕΕΤΤ 714/09/10-4-2014 (ΦEK 1049/B/28-4-2014) 
15 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013)
16  ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013)

17 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011, (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011)
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20.2.  Ο Ο.Τ.Ε.  φέρει  υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις  υπηρεσίες 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR). 

20.3. Ομοίως, ο Ο.Τ.Ε. φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού  για όλα 
τα  προϊόντα  χονδρικής  που  ανήκουν  σε  αγορές  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στις οποίες έχει ορισθεί, ως πάροχος με ΣΙΑ, και ειδικότερα 
στις αγορές :  

i. Εκκίνησης  κλήσεων  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  που 
παρέχεται σε σταθερή θέση18, 

ii. Τερματισμού κλήσεων σε δημόσια σταθερά δίκτυα19,

iii. Διαβιβαστικών  υπηρεσιών  σε  δημόσια  σταθερά  τηλεφωνικά 
δίκτυα20, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
714/09/10-4-1421.Υπηρεσιών  Χονδρικής  Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης  (συμπεριλαμβανομένης  μεριζόμενης  και  πλήρους 
πρόσβασης)  σε  μεταλλικούς  βρόχους  και  υποβρόχους  για  το 
σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών22,

iv. Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης23, 

v. Υπηρεσιών/προιόντων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής24, 

21. Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να προετοιμάζει και να δημοσιεύει, ετησίως, τις εξής 
οικονομικές  πληροφορίες  (με  την  επιφύλαξη  των  υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας και διατάξεων της εν ισχύ κείμενης νομοθεσίας)25:

i. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως,

ii. Κατάσταση  Απασχολούμενου  Κεφαλαίου  (λεπτομερής  μέθοδος 
υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων),

iii. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το 
νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης,

iv. Περιγραφή  των  μεθοδολογιών  κοστολόγησης,  με  αναφορά  της 
βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθοδολογιών κατανομής και 
αποτίμησης, της αναγνώρισης και του χειρισμού του έμμεσου κόστους,

18 Α.Π. ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010) και Α.Π. 714/09/10-4-2014 (ΦEK 1049/B/28-4-2014)
19 Α.Π. ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010) και Α.Π. 714/09/10-4-2014 (ΦEK 1049/B/28-4-2014)
20 Α.Π. ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010)
21 Α.Π. ΕΕΤΤ 714/09/10-4-2014 (ΦEK 1049/B/28-4-2014) 
22 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011)
23 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011)
24  ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013)
25  “Guidelines on reporting requirements and publication of information”, Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης 

Σεπτεμβρίου  2005,  για  το  λογιστικό  διαχωρισμό  και  τα  κοστολογικά  συστήματα,  με  βάση  το  Ρυθμιστικό  Πλαίσιο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
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v. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή 
τέλη μεταφοράς),

vi. Έκθεση λογιστικού ελέγχου,

vii.Περιγραφή  των  πολιτικών  λογιστικής  και  των  ρυθμιστικώς 
προβλεπόμενων λογιστικών αρχών.

Οι  ως  άνω  καταστάσεις  του  λογιστικού  διαχωρισμού  του  Ο.Τ.Ε. 
υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την 
ΕΕΤΤ Η ΕΕΤΤ, μετά τον έλεγχο, δημοσιεύει τη Δήλωση συμμόρφωσης, με την 
επιφύλαξη  της  Εθνικής  και  Κοινοτικής  Νομοθεσίας  περί  εμπορικού 
απορρήτου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στη  συνέχεια  αναφέρονται  αναλυτικά  οι  επιβληθείσες  υποχρεώσεις 
ελέγχου  τιμών  και  κοστολόγησης  στις  επιμέρους  ορισθείσες  αγορές 
χονδρικής και  λιανικής.  Περιλαμβάνονται επίσης  στο  πεδίο  εφαρμογής 
της  παρούσας  και  αναπτύσσονται  στη  συνέχεια  οι  κάτωθι  επιβληθείσες 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών: (α) η επιβληθείσα, για την παροχή υπηρεσίας 
χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών  (WLR), υποχρέωση ελέγχου τιμών με την 
προσέγγιση  retail  minus,  και  (β)  η  επιβληθείσα,  για  τις  υπό  ρύθμιση 
υπηρεσίες  λιανικής  πρόσβασης  υποχρέωση  ελέγχου  τιμών  μέσω  του 
καθορισμού ανώτατου ορίου τιμής  (price cap), σύμφωνα με την απόφαση 
ΑΠ 614/11/2011. 

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 573/11/22-7-2010 (ΦΕΚ 1348/B/1-9-2010),  εξειδικεύει  και 
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υποχρεώσεων κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού που έχουν επιβληθεί  στην εταιρεία Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών  της  Ελλάδος  (ΟΤΕ  ΑΕ)  ως  επιχείρηση  κατέχουσα 
Σημαντική Ισχύ στις  επιμέρους αγορές  ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
ορίστηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις.

22. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΟΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΙΜΩΝ  ΚΑΙ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

22.1. ΑΓΟΡΑ  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  (ΦΥΣΙΚΗΣ)  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΕ  ΥΠΟΔΟΜΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  ΤΗΣ 
ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΣ  ΑΠΟΔΕΣΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ  
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1. Σε συνέχεια του τρίτου (Γ) γύρου ανάλυσης αγορών, με την Απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ΑΠ  614/013/28-7-2011  (ΦΕΚ  1908/Β/30-8-2011),  ορίσθηκε  μια 
διακριτή  σχετική  αγορά  χονδρικής  παροχής  πρόσβασης  σε  φυσική 
υποδομή δικτύου  για  το  σκοπό  παροχής  ευρυζωνικών  και  φωνητικών 
υπηρεσιών.  Παράλληλα, ορίσθηκε ότι  ο Ο.Τ.Ε. κατέχει  Σημαντική Ισχύ 
στη  συγκεκριμένη αγορά και ως εκ τούτου, υποχρεούται να εκπληρώνει 
όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, σύμφωνα 
με  τα  αναφερόμενα  στην  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  νομοθεσία, 
μεταξύ  των  οποίων,  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και 
λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  το  Κεφάλαιο  Α.  παρ.  ΙΙΙ  Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις,  περίπτωση  (7)  της  ως  άνω  Απόφασης,  ο  Ο.Τ.Ε.  φέρει  τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης : 

α. Υποχρέωση  να  παρέχει  κοστοστρεφείς  τιμές  για  τις  υπηρεσίες  που 
περιλαμβάνονται  στην  ορισθείσα  αγορά,  βάσει  της  μεθοδολογίας 
Μέσου  Μακροπρόθεσμου  Επαυξητικού  Κόστους  με  βάση  το  Τρέχον 
Κόστος  των  Παγίων  (ΜΜΕΚ/ΤΚ  (LRAIC/Current  Cost)).  Οι 
προτεινόμενες  από τον  Ο.Τ.Ε.  τιμές  θα τελούν υπό την  έγκριση της 
ΕΕΤΤ Οι  τιμές αυτές  θα εξάγονται από ένα μοντέλο «top-down» για 
υπηρεσίες  πρόσβασης  στον  τοπικό  βρόχο  και  υποβρόχο  και  τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτήν (όπως  ενδεικτικά η άρση βλαβών), 
καθώς και από «bottom-up» μεθόδους για τις συνδέσεις οπισθόζευξης 
και τις συναφείς ευκολίες, όπως η συνεγκατάσταση και τα σχετικά έργα 
υποδομής. 

β.  Κατά  τον  καθορισμό  των  τιμών  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  επενδυτικός 
κίνδυνος διαφορετικός από εκείνον της υπάρχουσας υποδομής χαλκού. 
Σε  περίπτωση  που  ο  ΟΤΕ  προσκομίσει  στην  ΕΕΤΤ  στοιχεία  που 
αποδεικνύουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τις  υπηρεσίες  πρόσβασης που 
είναι υποχρεωμένος να παρέχει, στο πλαίσιο των δικτύων Νέας Γενιάς, η 
ΕΕΤΤ θα εξετάσει  τα υποβληθέντα στοιχεία,  διενεργώντας,  εφόσον το 
κρίνει  σκόπιμο,  δημόσια  διαβούλευση  για  τον  καθορισμό  των 
ασφαλίστρων κινδύνου.

γ.   Για τις περιπτώσεις όπου η ΟΤΕ ΑΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή 
στοιχεία για τον έλεγχο τιμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως 
αυτές ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008, η ΕΕΤΤ δύναται να 
εξάγει  τιμές:  είτε  εφαρμόζοντας  τη  μέθοδο  σύγκρισης  τιμών 
(benchmarking),  (λαμβάνοντας  ιδίως  υπόψη  τις  διαθέσιμες  τιμές  σε 
συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 45, παρ. 6 του Νόμου 3431/2006) είτε 
χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα άλλα από αυτά της ΟΤΕ 
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ΑΕ, χρησιμοποιώντας δεδομένα / πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, 
και να απαιτήσει την άμεση εφαρμογή των τιμών αυτών (άρθρα 45 παρ. 
4του Ν, 3431/2006).

3.  Σύμφωνα  με  το  Κεφάλαιο  Α  παρ.  ΙΙΙ  «Κανονιστικές  Υποχρεώσεις», 
περίπτωση  (6)  της  ως  άνω Απόφασης,  ο  Ο.Τ.Ε.  φέρει  τις  ακόλουθες 
υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού :

«1. Ο Ο.Τ.Ε. έχει της υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό 
αναφορικά  με  τις  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  την  παροχή 
υπηρεσιών  που  περιλαμβάνονται  στη  σχετική  αγορά.  Η  ανωτέρω 
υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού υλοποιείται σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται  σχετικά  με  την  αγορά  χονδρικής  αδεσμοποίητης 
πρόσβασης  (ΑΠΤΒ) στην απόφαση της ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008 με 
θέμα  «Μεθοδολογίες/  Αρχές  Κοστολόγησης  και  Λογιστικού 
Διαχωρισμού  για  την  υλοποίηση  των  επιβληθέντων  στον  ΟΤΕ 
ρυθμιστικών  υποχρεώσεων  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και 
λογιστικού  διαχωρισμού  στις  επιμέρους  ορισθείσες  αγορές 
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  λοιπές  ρυθμίσεις»,  σχετικά  με  την 
αγορά υπηρεσιών ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών. 

2.  Ειδικότερα,  ο  Ο.Τ.Ε.  υποχρεούται  να  δημοσιεύει,  ετησίως,  τις 
ακόλουθες  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  όλους  τους 
χωριστούς  λογαριασμούς,  συμπεριλαμβανομένης  της  παροχής 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο (με την 
επιφύλαξη  της  αρχής  του  επιχειρηματικού  απορρήτου  και  άλλων 
γενικών νομικών υποχρεώσεων) :

• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,

• Κατάσταση  απασχολούμενου  κεφαλαίου  (λεπτομερής  μέθοδος 
υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων),

• Ενοποίηση  λογαριασμών  και  συμφωνία  με  προβλεπόμενους 
από  το  νόμο  λογαριασμούς  ή  άλλες  πηγές  πληροφοριών 
κοστολόγησης,

• Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφορά της βάσης 
και  των  προτύπων  κόστους,  των  μεθόδων  κατανομής  και 
αποτίμησης,  της  αναγνώρισης  και  χειρισμού  του  έμμεσου 
κόστους, 

• Παρατηρήσεις,  σχετικές  με  τη  μη  διακριτική  μεταχείριση 
(λεπτομερή τέλη μεταφοράς,  προκειμένου να δικαιολογείται η 
συμμόρφωση με την υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης),
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• Έκθεση λογιστικού ελέγχου,

• Περιγραφή  των  πολιτικών  λογιστικής  και  ρυθμιστικώς 
προβλεπόμενων αρχών λογιστικών.

• Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και 
εθνικού δικαίου, σύμφωνα με τη Νέα Σύσταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Απόφασης ΑΠ 482/051/26-05-
2008:

«… Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστημα  
του  ΟΤΕ θα  ελέγχονται  ετησίως  από  ανεξάρτητους  ορκωτούς  ελεγκτές  που  
ορίζονται  από  την  ΕΕΤΤ.  Μετά  τον  έλεγχο  θα  δημοσιεύεται  Δήλωση  
Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής  
Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου…»

a. Περαιτέρω,  η  ΕΕΤΤ,  με  την  Απόφασή  της  ΑΠ 
675/09/2012 (ΦΕΚ 3402/Β/20-12-2012), ενέκρινε την 
Προσφορά  Αναφοράς  του  Ο.Τ.Ε.  2012  για  την 
Αδεσμοποίητη  Πρόσβαση  στον  Τοπικό  Βρόχο  και 
σχετικές  υπηρεσίες,  σε  εφαρμογή της  Απόφασής  της 
ΑΠ  ΕΕΤΤ  614/013/28.07.2011.  Η  Προσφορά 
Αναφοράς  του  ΟΤΕ  (Κεφάλαιο  4  της  ως  άνω 
απόφασης)  δεν  περιλαμβάνει  συγκεκριμένα 
τιμολόγια,  αλλά  «Οικονομικούς  όρους»  και  τους 
τρόπους  τιμολόγησης  των  επιμέρους  υπηρεσιών 
ΑΠΤΒ  /  συνεγκατάστασης  και  λοιπών  συναφών 
υπηρεσιών. 

22.2. ΑΓΟΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: 

1. Με  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  614/012/28-7-2011  (ΦΕΚ 
1983/Β/07.09.2011)  ορίστηκε,  σε  συνέχεια  του  Γ’  γύρου  ανάλυσης 
αγορών, μία διακριτή αγορά για τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση, η 
οποία  περιλαμβάνει  τη  χονδρική  παροχή  υπηρεσιών  ευρυζωνικής 
πρόσβασης  μέσω  δικτύου  χαλκού,  καθώς  και  οπτικής  ίνας.  Ο  Ο.Τ.Ε. 
ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά χονδρικής 
και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται  με  τη   συγκεκριμένη  απόφαση,  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων, υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης και χρήσης ευκολιών, ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Όσον  αφορά  στις  επιβαλλόμενες  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών  και 
κοστολόγησης,  στο κεφάλαιο Α.  παρ.  ΙΙΙ  Κανονιστικές  Υποχρεώσεις  (7) 
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«Υποχρέωση  ελέγχου  τιμών  και  κοστολόγησης»  της  ως  άνω απόφασης 
προβλέπονται τα ακόλουθα : 

«  7.1. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και  
κοστολόγησης: 7.1.1. Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης για  
τις  υπηρεσίες  χονδρικής  ευρυζωνικής  πρόσβασης  και  των  συναφών  ευκολιών.  
Ειδικότερα:

(i) ο  ΟΤΕ  υποχρεούται  να  παρέχει  κοστοστρεφείς  τιμές  χονδρικής  
ευρυζωνικής πρόσβασης βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου  
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ  
(LRAIC/Current  Cost)).Η εν  λόγω υποχρέωση εφαρμόζεται  στο  σύνολο  
των προιόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σχετική αγορά.

(ii)  Ο  ΟΤΕ  οφείλει  να  εξάγει  τις  τιμές  για  την  υπηρεσία  ευρυζωνικής  
πρόσβασης ΑΡΥΣ (BRAS & DSLAM) βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ  
από  κοστολογικό  μοντέλο  "top-down" ,  με  την  επιφύλαξη  των άρθρων  
9.1.1. και 9.1.2. του παρόντος

(iii)  Οι  τιμές  των υπηρεσιών για  τις  συναφείς  ευκολίες,  όπως οι  υπηρεσίες  
ΟΚΣΥΑ Τύπου ΦΥΠ & OLO εξάγονται από μοντέλα bottom-up βάσει της  
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ.

7.1.2.Κατά  τον  καθορισμό  των  τιμών  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  επενδυτικός  
κίνδυνος  διαφορετικός  από  εκείνον  των  υφιστάμενων  υπηρεσιώνχονδρικής  
ευρυζωνικής  πρόσβασης.  Σε  περίπτωση  που  ο  ΟΤΕ προσκομίσει  στην  ΕΕΤΤ  
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υφίσταται υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο για  
τις  υπηρεσιές  χονδρικής  ευρυζωνικής  πρόσβασης  που  προσφέρει  μέσω  του  
δικτύου  Νέας  Γενιάς  που  αναπτύσσει,  η  ΕΕΤΤ  θα  εξετάσει  τα  υποβληθέντα  
στοιχεία, διενεργώντας, εφόσοντο κρίνει σκόπιμο δημόσια διαβούλευση για τον  
καθορισμό των ασφαλίστρων κινδύνου.»

7.1.3. (…)

7.1.4. Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. Ειδικότερα:

(i) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα, διατηρούνται οι υποχρεώσεις  
που  προβλέπονται  στην  απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  482/051/26-05-2008  
«Μεθοδολογίες/  Αρχές  Κοστολόγησης  και  Λογιστικού  Διαχωρισμού  για  
την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων  
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους  
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις», όπως  
εκάστοτε ισχύει. 

(ii) (…)

(iii)  Mε βάση την υποχρέωση μη-διακριτικής μεταχείρισης στις υπηρεσίες  
χονδρικής,  η  ΕΕΤΤ  δύναται  να  αιτηθεί  την  ταυτόχρονη  εξέταση  των  
χαρακτηριστικών των διαθέσιμων προσφορών στην αγορά χονδρικής και  
των  αντίστοιχων/  σχετικών  λιανικών  προσφορών  της  ΟΤΕ  ΑΕ,  
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προκειμένου να εξασφαλίσει την δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων  
να «επαναλάβουν» (replicate) τις αντίστοιχες σχετικές λιανικές προσφορές  
του  ΟΤΕ,σε  σχέση  με  τις  διαθέσιμες  σε  αυτούς,  προσφορές  στην αγορά  
χονδρικής. Εάν αυτή η δυνατότητα επανάληψης (replicability) μεταξύ των  
διαθέσιμων  προσφορών  στην  αγορά  χονδρικής  και  των  αντίστοιχων/  
σχετικών λιανικών προσφορών δεν αποδεικνύεται, η ΕΕΤΤ δύναται ιδίως  
και με την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων της για την (ex post)  
εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού:  

(i) να επιβάλλει τροποποιήσεις στις αντίστοιχες προσφορές χονδρικής, ή /και 

(ii) να επιβάλλει κυρώσεις στην ΟΤΕ ΑΕ εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση της  
υποχρέωσης της μη διακριτικής μεταχείρισης, 

7.1.5.  Για  τις  περιπτώσεις  όπου  η  ΟΤΕ ΑΕ δεν  παρέχει  στην ΕΕΤΤ ακριβή  
στοιχεία για τον έλεγχο τιμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, η ΕΕΤΤ δύναται  
σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 του ν. 3431/2006 να εξάγει τιμές:

(i) χρησιμοποιώντας  τεχνικοοικονομικά  μοντέλα  (διαφορετικά  από  αυτά  της  
ΟΤΕ  ΑΕ),  με  βάση  δεδομένα  /  πληροφορίες  που  έχει  η  ίδια  συλλέξει,  
επιβάλλοντας την άμεση εφαρμογή των τιμών αυτών

(ii) εφαρμόζοντας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τη μέθοδο σύγκρισης τιμών  
(benchmarking),  (λαμβάνοντας  ιδίως  υπόψη  τις  διαθέσιμες  τιμές  σε  
συγκρίσιμες  ανταγωνιστικές  αγορές  Κρατών  −  Μελών  της  Ευρωπαϊκής  
Ένωσης), 

9.  Μεταβατική  Διάταξη  αναφορικά  με  την  υποχρέωση   κοστολόγησης  και  
ελέγχου τιμών 

9.1.1.Κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 7.1.1 (ii)  της παρούσας,  
λόγω  της  απουσίας  απολογιστικών  στοιχείων  για  την  πρώτη  διάθεση  της  
υπηρεσίας,ο  ΟΤΕ  καλείται  να  εξάγει  τις  κοστοστρεφείς  τιμές  των  προϊόντων  
ΑΡΥΣ (BRAS & DSLAM) για την προσφοράυπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής  
πρόσβασης  μέσω  τεχνολογίας  VDSL,  από  μοντέλα  bottom−up  βάσει  της  
μεθοδολογίας  ΜΜΕΚ.  Ο  ΟΤΕ  υποχρεούται  το  συντομότερο  δυνατόν  και  το  
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, να  
υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τα εν λόγω μοντέλα.

9.1.2 Η ΕΕΤΤ, δύναται με απόφασή της να παρατείνει το χρόνο εφαρμογής της  
υποχρέωσης  εξαγωγής  κοστοστρεφών  τιμών  με  βάση  μοντέλα  bottom−up,  
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ, (άρθρο 9.1.1 της παρούσας) ιδίως σε περίπτωση που μετά  
την πρώτη διάθεση της υπηρεσίας οι όγκοι διάθεση αυτής, όπως προκύπτουν από  
τα απολογιστικά στοιχεία, παραμείνουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

9.1.3 Αμέσως μετά τη διάθεση της ως άνω υπηρεσίας, η ΟΤΕ ΑΕ υποχρεούται να  
εισαγάγει  στο  κοστολογικό  της  σύστημα  top−down  με  τη  μεθοδολογία  
ΜΜΕΚ/ΤΚ όλα τα απαραίτητα στοιχεία  για τον υπολογισμό του κόστους των  
υπηρεσιών ΑΡΥΣ (BRAS & DSLAM) για την προσφορά υπηρεσιών χονδρικής  
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ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω τεχνολογίας VDSL, όπως αυτές ορίζονται  στην  
Ενότητα  περί  Υποχρέωσης  πρόσβασης  και  χρήσης  ειδικών  ευκολιών  δικτύου  
(άρθρο 3 της παρούσας), προκειμένου να είναι διαθέσιμα για τον υπολογισμό του  
σχετικού κόστους στον πρώτο κοστολογικό έλεγχο που θα διεξαχθεί αμέσως μετά  
την πρώτη διάθεση της ως άνω υπηρεσίας.»

6.   Mε  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  654/11/2012  «Έγκριση  Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης,  σε  εφαρμογή  της  ΑΠ  ΕΕΤΤ  614/12/28−07−2011  (ΦΕΚ 
1983/Β/07−09−2011)»  (ΦΕΚ  1846/Β/13.06.2012),  εγκρίθηκε  η  νέα 
Προσφορά  Αναφοράς  του  ΟΤΕ  για  την  Παροχή  υπηρεσιών  Χ.Ε.Π. 
(Σύμβαση RBO)

7. Περαιτέρω, με την Απόφαση της ΑΠ. 665/5/18-9-2012 (ΦΕΚ 2731/Β/10-
10-12), η ΕΕΤΤ αποδέχτηκε καταρχήν, υπό όρους, την εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών  VDSL λιανικής,  συνδυαστικών προγραμμάτων με  υπηρεσίες 
VDSL και για την παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία «Virtual 
Partial Unbundled Loop (VPU)  ή  «Εικονικά  Μερικά  Αποδεσμοποίητος 
Βρόχος  (ΕΜΑ).  Η  υπηρεσία  ΕΜΑ  δίνει  τη  δυνατότητα  στους 
εναλλακτικούς  παρόχους  να  παρέχουν  στον  τελικό  χρήστη  VDSL 
συνδέσεις μέσω του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΟΤΕ και υπηρεσίες φωνής 
μέσω του αντίστοιχου τοπικού βρόχου και προκύπτει από συνδυασμό των 
υφιστάμενων υπηρεσιών χονδρικής ΠΤοΒ και V-A.P.Y.Σ [K/V]. 

8. Ακολούθως  εκδόθηκε  η  Απόφαση  ΕΕΤΤ  ΑΠ  669/010/18-10-2012  (ΦΕΚ 
2870/Β/25-10-2012), με την οποία καθορίστηκε η τιμή χονδρικής του ΟΤΕ 
έτους 2012, για την παροχή του προϊόντος με την ονομασία Virtual Partial 
Unbundled Loop (VPU)  ή  Εικονικά  Μερικά  Αποδεσμοποίητος  Βρόχος 
(EMA), σε εφαρμογή των οριζομένων στην προαναφερθείσα απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18.09.2012 (ΦΕΚ 2731/Β/10.10.2012)». Σύμφωνα με την 
απόφαση, το μηνιαίο τέλος του εν λόγω προϊόντος (VPU) για το έτος 2012 
ορίστηκε  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  τιμές  που  προέκυψαν  από  τον 
κοστολογικό έλεγχο έτους 2012 (για τις  υπηρεσίες  που συνιστούν το εν 
λόγω  προϊόν).  Για  την  τιμολόγηση  δε  του  προϊόντος  Virtual Partial 
Unbundled Loop (VPU)  για  το  έτος  2013,  με  την  εν  λόγω  απόφαση, 
κλήθηκε  η  εταιρεία  ΟΤΕ  Α.Ε.  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 
υποστηρικτικά  στοιχεία,  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  κοστολογικού 
ελέγχου  έτους  2013  (Ε.ΚΟ.Σ  2013−2011),  σε  εφαρμογή  των  οριζομένων 
στην  υπ’  αριθ.  665/5/18.09.2012  απόφαση  της  ΕΕΤΤ  (ΦΕΚ 
2731/Β΄/10.10.2012),  καθώς  και,  να  προσκομίσει,  κατά  το  αιτιολογικό, 
στοιχεία  κόστους  για  την  παροχή  διαδικασιών  απενεργοποίησης/ 
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αποσύνδεσης,  μετάβασης,  βλαβοδιαχείρισης  και  άλλων  συναφών 
ευκολιών της εν λόγω υπηρεσίας, άμεσα, και οπωσδήποτε εντός δέκα (10) 
ημερών από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης

9. Περαιτέρω,  με  την  απόφαση  ΑΠ  ΕΕΤΤ  673/02/20-11-2012  (ΦΕΚ 
3090/Β/22-11-2012), εγκρίθηκε η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας ΕΜΑ 
(VPU),  καθώς  και  το  σχέδιο  Σύμβασης  για  την  παροχή  υπηρεσιών 
χονδρικής  ΕΜΑ,  το  οποίο  προσαρτήθηκε  ως  Παράρτημα  της  εν  λόγω 
απόφασης,  με  τίτλο  «Παράρτημα   της   υπ’  αριθ.  Συμβάσεως  για  την 
Αδεσμοποίητη  Πρόσβαση  στον  τοπικό  Βρόχο  και  της  υπ’  αριθ.  …
Σύμβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης». Με την ίδια Απόφασής 
της  η  ΕΕΤΤ  όρισε  στο  άρθρο  2  ότι  «για  την  τιμολόγηση  των  υπηρεσιών  
χονδρικής  VPU εφαρμόζεται  η  υπ’  αριθ.  ΕΕΤΤ  669/10/18-10-2012  (ΦΕΚ  
2870/Β/25-10-2012), όπως εκάστοτε ισχύει».

22.3. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ : 

1. Με την Απόφασή της ΑΠ 674/09/29.11.2012, (ΦΕΚ 85/Β/21.1.2013), η 
ΕΕΤΤ όρισε, στο πλαίσιο του Β’ Γύρου ανάλυσης αγορών, τις ακόλουθες 
σχετικές  αγορές  προιόντων/  υπηρεσιών  Μισθωμένων  Γραμμών 
χονδρικής (αγορά 6 της Νέας Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) :

• Αγορά  Τερματικών  Τμημάτων  Μισθωμένων  Γραμμών 
χωρητικότητας, μέχρι και 2Mbps 

• Αγορά  Τερματικών  Τμημάτων  Μισθωμένων  Γραμμών 
χωρητικότητας, άνω των 2Mbps 

• Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. 

Οι  ως  άνω  αγορές  περιλαμβάνουν  τις  παραδοσιακές  αναλογικές 
μισθωμένες  γραμμές,  τις  παραδοσιακές  ψηφιακές  μισθωμένες  γραμμές 
(τεχνολογιών  PDH/SDH) καθώς και  τις  ψηφιακές  μισθωμένες  γραμμές 
τεχνολογίας Ethernet.  

2 Ο  Ο.Τ.Ε.  ορίσθηκε,  ως  Οργανισμός  με  Σημαντική  Ισχύ  στις  ως  άνω 
αγορές,  και,  ως  εκ  τούτου,  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  όλες  τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων, και υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού.  Ειδικότερα,  με  την  ανωτέρω απόφαση διατηρήθηκαν  οι 
επιβληθείσες και ισχύουσες, δυνάμει του πρώτου κύκλου ανάλυσης των 
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σχετικών  αγορών  κανονιστικές  υποχρεώσεις   καθώς  και  επιβληθέντα 
μέτρα, όπως αυτά, με τις απαιτούμενες προσαρμογές, προκύπτουν από τη 
διεύρυνση του ορισμού των αγορών με τη συμπερίληψη σε αυτές των ΜΓ 
τεχνολογίας Ethernet. 

3 Στο πλαίσιο αυτό, επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ οι κάτωθι υποχρεώσεις:

- Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου 
και συναφών ευκολιών

- Υποχρέωση διαφάνειας

- Υποχρέωση αμεροληψίας

- Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης,  συμπεριλαμβανομένης 
της υποχρέωσης κοστοστρέφειας

- Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού

4 Όσον  αφορά  στις  επιβαλλόμενες  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών  και 
κοστολόγησης,  στο  κεφάλαιο  Α.ΙΙΙ  (6)  «Υποχρέωση  ελέγχου  τιμών  και  
κοστολόγησης», ορίζονται τα ακόλουθα:

«Με βάση την υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης,  
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης κοστοστρέφειας, ο ΟΤΕ υπέχει  
ειδικότερα τις ακόλουθες υποχρεώσεις για τα προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής:

6.1. Υποχρέωση να τηρεί κοστολογικό σύστημα.

6.2. Υποχρέωση  να  παρέχει  τα  προϊόντα/υπηρεσίες  ΜΓ  χονδρικής  μέσω  
παραδοσιακών  τεχνολογιών  μετάδοσης  μισθωμένων  γραμμών  
χωρητικότητας έως και 155 Mbps καθώς και τα προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ  
χονδρικής μέσω τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας έως και 200 Mbps,  
σε  κοστοστρεφείς  τιμές  με  βάση  το  πρότυπο  Μέσου  Μακροπρόθεσμου  
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος παγίων (ΜΜΕΚ-ΤΚ). 

6.3. Υποχρέωση να παρέχει τα προϊόντα/ υπηρεσίες Συνδεδεμένων από άκρο σε  
άκρο  αναλογικών  κυκλωμάτων,  Συνδεδεμένων  από  άκρο  σε  άκρο  
ψηφιακών κυκλωμάτων, Τερματικών Τμημάτων, Ζευκτικών Τμημάτων,  
Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων, καθώς και Συνδέσεων Μετάδοσης Πλήρους  
Ζεύξης  σε  κοστοστρεφείς  τιμές,  οι  οποίες  υπολογίζονται  με  βάση  τη  
χρήση   μοντέλου  «top-down»  εκτός  εάν  για  κάποια  από  τα  εν  λόγω  
προϊόντα/υπηρεσίες οι σχετικοί όγκοι αναμένονται μικροί, οπότε οι τιμές  
υπολογίζονται με βάση τη χρήση μοντέλου «bottom-up». 

6.4. Υποχρέωση  να  παρέχει  τα  προϊόντα/  υπηρεσίες  Συνεγκατάστασης,  
Συνδέσεων  Μετάδοσης  Ημι-ζεύξης  και  Συνδέσεων  Μετάδοσης  σε  
συνεγκατεστημένο εξοπλισμό σε κοστοστρεφείς τιμές με βάση τη χρήση  
μοντέλου «bottom-up». 

6.5. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει το δικό της μοντέλο «bottom-up»  
(εισάγοντας  παραμέτρους  όπως  αποτελεσματικότητα  και  οικονομίες  
κλίμακος) προκειμένου να αξιολογήσει και ελέγξει τα αποτελέσματα του  
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μοντέλου  «top-down»  του  ΟΤΕ.  Τα  αποτελέσματα  του  μοντέλου  
«bottom-up» της ΕΕΤΤ θα επαληθεύονται  με  βάση τη διαδικασία  των  
αποτελεσμάτων  βέλτιστης  πρακτικής.  Η  ΕΕΤΤ  δύναται  αντίστοιχα  να  
τροποποιήσει τα αποτελέσματα του μοντέλου «top-down».

6.6. Σε περίπτωση όπου ο ΟΤΕ δεν παράσχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για  
τον έλεγχο τιμών σύμφωνα με  τις  σχετικές υποχρεώσεις  του,  η  ΕΕΤΤ  
δύναται να εξάγει τιμές και να απαιτήσει την άμεση εφαρμογή τους:

- είτε  χρησιμοποιώντας  τεχνικοοικονομικά  μοντέλα  άλλα  από  αυτά  του  
ΟΤΕ σε συνδυασμό με δεδομένα και πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει,

- είτε,  όπου  αυτό  κρίνεται  εφικτό,  εφαρμόζοντας  τη  μέθοδο  σύγκρισης  
τιμών (benchmarking) λαμβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν τις διαθέσιμες τιμές σε  
συγκρίσιμες  ανταγωνιστικές  αγορές  Κρατών−Μελών  της  Ευρωπαϊκής  
Ένωσης.   

6.7. Υποχρέωση να εφαρμόζει τις μεθοδολογίες και αρχές κοστολόγησης που  
περιγράφονται  στην  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  482/051/26-05-2008 
«Μεθοδολογίες και αρχές κοστολόγησης/λογιστικού διαχωρισμού για την  
υλοποίηση  των  κανονιστικών  υποχρεώσεων  που  έχουν  επιβληθεί  στον  
ΟΤΕ  για  έλεγχο  τιμών,  κοστολόγηση  και  λογιστικό  διαχωρισμό  στις  
ρυθμιζόμενες αγορές τηλεπικοινωνιών», όπως εκάστοτε ισχύει. 

6.8. Δυνατότητα να προσφέρει εκπτώσεις για υπηρεσίες ΜΓ που παρέχει στην  
περιοχή  της  Αττικής  και  να  αποκλίνει  από  τις  γεωγραφικά  
μεσοσταθμισμένες τιμές. Η εφαρμογή εκπτωτικής πολιτικής στην Αττική  
καθίσταται  δυνατή  μόνο  εφόσον  δικαιολογείται  αντικειμενικά  από  την  
εμπορική πρακτική και, γενικότερα, εφόσον είναι συμβατή με τους κανόνες  
ανταγωνισμού στην Ελλάδα και τον κοινοτικό νόμο.»

4. Αναφορικά με την υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού η παράγραφος 
7. του Κεφαλαίου Α. ΙΙΙ ορίζει ότι «ο ΟΤΕ υπέχει ειδικότερα τις ακόλουθες  
υποχρεώσεις για τα προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής:

1.Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων που σχετίζονται  με  
την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών ΜΓ χονδρικής. 

2. Υποχρέωση  να  εφαρμόζει  τις  μεθοδολογίες  και  αρχές  λογιστικού  
διαχωρισμού που περιγράφονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 482/051/26-05-
2008 «Μεθοδολογίες και αρχές κοστολόγησης/λογιστικού διαχωρισμού για  
την υλοποίηση των κανονιστικών υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στον  
ΟΤΕ  για  έλεγχο  τιμών,  κοστολόγηση  και  λογιστικό  διαχωρισμό  στις  
ρυθμιζόμενες αγορές τηλεπικοινωνιών», όπως εκάστοτε ισχύει.»

5.   Περαιτέρω, με βάση  την υποχρέωση διαφάνειας, ο ΟΤΕ  υπέχει την 
υποχρέωση να δημοσιεύει Προσφορά Αναφοράς που να περιλαμβάνει 
πληροφορίες και διαδικασίες για την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών 
ΜΓ  χονδρικής.  Επί  του  παρόντος  και  μέχρι  την  έγκριση  της  νέας 
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Προσφοράς  Αναφοράς  που  θα  εκδοθεί  σε  εφαρμογή  της  ΑΠ 
674/09/29-11-2012,  ισχύει  η  ΑΠ  ΕΕΤΤ   570/030/8-7-2010  «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς  ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής,  σε  εφαρμογή  των  Α.Π.  ΕΕΤΤ  401/014/6.9.2006  (ΦΕΚ 
1419/Β΄/2007),  470/037/4.3.2008  (ΦΕΚ  498/Β΄/2008), 
477/002/23.4.2008  (ΦΕΚ  987/Β΄/2008)  και  531/064/23.7.2009  (ΦΕΚ 
1552/Β΄/2009)», (ΦΕΚ 1116/Β/22-7-2010). 

22.4. ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

1.       Β’ Γύρος Ανάλυσης Αγορών

Στο πλαίσιο του Β’ γύρου ανάλυσης αγορών και λαμβάνοντας υπόψη 
τη «Νέα Σύσταση» και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η ΕΕΤΤ, με την απόφασή της Α.Π. 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 
1353/Β/1-9-2010),  όρισε τις ακόλουθες χονδρικές αγορές Διασύνδεσης 
Δημόσιων Σταθερών Δικτύων (αγορές υπ’ αρ. 2, 3 της Νέας Σύστασης 
και άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ ):

•  Εκκίνηση  κλήσεων  στο  δημόσιο  τηλεπικοινωνιακό  δίκτυο  που 
παρέχονται σε σταθερή θέση

• Τερματισμός κλήσεων προς τελικούς χρήστες  που ορίζεται  χωριστά 
ανά δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση 

• Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο

στις οποίες ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ, και, ως 
εκ  τούτου,  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  όλες  τις  υποχρεώσεις  που 
επιβάλλονται με την ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  νομοθεσία,  μεταξύ  των  οποίων, 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

2.       Με  βάση  την  επιβληθείσα  ως  άνω  Απόφαση,  (Κεφάλαιο  Α.  ΙΙΙ. 
«Κανονιστικές  Υποχρεώσεις»,  η  ΕΕΤΤ  διατηρεί  τις  κανονιστικές 
υποχρεώσεις  που  ισχύουν  δυνάμει  της  προηγούμενης  ανάλυσης  της 
σχετικής αγοράς,  όπως αυτές  επιβλήθηκαν με  την Απόφασή της  ΑΠ: 
406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006). Με βάση την υποχρέωση 
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Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τις αγορές εκκίνησης, τερματισμού 
(κλήσεων  προς  τελικούς  χρήστες)  και  διαβίβασης  κλήσεων,  ο  Ο.Τ.Ε., 
μεταξύ  άλλων,  φέρει  τις  ακόλουθες  υποχρεώσεις:  (Κεφάλαιο  Α.ΙΙΙ. 
παράγραφος 2.4. της Α.Π. 573/017/22-7-2010)  

«2.4.2. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τιμές:

i.  για  τις  υπηρεσίες  εκκίνησης,  τερματισμού,  διαβίβασης  […],  τις 
συναφείς  ευκολίες  όπως σηματοδοσία και πόρτες  διασύνδεσης,  καθώς 
και  τις  υπηρεσίες  Επιλογής,  Προεπιλογής  φορέα,  βάσει  της 
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ με μοντέλο ”top down”, καθώς και 

ii.  για τις υπόλοιπες συναφείς ευκολίες, όπως η συνεγκατάσταση, βάσει 
της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλα bottom-up.

[…]

2.4.5. Διατηρείται η δυνατότητα της ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το 
δικό της μοντέλο LRAIC bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως 
αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακας που επιδρούν στα 
κόστη  κλπ),  προκειμένου  να  ελέγχει  τα  αποτελέσματα  του  μοντέλου 
ΜΜΕΚ/ΤΚ top-down. Τα αποτελέσματα του bottom up μοντέλου της 
ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές.  Κατόπιν  τούτων,  η  ΕΕΤΤ  δύναται  να  προβεί  σε  ανάλογη 
τροποποίηση  των  αποτελεσμάτων  του  μοντέλου  top-down.  Για  τις 
περιπτώσεις  όπου  ο  ΟΤΕ  δεν  παρέχει  στην  ΕΕΤΤ  επαρκή  στοιχεία 
τιμολόγησης από τα ανωτέρω αναφερόμενα μοντέλα top-down ή/ και 
bottom up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το  αργότερο 
εντός  ενός  μηνός  από  την  έγκριση  των  ετήσιων  οικονομικών 
καταστάσεων),  η  ΕΕΤΤ  δύναται  να  ανατρέχει  άμεσα  στο  δικό  της 
μοντέλο  bottom-up (χρησιμοποιώντας  τιμές  για  τις  παραμέτρους  του 
μοντέλου που βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της 
αγοράς).

3.       Ειδικά,  όσον  αφορά  στην  υποχρέωση  λογιστικού  διαχωρισμού,  στο 
κεφάλαιο  Α.ΙΙΙ.,  παράγραφος  2.5.  «Υποχρέωση  Λογιστικού 
Διαχωρισμού», της ίδιας απόφασης, ορίζεται ότι : 

«2.5.1.  Διατηρείται  η  υποχρέωση  του  ΟΤΕ  να  εφαρμόσει  λογιστικό 
διαχωρισμό, στις αγορές διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων. […]
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2.5.3. Η υποχρέωση λογιστικού Διαχωρισμού που φέρει o ΟΤΕ σχετικά 
με  τις  αγορές  διασύνδεσης  υλοποιείται  σύμφωνα  με  τα  όσα 
περιγράφονται  σχετικά  με  τις  χονδρικές  αγορές  διασύνδεσης  στην 
απόφαση  της  ΕΕΤΤ  482/051/26−05−2008  με  θέμα  «Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση 
των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού  στις  επιμέρους  ορισθείσες 
αγορές  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  λοιπές  ρυθμίσεις»,  όπως 
εκάστοτε ισχύει.»

4. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 612/011/14-7-2011   (ΦΕΚ 1758/Β/3-8-
2011),  εγκρίθηκε η Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για τις ορισθείσες 
αγορές διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων, σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ  573/017/22-7-2010,  η  οποία  περιλαμβάνει  τα  νέα  στοιχεία 
διασύνδεσης  που  απαιτούνται  λόγω  της  χρήσης  νέων  τεχνολογιών 
μετάδοσης (ιδίως VOIP). Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς περιλαμβάνει 
επιπρόσθετες  ειδικές  πληροφορίες,  συμπεριλαμβανομένων 
τιμολογιακών  πληροφοριών,  τεχνικών  προδιαγραφών, 
χαρακτηριστικών δικτύου, όρων και προϋποθέσεων για την παροχή και 
χρήση  και  τιμές  αναφορικά  με  τις  υπάρχουσες  και  τις  όποιες 
καινούργιες υπηρεσίες διασύνδεσης σε τελικούς χρήστες. 

5. Γ’ Γύρος Ανάλυσης Αγορών  
Ακολούθως,  έλαβε χώρα ο  3ος Γύρος  Ανάλυσης  Αγορών και  η ΕΕΤΤ, 
λαμβάνοντας  υπόψη  τη  «Νέα  Σύσταση»  και  τις  «Κατευθυντήριες 
Γραμμές»  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  με  την  απόφασή  της  Α.Π. 
714/09/10-4-2014 (ΦΕΚ 1049/Β/28-4-2014), όρισε τον ΟΤΕ ως πάροχο 
με  ΣΙΑ  στις  ακόλουθες  αγορές  Διασύνδεσης  Δημόσιων  Σταθερών 
Δικτύων:

0.1. α)  αγορά  υπηρεσιών  εκκίνησης  κλήσεων  στο  δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση και 
0.2. β) αγορά υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων προς τελικούς 
χρήστες στο δίκτυό του που παρέχονται σε σταθερή θέση.

6. Με  την  απόφαση  Α.Π.  714/09/10-4-2014  η  EETT διατηρεί  και 
κατά  περίπτωση  τροποποιεί  τις  Κανονιστικές  Υποχρεώσεις  οι  οποίες 
επεβλήθησαν δυνάμει της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/017/22-10-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-
9-2010)  στις  αγορές  χονδρικής  εκκίνησης  και  τερματισμού  κλήσεων  σε 
σταθερά δίκτυα. 
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Ειδικότερα, με βάση την υποχρέωση Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, 
στην  εταιρεία  ΟΤΕ  Α.Ε.  επιβλήθηκαν  οι  ακόλουθες  κανονιστικές 
υποχρεώσεις  (Κεφάλαιο  Α.ΙΙΙ.  παράγραφος  2.4.  της  ΑΠ 714/09/10-4-
2014) :

«2.4.1.1.Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές 

i. για  τις  υπηρεσίες  εκκίνησης  (όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  στις  
ανωτέρω  παραγράφους  2.1.1  και  ορίζοντας  ξεχωριστή  τιμή  για  τις  
υπηρεσίες  χονδρικής  εκκίνησης  που  παρέχονται  σε  επίπεδο  τοπικού  
κόμβου), τις συναφείς ευκολίες, τόσο για τις υπηρεσίες εκκίνησης, όσο και  
τερματισμού κλήσεων, ιδίως σηματοδοσία και πόρτες διασύνδεσης26, καθώς 
και τις υπηρεσίες Επιλογής, Προεπιλογής φορέα βάσει της μεθοδολογίας  
ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC-CCA) με μοντέλο “top-down”, καθώς και

ii. για τις υπόλοιπες συναφείς ευκολίες, όπως η συνεγκατάσταση, βάσει  
της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλα bottom-up.

(…)

2.4.1.4.Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία  
για  τον έλεγχο τιμών εκκίνησης,  σύμφωνα με  τις  υποχρεώσεις  του,  η  
ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων, δύναται να εξάγει τιμές, εφαρμόζοντας τη μέθοδο  
σύγκρισης  τιμών  (benchmarking),  (λαμβάνοντας  ιδίως  υπ’  όψιν  τις  
διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών − Μελών  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 52 παρ. 4 του Νόμου  
4070/2012.

2.4.1.5.Υποχρέωση στον ΟΤΕ  να παρέχει τέλη τερματισμού κλήσεων στο δίκτυό  
του τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές του κατωτέρω Πίνακα, έτσι όπως  
αυτές  έχουν  διαμορφωθεί  βάσει  του  οικονομοτεχνικού  μοντέλου  
Μακροπρόθεσμου  Καθαρού  Επαυξητικού  Κόστους  (Bottom  Up  Pure  
LRIC) υπολογισμού τελών τερματισμού χονδρικής σε σταθερά δίκτυα. Οι  
αρχές και η μεθοδολογία παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ  
της παρούσας Απόφασης.

Χρονική 
Περίοδος

Έναν (1) μήνα 
μετά την 

έναρξη 

1/1/2015-

31/12/2015

1/1/2016-

31/12/2016

1/1/2017- μέχρι την Απόφαση

της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του 
επόμενου γύρου 

26 Το κόστος για τις πόρτες διασύνδεσης υπηρεσιών τερματισμού, τόσο για τον ΟΤΕ όσο και για τους 
εναλλακτικούς παρόχους, έχει συμπεριληφθεί στο οριζόμενο δια της παρούσης, τέλος τερματισμού 
κλήσεων.
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ισχύος της  
παρούσας  

Απόφασης 
ΕΕΤΤ-

31/12/2014

ανάλυσης της εν λόγω 
αγοράς

Τέλη τερματισμού

(σε ευρωλεπτά) 0,0735 0,0695 0,0665 0,0545

 

2.4.1.6.Τα ανωτέρω, υπολογισθέντα από το Bottom Up Pure LRIC μοντέλο, τέλη 
τερματισμού,  θα  εφαρμόζονται  τόσο  για  τον  τερματισμό  κλήσεων στο  
σημείο στο οποίο έχει οριοθετηθεί ο τερματισμός στην παρούσα ανάλυση,  
όσο και για τον τερματισμό κλήσεων στο τοπικό κέντρο του ΟΤΕ.»

7. Αναφορικά  με την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού, στο κεφάλαιο 
Α.ΙΙΙ.,  παράγραφος  2.5.της  ΑΠ  714/09/10-4-2014  «Υποχρέωση 
Λογιστικού Διαχωρισμού», της ίδιας απόφασης, ορίζεται ότι : 

«2.5.1.  Διατηρείται  η  υποχρέωση  του  ΟΤΕ  να  εφαρμόσει  λογιστικό 
διαχωρισμό,  στις  αγορές  εκκίνησης  και  τερματισμού  κλήσεων  σε 
δημόσια δίκτυα.»

8. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α.ΙV. παράγραφοι 2 και 3 της ΑΠ 714/09/10-4-
2014 υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί στον ΟΤΕ δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 
573/017/22-10-2010 αναφορικά με τις  υπηρεσίες χονδρικής διαβίβασης 
αίρονται  , από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, με την επιφύλαξη   
της παραγράφου 3 της παρούσας διάταξης, που ορίζει:

«  3.   Ο ΟΤΕ υποχρεούται, για διάστημα εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ της  
παρούσας Απόφασης, να εξακολουθεί να τηρεί όλες τις κανονιστικές υποχρεώσεις  
που του επιβλήθηκαν ως πάροχο με ΣΙΑ με την ΕΕΤΤ ΑΠ 573/017/22-10-2010  
(ΦΕΚ  1353/Β/1-9-2010),  στην  αγορά  χονδρικής  διαβίβασης  κλήσεων,  
αποκλειστικά  και  μόνο  για  τις  υφιστάμενες  συμφωνίες  παροχής  υπηρεσιών  
διαβίβασης με στόχο την ομαλή μετάβαση σε καθεστώς απορρύθμισης. Η ως άνω  
μεταβατική  διάταξη  δεν  καλύπτει  τυχόν  νέα  αιτήματα  για  υπηρεσίες  χονδρικής  
διαβίβασης. Ως νέα αιτήματα θεωρούνται και όσα έχουν υποβληθεί, πριν τη θέση σε  
ισχύ της παρούσας Απόφασης, και η ικανοποίηση των οποίων εκκρεμεί».
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23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΙΜΩΝ  ΜΕ  ΤΗ  ΜΟΡΦΗ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ : 

23.1.  Αγορές λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή  θέση,  μέσω  γραμμών  πρόσβασης  PSTN  ,  BRA-ISDN  και 
managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και λιανικής 
πρόσβασης  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  σε  σταθερή  θέση  μέσω 
γραμμών πρόσβασης ISDN PRA:

1. Με  την  Απόφαση  ΑΠ  ΕΕΤΤ  614/11/8-8-2011  (ΦΕΚ  1907/Β/30-8-2011) 
ορίστηκαν οι  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 και (β) λιανικής 
πρόσβασης  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  σε  σταθερή  θέση  μέσω 
γραμμών πρόσβασης  ISDN PRA, στα πλαίσια  του 2ου γύρου ανάλυσης 
αγορών. Ο ΟΤΕ ορίσθηκε, ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στις σχετικές 
αγορές  και  καλείται  να  εκπληρώνει  όλες  τις  υποχρεώσεις  που 
επιβάλλονται με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  νομοθεσία,  μεταξύ  των  οποίων, 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης.

2. Όσον  αφορά  στις  επιβαλλόμενες  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, o O.T.E. φέρει, μεταξύ άλλων, τις 
κάτωθι υποχρεώσεις :

2.1.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1.5.  της ως άνω Απόφασης ο ΟΤΕ 
φέρει «Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τη χονδρική 
εκμίσθωση γραμμών (WLR)», η οποία εξειδικεύεται ως εξής:

«1.5.1  Υποχρέωση  ελέγχου  τιμών  με  προσέγγιση  retail−minus:  Ο  ΟΤΕ  
υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών σε  
τιμές που θα προσδιορίζονται με την προσέγγιση retail−minus. Η προσέγγιση  
retail−minus θα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των τιμών χονδρικής  
του πάγιου τέλους μίσθωσης και  του εφάπαξ τέλους σύνδεσης γραμμών για  
όλους τους τύπους πρόσβασης που ανήκουν στην υπό ανωτέρω Α.Ι.1.1 και ΑΙ.2  
αγορά. Σε κάθε περίπτωση, το minus (που μπορεί να έχει την μορφή απόλυτου  
αριθμού, ποσοστού

επί  της  λιανικής  τιμής  ή  συνδυασμού  και  των  δύο)  θα  αφαιρείται  από  τη  
σχετική λιανική τιμή που εφαρμόζει ο ΟΤΕ και θα προσδιορίζει την αντίστοιχη  
χονδρική  τιμή.  Επιτρέπεται  ο  αιτιολογημένος  προσδιορισμός  διαφορετικού  
minus για τις διαφορετικές υπηρεσίες πρόσβασης (πάγιο τέλος μίσθωσης και  
εφάπαξ τέλος σύνδεσης) και τους διάφορους τύπους πρόσβασης που ανήκουν  
στην
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ανωτέρω υπό Α.Ι.1.1 και ΑΙ.2 αγορά.

(i) Έλεγχος  τιμών για  τις  λιανικές  υπηρεσίες  πρόσβασης στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  
δίκτυο και υποβολή στοιχείων κόστους και κοστολόγηση με το σύστημα FDC-
CCA,

(ii) Υποχρεώσεις  λογιστικού  διαχωρισμού  για  τις  δραστηριότητες  του  Ο.Τ.Ε.  που  
συνδέονται με την παροχή σταθερής λιανικής πρόσβασης.» 

2.2.Υποχρέωση ελέγχου τιμών και  κοστολόγησης για τις  υπηρεσίες  
λιανικής πρόσβασης : 

(iii) Ο Ο.Τ.Ε.  φέρει  τις  κάτωθι υποχρεώσεις  υποβολής στοιχείων κόστους 
και κοστολόγησης :

(iv)« 1.5.2 Υποχρέωση κοστολόγησης:
(v) Ο  ΟΤΕ  υποχρεούται  να  συμπεριλάβει  τις  υπηρεσίες  ΧΕΓ  στο  υφιστάμενο  

κοστολογικό  σύστημά  του  ΠKK/TK  ώστε  να  εξάγει  αποτελέσματα  για  τις  
σχετικές υπηρεσίες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης και χονδρικό εφάπαξ τέλος  
σύνδεσης για τους διάφορους τύπους πρόσβασης που ανήκουν στην υπό Α.Ι.1.1  
και ΑΙ.2 αγορά).
1.5.3 Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους

1.5.3.1 Στοιχεία για τον υπολογισμό του Retail minus

1.5.3.1.1  Ο  ΟΤΕ  υποχρεούται  ετησίως,  ένα  μήνα  μετά  την  έγκριση  των  
ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχει  
στην  ΕΕΤΤ  πλήρη  στοιχεία  αναφορικά  με  τα  λιανικά  κόστη  που  αφορούν  
αποκλειστικά  την  παροχή  πρόσβασης  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  σε  
λιανικούς  πελάτες  (όπως  το  κόστος  του  marketing)  καθώς  και  τα  χονδρικά  
κόστη  που  αφορούν  αποκλειστικά  την  παροχή  της  χονδρικής  εκμίσθωσης  
γραμμών −και τα οποία δεν σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης σε επίπεδο  
λιανικής− (όπως κόστη χονδρικής τιμολόγησης). Τα εν λόγω στοιχεία

εξάγονται από το κοστολογικό σύστημα του ΠλήρωςΚατανεμημένου Κόστους  
με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ), το οποίο τηρεί ο ΟΤΕ, σύμφωνα με την  
παράγραφο A.ΙΙΙ.1.5.2 και την παράγραφο A.ΙΙΙ.1.6.2.1 της

παρούσας και παρέχονται χωριστά για κάθε υπηρεσία πρόσβασης (πάγιο τέλος  
μίσθωσης και εφάπαξ τέλος

σύνδεσης)  και  κάθε  τύπο πρόσβασης που ανήκει  στην υπό Α.Ι.1.1  και  ΑΙ.2  
αγορά.

1.5.3.1.2 Με βάση τα στοιχεία της παραγράφου A.ΙΙΙ.1.5.3.1.1 της παρούσας,  
και για κάθε μια από τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτήν (πάγιο τέλος
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μίσθωσης  και  εφάπαξ  τέλος  σύνδεσης  όλων  των  τύπων  πρόσβασης  που  
περιλαμβάνονται  στην υπό Α.Ι.1.1 και  ΑΙ.2 αγορά),  ο  ΟΤΕ υποχρεούται  να  
προσδιορίζει αιτιολογημένα το minus και να το υποβάλλει στην ΕΕΤΤ εντός

της  προθεσμίας  υποβολής  στοιχείων  που  ορίζεται  στην  προηγούμενη  
παράγραφο.

1.5.3.1.3 Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω στοιχείων, η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση  
σχετικά με το εφαρμοστέο minus. Η απόφαση της ΕΕΤΤ μπορεί να αποδέχεται

το  προτεινόμενο  από  τον  ΟΤΕ  minus  ή  να  απαιτεί  την  τροποποίηση  
/προσαρμογή  αυτού,  ιδίως  λαμβάνοντας  υπόψη  το  κόστος  αποτελεσματικής  
παροχής υπηρεσιών(efficiency adjustments) σύμφωνα με την παράγραφο 4

του άρθρου 45 του Ν. 3431/2006.

1.5.3.1.4 Για  τις  περιπτώσεις  όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως  
ακριβή  στοιχεία  κόστους  αναφορικά  με  τον προσδιορισμό του  minus για  τις  
υπηρεσίες ΧΕΓ, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο A.III.1.5.3.1.1. της  
παρούσας, από το κοστολογικό του σύστημα του ΠKK/TK, η ΕΕΤΤ δύναται να  
ορίζει το “minus” χρησιμοποιώντας αξίες ή ποσοστά minus που εφαρμόζονται  
σε άλλες χώρες με παρόμοιες συνθήκες ανταγωνισμού οι οποίες χρησιμοποιούν  
τη μεθοδολογία retail minus για τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών της  
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών.»

3. Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  την  υποχρέωση  διαφάνειας  του  ΟΤΕ  για  τη 
Χονδρική  Εκμίσθωση  Γραμμών  (ΧΕΓ)  (παρ.  1.4.  του  Κεφαλαίου  Α.ΙΙΙ 
«Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ 614/11/2011), η ΕΕΤΤ ενέκρινε την 
Προσφορά  Αναφοράς  ΧΕΓ  2012  με  την  υπ’  αριθ.  654/10/31-5-2012 
Απόφασή της που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1833/Β/2012.

(vi)

23.2. Αγορές των Δημοσίως Διαθέσιμων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που 
παρέχονται σε Σταθερή Θέση   

1. Με  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  Α.Π.  595/013/10-3-2011  (ΦΕΚ 
533/Β/6.04.2011),  ο  Ο.Τ.Ε.,  ορίσθηκε  ως  επιχείρηση  με  Σημαντική  Ισχύ 
στις  λιανικές  αγορές  δημοσίως  διαθέσιμων  αστικών  και  υπεραστικών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, για οικιακούς 
και  μη  οικιακούς  πελάτες  και  δημοσίως  διαθέσιμων  κλήσεων  προς  μη 
γεωγραφικούς αριθμούς που παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες σε σταθερή θέση (κλήσεις από σταθερό προς κινητό και κλήσεις σε 
παρόχους υπηρεσιών μέσω μη γεωγραφικών αριθμών) και, ως εκ τούτου, 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τη 
συγκεκριμένη  απόφαση,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  κείμενη 
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Εθνική  και  Κοινοτική  νομοθεσία,  μεταξύ  των  οποίων,  υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών / κοστολόγησης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2. της ως άνω Απόφασης, ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται 
σε υποβολή στοιχείων κόστους και κοστολόγησης, ως εξής : «…

2.1.2.1.  Ο ΟΤΕ υποχρεούται  να  περιλαμβάνει  στο κοστολογικό  σύστημα  
του  Πλήρως  Κατανεμημένου  Κόστους  με  βάση  το  Τρέχoν  Κόστος  
(ΠΚΚ/ΤΚ)  το  οποίο  τηρεί,  τις  λιανικές  υπηρεσίες  κλήσεων και  τα  τέλη  
παρακράτησης καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως και το αργότερο  
εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών  
του από τη γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον  
προσδιορισμό του κόστους των ακόλουθων υπηρεσιών:

i. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net).
ii. Τέλος  παρακράτησης  για  αστικές  κλήσεις  από  συνδρομητές  ΟΤΕ  
προς συνδρομητές άλλων παρόχων.
iii. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net).
iv. Τέλος  παρακράτησης  για  υπεραστικές  κλήσεις  από  συνδρομητές  
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων. 
v. Τέλος  παρακράτησης  για  κλήσεις  από  συνδρομητές  ΟΤΕ  προς  
συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής. 
vi. Κλήσεις  dial-up  από  συνδρομητές  ΟΤΕ  προς  το  διαδίκτυο  
(συμπεριλαμβανομένου  του  EΠAK/ΠΕΑΚ)  όταν  ο  ISP  
φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του ΟΤΕ.
vii. Τέλος  παρακράτησης  για  κλήσεις  dial-up  από  συνδρομητές  ΟΤΕ  
προς το διαδίκτυο όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο άλλων  
παρόχων.
viii. Τέλος  παρακράτησης  για  κλήσεις  από  συνδρομητές  ΟΤΕ  προς  
παρόχους  υπηρεσιών όταν αυτοί  φιλοξενούνται/διασυνδέονται  στο  δίκτυο  
άλλου παρόχου.

2.1.2.2.  Η  υλοποίηση  των  επιβληθέντων  στον  ΟΤΕ  ρυθμιστικών  
υποχρεώσεων  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού  
σχετικά με τις αγορές δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που  
παρέχονται  σε  σταθερή  θέση,  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  
Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26-05-2008 με θέμα «Μεθοδολογίες/ Αρχές  
Κοστολόγησης  και  Λογιστικού  Διαχωρισμού  για  την  υλοποίηση  των  
επιβληθέντων  στον  ΟΤΕ  ρυθμιστικών  υποχρεώσεων  ελέγχου  τιμών,  
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού», όπως εκάστοτε ισχύει.

2.1.2.3. Το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχεται σε ετήσια βάση  
από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο  
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θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη  
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου».

3. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού 

Ο  Ο.Τ.Ε.  έχει  την  υποχρέωση  να  εφαρμόσει  λογιστικό  διαχωρισμό, 
αναφορικά με τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις υπό Α.1 ορισθείσες 
σχετικές  αγορές.  Στο  κεφάλαιο  Α.ΙΙΙ.(iii)  «Υποχρέωση  Λογιστικού 
Διαχωρισμού», υποπαράγραφος 3 της ίδιας απόφασης, ορίζεται ότι :  «…
Η ΕΕΤΤ, θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες  λογιστικού διαχωρισμού και  
τις  μεθοδολογίες  λογιστικού  ελέγχου.  Για  το  ενδιάμεσο  διάστημα  και  ωσότου  
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του  
Ν.  3431/2006,  ο  ΟΤΕ  υποχρεούται  να   συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  
υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ.  
211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) και ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 (ΦΕΚ 297/Β/2004).  
Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού  του ΟΤΕ υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο  
από  ανεξάρτητο  ελεγκτή  που  ορίζεται  από  την  ΕΕΤΤ.  Μετά  τον  έλεγχο  θα  
δημοσιεύεται  Δήλωση  Συμμόρφωσης  από  την  ΕΕΤΤ,  με  την  επιφύλαξη  της  
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου…».

4. Απορρύθμιση της αγοράς εθνικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς   
και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση 

Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 696/125/11-7-2013 (ΦΕΚ 1865/Β/30-7-
2013) καταργήθηκε μερικώς η προαναφερθείσα Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
595/013/10-3-2011 (ΦΕΚ 533/Β/6.04.2011) και συγκεκριμένα οι διατάξεις 
περί  ορισμού  αγορών  και  επιβολής  συγκεκριμένων  κανονιστικών 
υποχρεώσεων  (κεφάλαια  ΑΙ.,  Α.ΙΙ  και  Α.ΙΙΙ),  καθώς  διαπιστώθηκε  ότι  η 
αγορά εθνικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες σε σταθερή θέση στην Ελλάδα (κλήσεις σε γεωγραφικούς και μη 
γεωγραφικούς αριθμούς) δεν χρήζει πλέον εκ των προτέρων κανονιστικής 
ρύθμισης.

 

24.   Στο  πλαίσιο  της  παρούσης  ανάλυσης  και  για  τον  καθορισμό  του 
ανώτατου ορίου τιμής  (price  cap)  για τις  υπό ρύθμιση  υπηρεσίες  λιανικής 
πρόσβασης,  σύμφωνα  με  την  ΑΠ  ΕΕΤΤ  614/11/8-8-2011  ισχύουν  τα 
ακόλουθα:

Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής για τις υπηρεσίες 
λιανικής  πρόσβασης  (εφάπαξ  τέλος  σύνδεσης  PSTN,  Πάγιο  τέλος 
μίσθωσης γραμμής PSTN, Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και Πάγιο 
τέλος μίσθωσης γραμμής BRA-ISDN) υπολογίσθηκε με βάση τα έσοδα που 
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προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 2014, καθώς 
και τις τρέχουσες λιανικές τιμές που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τα ανωτέρω 
προϊόντα. 

 25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΙΜΩΝ  (ΜΕ  ΤΗ  ΜΟΡΦΗ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ)  ΚΑΙ  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/  ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανονισμός για 
τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του τρόπου και 
του κόστους  διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο 
πλαίσιο  της  παροχής  διαθέσιμων  στο  κοινό  υπηρεσιών  καταλόγου  και 
καταλόγων,  κατ’  εφαρμογή  της  παραγράφου  6  του  άρθρου  48,  του  ν. 
3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008), ιδίως το άρθρο 11 αυτής, ορίζεται ότι:

«
1. Οι  Υπόχρεοι,  σύμφωνα  με  την  παρούσα,  πάροχοι  χορήγησης  σε  Δικαιούχους  

στοιχείων  και  σχετικών  πληροφοριών  και  ο(οι)  εκάστοτε  πάροχος(οι)  Καθολικής  
Υπηρεσίας  που  είναι  υπόχρεος(οι)  παροχής  πρόσβασης  στην  ενοποιημένη  βάση  
δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του(τους),  φέρουν υποχρεώσεις  κοστοστρέφειας,  
σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας και ειδικότερα φέρουν υποχρεώσεις ελέγχου  
τιμών και κοστολόγησης. 

2. Οι  Υπόχρεοι  πάροχοι  έχουν  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  στην  ΕΕΤΤ  επαρκή  
στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν την κοστοστρέφεια των, σύμφωνα με τις διατάξεις  
της  παρούσας  και  της  κείμενης  νομοθεσίας,  παρεχόμενων  από  αυτούς  υπηρεσιών  
διάθεσης στοιχείων και σχετικών πληροφοριών. Για τον υπολογισμό του κόστους των  
εν  λόγω  υπηρεσιών,  οι  Υπόχρεοι  πάροχοι   χρησιμοποιούν  Bottom-Up  μοντέλο  
υπολογισμού  του  κόστους  των  εν  λόγω υπηρεσιών,  χρησιμοποιώντας  τα  τελευταία  
διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση μη υποβολής κοστολογικών στοιχείων από Υπόχρεο  
πάροχο,  η  ΕΕΤΤ δύναται  να  χρησιμοποιεί  για  την  ανάλυση του  κόστους  δικό  της  
Bottom-Up μοντέλο χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς που έχει στη διάθεσή της  
ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών (benchmarking) ή/και τα στοιχεία κόστους  
του(ων)  εκάστοτε  υπόχρεου(ων)  παρόχου(ων)  Καθολικής  Υπηρεσίας  που  είναι  
υπόχρεος(οι)  παροχής καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου. 

3. Τα στοιχεία  που λαμβάνονται  υπόψη κατά τον  υπολογισμό του  κοστοστρεφούς  
τέλους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε Δικαιούχους σύμφωνα με την  
παρούσα περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

i.   Το κόστος επεξεργασίας στοιχείων για τη μορφοποίησή τους σύμφωνα  
με  το  Παράρτημα  της  παρούσας  ή,  στην  περίπτωση  σχετικής  
συμφωνίας,  με  τη  μορφή  που  έχει  συμφωνηθεί  μεταξύ  των  μερών,  
συμπεριλαμβανομένων πιθανών αδειών χρήσης ειδικού λογισμικού για  
την εν λόγω επεξεργασία
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ii. Το  κόστος  εγκατάστασης  και  συντήρησης  της  κατάλληλης  
δικτυακής υποδομής μεταξύ Υπόχρεου και Δικαιούχου για τη μεταφορά  
των αρχείων μεταβολών

iii. Το κόστος ελέγχου ορθής λειτουργίας της εφαρμογής μεταφοράς  
των αρχείων μεταβολών και επίλυσης προβλημάτων 

iv. Το κόστος απόσβεσης λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής  
που απαιτείται για την παραγωγή και ενημέρωση των προς παράδοση  
αρχείων 

v. Το πλήθος των παρόχων οι οποίοι αναμένεται ότι θα αιτηθούν  
τη  λήψη  των  στοιχείων,  με  βάση  τεκμηριωμένες  προβλέψεις  του  
Υπόχρεου παρόχου

4.  Τα στοιχεία κόστους, τα οποία αφορούν στη συλλογή από τους συνδρομητές των  
ελάχιστων  υποχρεωτικά  χορηγούμενων  από  τους  Υπόχρεους  Παρόχους  
στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της  
παρούσας,  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τον  υπολογισμό  του  κόστους  της  
διάθεσης  των  συνδρομητικών  στοιχείων  σε  Δικαιούχους.  Επίσης,  δεν  
λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τον  υπολογισμό  του  κόστους  της  διάθεσης  των  
συνδρομητικών στοιχείων στους Δικαιούχους τα έξοδα ενημέρωσης της βάσεως  
δεδομένων του Υπόχρεου παρόχου που περιέχει  τις εν λόγω πληροφορίες  που  
συλλέγονται από τους συνδρομητές. Τα εν λόγω έξοδα βαρύνουν τον Υπόχρεο  
πάροχο  και  περιλαμβάνονται  στο  κόστος  που  υφίσταται  για  την  παροχή  της  
διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας.  Η παροχή οποιασδήποτε  άλλης  
πληροφορίας  πέραν  των  ελάχιστων  υποχρεωτικά  χορηγούμενων  στοιχείων/  
σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας  
αποτελεί προϊόν εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των παρόχων.

5.  Η ίδια κατά τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 μεθοδολογία  
ακολουθείται και για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη  
βάση  δεδομένων  τηλεφωνικού  καταλόγου  του  υπόχρεου  παρόχου  Καθολικής  
Υπηρεσίας,  κατ’  εφαρμογή  της  Υπουργικής  Απόφασης  υπ’  αριθ.  
44035/1626/2007  (ΦΕΚ  1481/Β/16-8-2007),  όπως  αυτή  εκάστοτε  ισχύει.  
Επιπλέον, για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση  
δεδομένων  τηλεφωνικού  καταλόγου  του  υπόχρεου  παρόχου  Καθολικής  
Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα :

i. το ποσό που κατέβαλε ο υπόχρεος πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας σε Δικαιούχους  
για τη διάθεση των στοιχείων των συνδρομητών τους

ii.  το  κόστος  εγκατάστασης,  ανάπτυξης  και  προμήθειας  της  απαραίτητης  
υλικοτεχνικής  υποδομής  για  τη  λειτουργία  της  ενοποιημένης  βάσης  του  
τηλεφωνικού καταλόγου του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας που καθιστά εφικτή  
τη συλλογή και τη συστηματική ενημέρωση των στοιχείων

iii. το αναμενόμενο πλήθος των προσβάσεων στην ενοποιημένη βάση δεδομένων  
τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο  
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υπολογίζεται  με  βάση  τεκμηριωμένες  προβλέψεις  του  υπόχρεου  παρόχου  
Καθολικής Υπηρεσίας. 

6.   α.  Ο(Οι)  εκάστοτε  πάροχος(οι)  Καθολικής  Υπηρεσίας  που  είναι  
υπόχρεος(οι)  παροχής  πρόσβασης  στην  ενοποιημένη  βάση  δεδομένων  
τηλεφωνικού καταλόγου του(τους) υποβάλλει(ουν) προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ τα  
στοιχεία  κόστους  παροχής  της  υπηρεσίας  πρόσβασης  στην  ενοποιημένη  βάση  
δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου που ορίζει  η παρούσα Απόφαση σε ετήσια  
βάση. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους  
και  αφορούν  στον  προσδιορισμό,  κατόπιν  σχετικής  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ,  
τιμολογίων του επόμενου έτους.

β. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε Δικαιούχους  
στοιχείων  και  σχετικών  πληροφοριών  υποβάλουν  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ,  
κατόπιν σχετικού αιτήματός της, τα στοιχεία κόστους που ορίζει η παρούσα εντός  
προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση του αιτήματος της ΕΕΤΤ.»

26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

Με  το  άρθρο  6  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  696/115/11-7-2013 
«Τροποποίηση  και  Κωδικοποίηση  σε  ενιαίο  κείμενο  του  Κανονισμού  της 
Φορητότητας  Αριθμών  στην  Ελληνική  Αγορά»  (ΦΕΚ  1873/Β/31-7-2013), 
όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  708/014/20-2-
2014  (ΦΕΚ  557/Β/6-3-2014),  ορίζονται  τα  ακόλουθα  αναφορικά  με  την 
κοστολόγηση  των  υπηρεσιών  χονδρικής  για  την  παροχή  φορητότητας 
αριθμών:

α. Τέλος αίτησης φορητότητας

i.  Ο  πάροχος−δότης  δύναται  να  αιτηθεί  από  τον  πάροχο−δέκτη  την 
καταβολή  τέλους  αίτησης  φορητότητας  που  αφορά  τη  διαδικασία 
διεκπεραίωσης μιας αίτησης συνδρομητή για φορητότητα αριθμού(ών). Το 
εν λόγω τέλος αφορά στις περιπτώσεις της αποδοχής και της απόρριψης 
της  αίτησης  φορητότητας  και  προσδιορίζεται  με  βάση  την  αρχή  της 
κοστοστρέφειας.

ii. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω τέλους λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
εργασίες που πραγματοποιούνται από τον πάροχο−δότη για την εξέταση 
της  αίτησης  φορητότητας  μέχρι  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  της.  Δεν 
λαμβάνονται  υπόψη οι  επιπλέον  διαδικασίες  που απαιτούνται  για  την 

Αναλυτική Διακήρυξη σελίδα 88



 

αποσύνδεση του συνδρομητή από τον πάροχο−δότη, ούτε οι διαδικασίες 
αλλαγών στις πληροφορίες δρομολόγησης.

iii. Το τέλος αίτησης φορητότητας υπόκειται σε έγκριση από την ΕΕΤΤ. Για 
τον  υπολογισμό  του  τέλους  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  Bottom−Up 
μοντέλο υπολογισμού.

Για τον προσδιορισμό του τέλους που θα εφαρμόσει κατά το επόμενο έτος 
κάθε  πάροχος−δότης  υποβάλλει  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  τα  στοιχεία 
κόστους που ορίζει

η παρούσα εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη παροχής 
επαρκών  κοστολογικών  στοιχείων  από  έναν  υπόχρεο  πάροχο,  η  ΕΕΤΤ 
δύναται  να  χρησιμοποιεί  για  την  ανάλυση  του  κόστους  δικό  της 
Bottom−Up μοντέλο χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς που έχει στη 
διάθεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών (benchmarking). 
(…)»

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :

Η  διαδικασία  του  κοστολογικού  ελέγχου,  καθώς  και  του  ελέγχου  των 
Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  Α.Π.  482/051/27.05.2008,  «Μεθοδολογίες/  Αρχές  
Κοστολόγησης και  Λογιστικού Διαχωρισμού για  την υλοποίηση των επιβληθέντων  
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού  
διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές  
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008). 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ως άνω απόφασης (η οποία τέθηκε σε ισχύ την 4  η   

Ιουλίου 2008) : «…

1. Ο OTE οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ σε ετήσια βάση, ένα (1) μήνα μετά την  
έγκριση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση :

α) κοστολογικά στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες  
οικονομικές  καταστάσεις,  για  το  προηγούμενο  (οικονομικό)  έτος  και  αντίστοιχα  
προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) οικονομικά έτη, συνοδευμένα  
από  όλα  τα  στοιχεία  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  η  συμμόρφωσή  του  με  τις  
επιβληθείσες  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  
διαχωρισμού.

 β)  καταστάσεις  και  πληροφορίες  λογιστικού  διαχωρισμού,  τα  οποία  έχουν  
προκύψει  από  τις  τελευταίες  εγκεκριμένες  οικονομικές  καταστάσεις,  για  το  
προηγούμενο  έτος  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  6  της  παρούσας  
απόφασης και 
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γ)  υποδείγματα  αναφορών  για  τις  πληροφορίες  κοστολόγησης  μέσω  του  
συστήματος  ΜΜΕΚ  (LRAIC),  τα  οποία  έχουν  προκύψει  από  τις  τελευταίες  
εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο (οικονομικό) έτος και  
από  αντίστοιχα  προϋπολογιστικά  δεδομένα  για  τα  επόμενα  δύο  οικονομικά  έτη,  
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

2. Η  ΕΕΤΤ  δύναται  εντός  είκοσι  ημερών  από  την  υποβολή  των  στοιχείων/  
καταστάσεων/ υποδειγμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,  
να  αιτείται  από  τον  ΟΤΕ  τη  συμπλήρωση  των  υποβληθέντων  στοιχείων  
καταστάσεων/  υποδειγμάτων,  ή  και  διευκρινίσεις  επί  των  υποβληθέντων  
στοιχείων.  Οι πληροφορίες  παρέχονται  υποχρεωτικά εντός  της τασσόμενης από  
την ΕΕΤΤ, κατά την υποβολή του αιτήματος, αποκλειστικής προθεσμίας. Η ΕΕΤΤ  
διατηρεί όλα τα δικαιώματά της από το άρθρο 45 παρ. 4 και 5 του Ν.3431/2006  
(ΦΕΚ 13/Α/2006) και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, όπως ισχύουν.

3. Η ΕΕΤΤ υποβάλλει τα κοστολογικά δεδομένα της παραγράφου 1 του παρόντος σε  
έλεγχο συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ συστήματα κοστολόγησης,  
αμέσως μετά την υποβολή αυτών. Ο έλεγχος διεξάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 45  
παράγραφος 7 του Ν. 3431/2006, από εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο,  
ανεξάρτητο  από  την  ΕΕΤΤ  και  τον  υπόχρεο  φορέα  εκμετάλλευσης,  ο  οποίος  
επιλέγεται από την ΕΕΤΤ με διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες, σύμφωνα με  
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και καλύπτει κατ’ελάχιστον τα στοιχεία της  
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε έλεγχο συμμόρφωσης  
με  βάση  τα  αρχικά  υποβληθέντα  στοιχεία,  καθώς  και  τυχόν  συμπληρώσεις  /  
διευκρινίσεις  αυτών,  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  εν  ισχύ  
νομοθεσίας  και  των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ.  Για τη διεξαγωγή του ελέγχου,  το  
προσωπικό της ΕΕΤΤ έχει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται  
στο άρθρο 12 περίπτωση ιστ και το άρθρο 14 του Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006).

4. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται  
στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3  
του  παρόντος,  ορίζεται  σύμφωνα με  την  Κοινή  Θέση της  Ομάδας  Ευρωπαίων  
Ρυθμιστών (ERG),27 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Το  μέρος  του  κόστους  που  συμπεριλαμβάνεται  στο  κοστολογικό  μοντέλο-  
σύστημα και το μέρος του κόστους που κατανέμεται στα επιμέρους υπό ρύθμιση  
προϊόντα, 

ii. τη  συμφιλίωση  μεταξύ  του  κοστολογικού  μοντέλου-συστήματος  και  των  
οικονομικών καταστάσεων,

iii. την  ακρίβεια  των  στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένων  των  λειτουργικών  
δεδομένων: όγκοι, τεχνολογικές παράμετροι, 

iv. χρησιμοποιούμενες  μεθοδολογίες  αναφορικά  με  την  απόσβεση,  την  
κεφαλαιοποίηση του κόστους, τους επιμερισμούς και την εκ νέου αποτίμηση  

27 ERG (2005): ERG Common Position – for implementing the Commission Recommendation C 
(2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework 
for electronic communications, ERG (05) 29, σελ. 38
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των  πάγιων  στοιχείων  (σύμφωνα  με  την  κοστολόγηση  με  βάση  το  τρέχον  
κόστος (CCA), 

v. τέλη μεταφοράς στις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού, 

vi. συμφιλίωση  μεταξύ  του  κοστολογικού  μοντέλου  και  των  καταστάσεων  
λογιστικού διαχωρισμού, και

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

5. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ θεωρεί μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων ως  
εμπιστευτικά,  οφείλει  κατά  την  υποβολή  των  στοιχείων  να  αιτιολογεί  και  να  
αποδεικνύει τον ισχυρισμό του, ανά περίπτωση. 

6. Μετά  τον  έλεγχο,  η  ΕΕΤΤ  δημοσιεύει  τα  Αποτελέσματα  του  Κοστολογικού  
Ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν «Δήλωση Συμμόρφωσης» με την επιφύλαξη  
της  Εθνικής  και  Κοινοτικής  Νομοθεσίας  περί  εμπορικού  απορρήτου.  Η ετήσια  
Δήλωση Συμμόρφωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής : 

i. Τα συμπεράσματα του ελεγκτή,

ii. Όλες τις ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν,

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

iv. Την πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που ακολουθήθηκε,  
και 

v. Ορισμένα  συγκεντρωτικά  χρηματοοικονομικά  και  λογιστικά  δεδομένα  
(όπως για παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, βασικές  
παραδοχές των μεθόδων κατανομής, επίπεδο κατανεμημένου κόστους και  
βαθμός διακριτικότητας του μοντέλου)...».

7. Ωστόσο, ο Ανάδοχος της ΕΕΤΤ πρέπει να λάβει υπόψη ότι η ανωτέρω Απόφαση που  
αφορά τη μεθοδολογία και τις γενικές αρχές του Κοστολογικού Ελέγχου, αναμένεται να  
τροποποιηθεί, καθόσον επί του παρόντος η ΕΕΤΤ επεξεργάζεται Σχέδιο τροποποιητικής  
Απόφασης που θα τεθεί σύντομα υπό διαβούλευση.

Δ. Σκοπός και Αντικείμενο του Έργου : 

Η  ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο 
από  εκείνη και  τον ελεγχόμενο  οργανισμό,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των 
άρθρων 44 παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012 το παρόν έργο το οποίο 
περιλαμβάνει   τον  έλεγχο  συμμόρφωσης  του  Ο.Τ.Ε.,  ως  Οργανισμού  με 
σημαντική  ισχύ  με  το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  ελέγχου  τιμών, 
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κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες σχετικές 
αγορές  χονδρικής  κα  λιανικής,  σύμφωνα  με  την  Α.Π.  ΕΕΤΤ 
482/051/26.05.2008.
 
Σκοπός του Έργου είναι ο κοστολογικός έλεγχος του Ο.Τ.Ε., προκειμένου να 
ελεγχθεί η συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών/ κοστολόγησης 
/  λογιστικού  διαχωρισμού  των  υπό  ρύθμιση  υπηρεσιών,  τόσο  σε  επίπεδο 
αγορών  χονδρικής,  όσο  και  σε  επίπεδο  αγορών  λιανικής,  όπως  αυτές 
επιβάλλονται  από  την  κείμενη  εθνική  και  κοινοτική  νομοθεσία,  και  τις 
σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

Ιδίως,  περιλαμβάνει  τον  έλεγχο  εφαρμογής  από  τον  Ο.Τ.Ε.,  των 
ενδεδειγμένων  κοστολογικών  συστημάτων  για  κάθε  επιμέρους  ορισθείσα 
σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, καθώς και τον έλεγχο κοστοστρέφειας 
των τιμολογίων που εξάγονται, μέσω των κοστολογικών αυτών συστημάτων 
για τα έτη 2015 και 2016 και τον έλεγχο συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
λογιστικού διαχωρισμού,  όπως αυτές   ισχύουν,  σύμφωνα με την Απόφαση 
Α.Π. ΕΕΤΤ 482/051/26.05.2008. 

Ειδικότερα: 

Α. Ο κοστολογικός έλεγχος των υπό εξέταση υπηρεσιών του ΟΤΕ του έτους 
2015, θα γίνει  με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία,  καθώς και τυχόν 
συμπληρώσεις  /διευκρινήσεις  αυτών,  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 
κείμενης εν ισχύι νομοθεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ Τα κοστολογικά 
στοιχεία  προκύπτουν  από  τις  τελευταίες  εγκεκριμένες  οικονομικές 
καταστάσεις,  για  το  προηγούμενο  (οικονομικό)  έτος  (2013)  και  αντίστοιχα 
προϋπολογιστικά δεδομένα  για  τα  επόμενα δύο  (2)  οικονομικά έτη  (2014-
2015),  συνοδευμένα  από  όλα  τα  στοιχεία  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  η 
συμμόρφωσή  του  με  τις  επιβληθείσες  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού.

Β. Ο κοστολογικός έλεγχος των υπό εξέταση υπηρεσιών του ΟΤΕ του έτους 
2016,  θα γίνει  με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία,  καθώς και τυχόν 
συμπληρώσεις  /διευκρινήσεις  αυτών,  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 
κείμενης εν ισχύι νομοθεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ Τα κοστολογικά 
στοιχεία  προκύπτουν  από  τις  τελευταίες  εγκεκριμένες  οικονομικές 
καταστάσεις,  για  το  προηγούμενο  (οικονομικό)  έτος  (2014)  και  αντίστοιχα 
προϋπολογιστικά δεδομένα  για  τα  επόμενα δύο  (2)  οικονομικά έτη  (2015-
2016),  συνοδευμένα  από  όλα  τα  στοιχεία  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  η 
συμμόρφωσή  του  με  τις  επιβληθείσες  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού.

Στο  αντικείμενο  του  υπό  ανάθεση  έργου  περιλαμβάνονται  ειδικότερα  τα 
ακόλουθα:
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1. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Ο.Τ.Ε. προς τις εγκεκριμένες από την 
ΕΕΤΤ μεθοδολογίες, που βασίζονται:

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

κόστος,
όπως  αυτές  έχουν  διαμορφωθεί  με  βάση  την  Α.Π.  ΕΕΤΤ 
482/051/26.05.2008,  όπως  αυτή  θα  ισχύει  κατά  την  περίοδο  του 
ελέγχου,  καθώς  και  τους  προηγούμενους  κοστολογικούς  ελέγχους, 
εφόσον δεν αντίκειται στην ως άνω Απόφαση, 

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

3. Ο Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των υποδειγμάτων αναφορών για τις 
πληροφορίες κοστολόγησης, μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), τα 
οποία  έχουν  προκύψει  από  τις  τελευταίες  εγκεκριμένες  οικονομικές 
καταστάσεις,  για  το  προηγούμενο  (οικονομικό)  έτος  και  από 
αντίστοιχα  προϋπολογιστικά  δεδομένα  για  τα  επόμενα  δύο  (2) 
οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω Απόφασης.

4. Ο  Έλεγχος  της  ορθής  εφαρμογής  του  Λογιστικού  Διαχωρισμού, 
σύμφωνα  με  το  Άρθρο  6  της  ανωτέρω  Απόφασης  Α.Π.  ΕΕΤΤ 
482/051/26.05.2008.  Ο  έλεγχος  θα  περιλαμβάνει,  επίσης,  την 
αξιολόγηση  των  στοιχείων  τροφοδότησης,/εισόδου  στο  κοστολογικό 
σύστημα, καθώς  και των σχετικών υποθέσεων.

Για την υλοποίηση των κοστολογικών ελέγχων του υπό ανάθεση έργου που 
αναφέρονται  ανωτέρω,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  διεκπεραιώσει για  κάθε 
ελεγχόμενο έτος, ιδίως, τις παρακάτω εργασίες :

Α. Συμφιλίωση των Δημοσιευμένων Οικονομικών Στοιχείων  (βάσει των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) του Ο.Τ.Ε. με τα στοιχεία εισόδου στο 
κοστολογικό  σύστημα  (Μητρώο  Παγίων,  Αποδοχές  Προσωπικού, 
Υλικά, και .τ.λ.).

Β. Έλεγχο  της  ορθής  απεικόνισης  στο  κοστολογικό  των  υπό  ρύθμιση 
υπηρεσιών,  όπως   έχουν  ορισθεί  στις  αποφάσεις  της  ΕΕΤΤ  για  την 
Ανάλυση  των  σχετικών  Αγορών,  καθώς  και  των  Προσφορών 
Αναφοράς  (RIO,  LLU,  Μισθωμένων  Γραμμών  Χονδρικής  και 
Τμηματικών Μισθωμένων Γραμμών. 

Γ. Έλεγχο, και εφόσον απαιτηθεί, διόρθωση των χρησιμοποιούμενων από 
τον  Ο.Τ.Ε.  κλείδων   επιμερισμού,  σε  σχέση  με  τις  κλείδες  που 
περιγράφονται στις εγκεκριμένες από την ΕΕΤΤ μεθοδολογίες (ΠΚΚ-
ΤΚ,  ΜΜΕΚ-ΤΚ). Δηλαδή, μεταξύ άλλων, θα ελεγχθεί η ορθότητα της 
κατανομής  των δραστηριοτήτων στις δεξαμενές κόστους (cost pools), 
καθώς και  ο  τρόπος  επιμερισμού από τα διαφορετικά επίπεδα των 
Building Blocks στις υπηρεσίες  (πρόκειται για τον έλεγχο ορθότητας 
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των routing factors και των τεχνικών παραμέτρων που έχουν επιλεχθεί 
για  τους  επιμερισμούς).  Έλεγχο/επικαιροποίηση  των  σχετικών 
ερωτηματολογίων,  όσον  αφορά  στην  ορθότητα  υλοποίησής  τους, 
σύμφωνα με  τις  παρατηρήσεις  της  ΕΕΤΤ,  τη σωστή  αποτύπωση των 
δραστηριοτήτων, ανά υπηρεσιακή μονάδα κ.τ.λ.

Δ. Έλεγχο  της  ορθότητας  υπολογισμού  της  (επικαιροποίησης)  ή 
αποτίμησης των παγίων σε τρέχον κόστος, κατά τον οποίο θα πρέπει 
να εξετασθούν τα εξής :

• Η  ορθότητα  του  τρόπου  (επικαιροποίησης)  ή  αποτίμησης  των 
παγίων του Ο.Τ.Ε. σε τρέχον κόστος, όπως αυτή περιγράφεται στην 
εγκεκριμένη  από  την  ΕΕΤΤ  μεθοδολογία,  σύμφωνα  με  τις 
βελτιωτικές προτάσεις της ΕΕΤΤ Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης 
ή μη ορθής επικαιροποίησης των παγίων, ο Ανάδοχος οφείλει να 
προτείνει και εφαρμόσει τρόπο επικαιροποίησης αυτών.  

• Έλεγχο  της  ορθότητας  και,  εφόσον  απαιτηθεί,  διόρθωση  του 
υπολογισμού των αποσβέσεων για τις διάφορες κατηγορίες παγίων 
στοιχείων, βάσει του τρέχοντος κόστους. 

Ε. Έλεγχο,  και  εφόσον  απαιτηθεί,  διόρθωση  των  CVRs  (Cost  Volume 
Relations),  ως  προς την ορθότητα εισαγωγής  τους  στο  κοστολογικό 
σύστημα  και των κανόνων που ακολουθούν.

ΣΤ. Έλεγχο του τρόπου επιμερισμού του απασχολούμενου κεφαλαίου στις 
υπηρεσίες,  καθώς  και  του  τρόπου  υπολογισμού  του  σταθμισμένου 
μέσου  κόστους  κεφαλαίου  (WACC)  για  την  τελευταία  διαθέσιμη 
απολογιστική λογιστική χρήση, καθώς και για  δύο (2) έτη μετά από 
αυτήν. Σε περίπτωση μη συμφωνίας του Αναδόχου με το προτεινόμενο 
WACC του Ο.Τ.Ε.,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να τεκμηριώσει  επαρκώς 
τους υπολογισμούς του. 

Ζ. Έλεγχο  της  χρησιμοποιούμενης  μεθοδολογίας  προϋπολογιστικής 
κοστολόγησης, καθώς και του σχετικού κόστους που προκύπτει από την 
εφαρμογή  της,  για   τον  προσδιορισμό  των  μέσων  τιμών  των 
υπηρεσιών  υπό   εξέταση.  Στον  έλεγχο   περιλαμβάνεται  και  η 
αξιολόγηση των στοιχείων τροφοδότησης/εισόδου του κοστολογικού 
συστήματος,  καθώς  και  των  σχετικών υποθέσεων,  ενώ θα πρέπει  να 
γίνει  και   έλεγχος  της  ορθότητας  της  συσχέτισης  των  επιλεγμένων 
δεικτών με τις διάφορες κατηγορίες κόστους.

Η. Έλεγχο  των  υποδειγμάτων  αναφορών  για  τις  πληροφορίες 
κοστολόγησης, μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), τα οποία έχουν 
προκύψει  από  τις  τελευταίες  εγκεκριμένες  οικονομικές  καταστάσεις, 
για  το  προηγούμενο  (οικονομικό)  έτος  και  από  αντίστοιχα 
προϋπολογιστικά δεδομένα για  τα επόμενα δύο (2)  οικονομικά έτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω Απόφασης της ΕΕΤΤ
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Θ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει και να παραδώσει στην ΕΕΤΤ 
ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορεί η ΕΕΤΤ να εξάγει άμεσα το κόστος 
και  το  απασχολούμενο  κεφάλαιο  κάθε  δομικού  στοιχείου, 
δραστηριότητας, τεχνικού προϊόντος, καθώς και εμπορικού προϊόντος 
του  κοστολογικού  συστήματος  (ΠΚΚ  &  ΜΜΕΚ),  καθώς  και  την 
προέλευση αυτού του κόστους, σύμφωνα με την ιεραρχική δομή του 
κοστολογικού  συστήματος.  Το   εργαλείο  αυτό  θα  πρέπει  να  είναι 
δυναμικό, προκειμένου κάθε πιθανή αλλαγή στα δεδομένα εισόδου στο 
κοστολογικό σύστημα να ενσωματώνεται στις αναφορές του εργαλείου 
και  η  ΕΕΤΤ  να  μπορεί  να  τη  χρησιμοποιήσει,  μεταξύ  άλλων,  για 
αναλύσεις  ευαισθησίας  (sensitivity  analysis).  Επίσης,  θα  πρέπει  να 
εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της ΕΕΤΤ στη χρήση του εν λόγω 
εργαλείου, παρέχοντας και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Ι. Έλεγχο των «Bottom – Up» μοντέλων που θα υποβληθούν  από τον 
Ο.Τ.Ε. για την κοστολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών.

ΙΑ . Ενσωμάτωση  στο  κοστολογικό  σύστημα  των  παρατηρήσεων  που  θα 
προκύψουν από τον έλεγχο του κοστολογικού του Ο.Τ.Ε. με ΠΚΚ και 
ΜΜΕΚ (συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρήσεων της ΕΕΤΤ) και 
προσδιορισμός  των  κοστοστρεφών  τιμών  για  τις  υπό  εξέταση 
υπηρεσίες.

ΙΒ. Έλεγχο  των  καταστάσεων  λογιστικού  διαχωρισμού.  οι  οποίες  έχουν 
προκύψει  από  τις  τελευταίες  εγκεκριμένες  οικονομικές  καταστάσεις, 
για το (εκάστοτε) προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης. 

ΙΓ. Έλεγχος  υλοποίησης  των  βελτιωτικών  προτάσεων  της  ΕΕΤΤ  που 
περιλαμβάνονται  στις  Αποφάσεις  των  προηγούμενων  κοστολογικών 
ελέγχων.

Φάσεις και Ενότητες του Έργου :

Το υπό ανάθεση έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, κάθε μία από 
τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν ανεξάρτητο, ετήσιο έλεγχο συμμόρφωσης του 
ΟΤΕ  προς  τις  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών/κοστολόγησης/  λογιστικού 
διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, ως εξής:

Φάση Α’: Κοστολογικός Έλεγχος 2015 (με απολογιστικά στοιχεία 2013)

Φάση Β’: Κοστολογικός Έλεγχος 2016 (με απολογιστικά στοιχεία 2014)

Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ θα υπογράψει αρχικώς Σύμβαση την Φάση Α’ του Έργου, 
υπογράφοντας  σχετική  Σύμβαση,  που  θα  ισχύει  από  την  παράδοση  στον 
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Ελεγκτή του συνόλου των κοστολογικών στοιχείων του ΟΤΕ για τον έλεγχο 
του  έτους  2015 και στην οποία θα προβλέπεται το δικαίωμα της ΕΕΤΤ να 
αναθέσει  μονομερώς  τη  Β’  Φάση  του  Έργου,  με  νέα  Σύμβαση  που  θα 
υπογραφεί για τη δεύτερη αυτή Φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τους ίδους 
όρους (ιδίως οικονομικούς: τίμημα και όρους πληρωμής) με τη Σύμβαση της 
Φάσης Α’ και θα ισχύει  από την την παράδοση στον Ελεγκτή του συνόλου 
των κοστολογικών στοιχείων του ΟΤΕ για τον έλεγχο του  έτους  2016.

Κάθε Φάση του υπό ανάθεση Έργου διακρίνεται  σε  τέσσερις  (4)  επιμέρους 
Ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν τα Παραδοτέα του έργου, ως εξής :

Ενότητα 1 : Σχεδιασμός Κοστολογικών Ελέγχων (Παραδοτέα Α1, Β1)

Ενότητα 2:  Υλοποίηση / ολοκλήρωση των κοστολογικών  ελέγχων που 
αφορούν τη μεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ, (Παραδοτέα Α2, Β2)

Ενότητα 3:  Υλοποίηση / ολοκλήρωση των κοστολογικών  ελέγχων που 
αφορούν τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ (Παραδοτέα Α3, Β3)

Ενότητα  4:  Έλεγχος  των  Καταστάσεων  Λογιστικού  Διαχωρισμού 
(Παραδοτέα Α4, Β4)

Σημειώνεται,  ότι  τα  θέματα  (ή  /και  εργασίες)  που  περιγράφονται  στην 
παρούσα  διακήρυξη,  σχετικά  με  κάθε  επιμέρους  Ενότητα,  αποτελούν  το 
ελάχιστο  υποχρεωτικό  περιεχόμενο  των  εργασιών  που  πρέπει  να 
διεκπεραιώσει ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν 
να  συμπεριλάβουν  στην  τεχνική  προσφορά  τους  επιπλέον  εργασίες  που 
κρίνουν αναγκαίες για την, κατά νόμον, υλοποίηση του αντικειμένου του υπό 
ανάθεση Έργου, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2 του παραρτήματος Ι της 
παρούσας, λαμβανομένων υπόψη και των σκοπών του. Οι εργασίες αυτές θα 
ληφθούν  υπόψη  από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  πλαίσιο  της 
αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του 
παρόντος Τεύχους Προκήρυξης.

Ενότητα 1 : Σχεδιασμός  Κοστολογικών Ελέγχων 
 
Η Ενότητα 1 (κάθε μίας από τις τρεις φάσεις του έργου) έχει ως αντικείμενο, 
τη  συμφωνία,  μεταξύ  Αναδόχου  και  ΕΕΤΤ,  σχετικά  με  τη  μέθοδο  που  θα 
ακολουθήσει ο Ανάδοχος για τη διενέργεια των ελέγχων για την επίτευξη των 
στόχων του υπό ανάθεση Έργου, όπως αναφέρονται ανωτέρω. Ως εκ τούτου, 
κατά το σχεδιασμό των ελέγχων ο Ανάδοχος πρέπει :
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i. Να  προσδιορίσει  τη  μεθοδολογία  που  θα  ακολουθήσει  για  να 
εκπονηθούν  οι  σχετικοί  έλεγχοι  για  την  υλοποίηση  του 
Αντικειμένου του υπό ανάθεση Έργου.

ii. Να προσδιορίσει τα δεδομένα που θα πρέπει να συλλεχθούν και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του Αντικειμένου 
του υπό ανάθεση Έργου 

iii. Να συμφωνήσει με την ΕΕΤΤ, σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων 
και τη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων/ πληροφοριών,  όπως 
αναφέρεται στα δύο αμέσως προηγούμενα αιτήματα.

iv. Να συντάξει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
v. Να παρουσιάσει/κωδικοποιήσει τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει 

επικεντρωθεί ο ελεγκτής κατά τον παρόντα έλεγχο συγκρινόμενα με 
τα  αποτελέσματα  του  εκάστοτε  προηγούμενου  κοστολογικού 
ελέγχου.

vi. Να παρουσιάσει τις νέες υπό εξέταση υπηρεσίες του ΟΤΕ
vii. Να  συντάξει  πίνακες  με  πανευρωπαϊκούς  συγκριτικούς  δείκτες 

αναφοράς   «benchmarking»  για  τις  ρυθμιζόμενες   υπηρεσίες 
χονδρικής όπου να απεικονίζεται η θέση της Ελλάδος σχετικά με τα 
τιμολόγια υπηρεσιών σε σχέση με τα αντίστοιχα  που εφαρμόζουν 
τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ 

viii. Να συντάξει και να υποβάλει  στην ΕΕΤΤ Έκθεση στην οποία θα 
περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω (παράγραφος 4.1 περιπτώσεις i 
έως vi) και η οποία αποτελεί το Παραδοτέο 1.

1.2. Ενότητα  2  :  Υλοποίηση  του  Ελέγχου  των  υποβληθέντων 
κοστολογικών  στοιχείων,  με  βάση  την  μεθοδολογία  ΠΚΚ-ΤΚ  και  των 
προβλέψεων  για  τον  προσδιορισμό  κοστοστρεφών  τιμολογίων  για  τις 
υπηρεσίες υπό εξέταση για τα επόμενα δύο (2) έτη, με βάση τη μεθοδολογία 
ΠΚΚ-ΤΚ :

Η Ενότητα 2 (κάθε μίας εκ των τριών φάσεων του έργου) έχει, ως αντικείμενο, 
τον  έλεγχο  του  τρόπου  υπολογισμού  του  κόστους  των  υπό  Εξέταση 
Υπηρεσιών. 

Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να  ασκήσει  τους  σχετικούς  ελέγχους  για  την  υλοποίηση  του 
αντικειμένου του Έργου  που αφορούν στη μεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ.

β. Να προσδιορίσει το κόστος των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, τόσο 
για  τις  περιπτώσεις  κοστοστρεφούς  τιμολόγησης,  όσο  και  για  τις 
περιπτώσεις άλλου ελέγχου τιμών.
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γ. Να προσδιορίσει  κάθε  είδος  κόστους  που  απαιτείται  για  τον 
προσδιορισμό  των  τιμών  των  υπηρεσιών  που  ελέγχονται  με  τη 
μεθοδολογία  «retail  minus»  και  να  προσδιορίσει  το  απαιτούμενο 
minus. (Wholesale Line Rental -WLR).

δ. Να προσδιορίσει  τυχόν προβλήματα / ελλείψεις  / αδυναμίες 
στην υλοποίηση  ή και  εφαρμογή του κοστολογικού συστήματος του 
Ο.Τ.Ε.  και  να  προτείνει  επαρκώς  τεκμηριωμένες  λύσεις  για  την 
αντιμετώπισή  τους.  Ακόμη,  να  υποβάλει  συγκεκριμένες  σχετικές 
ενέργειες που θα πρέπει να  αναλάβει η ΕΕΤΤ ή /και  ο Ο.Τ.Ε. για την 
αντιμετώπισή τους,  στα πλαίσια  του παρόντος ή/και  των επόμενων 
κοστολογικών  ελέγχων.  Να  επικαιροποιήσει/ελέγξει  τα 
ερωτηματολόγια που υποβάλει συμπληρωμένα ο Ο.Τ.Ε. (Κοστολόγηση, 
ανά  δραστηριότητα),  όσον  αφορά  στην  ορθότητα  υλοποίησης  τους, 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕΤΤ, την σωστή αποτύπωση των 
δραστηριοτήτων, ανά υπηρεσιακή μονάδα κ.τ.λ.

ε.  Να  ελέγξει  την  υλοποίηση  ή  μη  εκ  μέρους  του  ΟΤΕ  των 
βελτιωτικών προτάσεων/ συστάσεων της ΕΕΤΤ που υποβλήθηκαν στα 
πλαίσια προηγούμενων κοστολογικών ελέγχων.

στ. Να  προβεί  σε  προσδιορισμό  των  σχετικών  κοστοστρεφών 
τιμολογίων, όπου αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με τις Αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ιδίως :

o Να  προσδιορίσει  κοστοστρεφή  τιμολόγια  για  τις 
υπηρεσίες  υπό  εξέταση,  με  βάση  τη  μεθοδολογία  ΠΚΚ.  Ο 
έλεγχος  θα  γίνει  απολογιστικά,  με  βάση  τα  εκάστοτε 
υποβληθέντα απολογιστικά στοιχεία του Ο.Τ.Ε., για τις ανωτέρω 
υπηρεσίες και προϋπολογιστικά για τα δύο (2) επόμενα έτη.
o Το προϋπολογιστικό κόστος προσδιορίζεται με βάση τα 
απολογιστικά  στοιχεία  της  τελευταίας  χρήσης  και  τις 
προβλέψεις  για  τα  έξοδα  και  τη  ζήτηση  υπηρεσιών  (κίνηση, 
αριθμός γραμμών) για τα επόμενα δύο (2) έτη (που ακολουθούν 
το  έτος  για  το  οποίο  παρέχονται  τα  απολογιστικά  στοιχεία). 
Επομένως, ο Ανάδοχος πρέπει να εξετάσει,  τόσο την ακρίβεια 
της  μεθόδου  πρόβλεψης  της  σχετικής  ζήτησης  υπηρεσιών 
(κίνησης),  όσο  και  τη  μέθοδο  προϋπολογισμού  του  σχετικού 
κόστους.
o Σε κάθε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο που θα διεξάγει 
ο Ανάδοχος, προκύπτει περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ο.Τ.Ε. 
με  τις  υποχρεώσεις  προσκόμισης  κοστολογικών  ή  άλλων 
στοιχείων,  αναγκαίων  για  τη  διεξαγωγή  του  κοστολογικού 
ελέγχου, ή,  εφόσον από τον έλεγχο που διεξάγει ο Ανάδοχος, 
προκύψει ότι ο Ο.Τ.Ε.  δεν θεμελίωσε επαρκώς,  ως όφειλε,  την 
κοστοστρέφεια  των  υπηρεσιών  για  τις  οποίες  έχει  τέτοια 
υποχρέωση,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προτείνει  στην  ΕΕΤΤ, 
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επαρκώς τεκμηριωμένα,  ακολουθώντας ενδεδειγμένη,  με  βάση 
τις αρχές της επιστήμης και της τέχνης και τη διεθνή εμπειρία, 
μεθοδολογία, καθώς και τιμές για τις  υπηρεσίες αυτές,  (ή τα, 
κατά περίπτωση, απαιτούμενα αποτελέσματα).

ζ.  Να  αποδελτιώσει  από  τα  συμπεράσματα  του  ελέγχου  όλες  τις 
σχετικές ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν κατά τον παρόντα έλεγχο, με 
την  σχετική  ένδειξη,  αν  αυτές  υπήρχαν  και  σαν  ευρήματα  των 
προηγουμένων  ελέγχων.  Καλείται  επίσης  σε  κάθε  ασυμφωνία  να 
αντιστοιχίζει  τη  σχετική  σύσταση  καθώς  και  τα  αναμενόμενα 
αποτελέσματα/ συνέπειες της εν λόγω σύστασης 

η.  Έλεγχο των «Bottom – Up» μοντέλων που θα υποβληθούν από 
τον Ο.Τ.Ε. για την κοστολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών.

θ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει και να παραδώσει στην ΕΕΤΤ 
ένα  εργαλείο  με  το  οποίο  θα  μπορεί  η  ΕΕΤΤ  να  εξάγει,  άμεσα,  το 
κόστος  και  το  απασχολούμενο  κεφάλαιο  κάθε  δομικού  στοιχείου, 
δραστηριότητας, τεχνικού προϊόντος, καθώς και εμπορικού προϊόντος 
του κοστολογικού συστήματος,  καθώς  και την προέλευση αυτού του 
κόστους,  σύμφωνα  με  την  ιεραρχική  δομή  του  κοστολογικού 
συστήματος. Το  συγκεκριμένο εργαλείο θα πρέπει να είναι δυναμικό, 
προκειμένου  κάθε  πιθανή  αλλαγή  στα  δεδομένα  εισόδου  στο 
κοστολογικό σύστημα  να ενσωματώνεται στις αναφορές του εργαλείου 
και  η  ΕΕΤΤ  να  μπορεί  να  τη  χρησιμοποιήσει,  μεταξύ  άλλων,  για 
αναλύσεις  ευαισθησίας  (sensitivity  analysis).  Επίσης,  θα  πρέπει  να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΕΤΤ στη χρήση του εν λόγω εργαλείου, 
παρέχοντας και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

ι.  Να συντάξει και να υποβάλει στην ΕΕΤΤ Έκθεση  σχετική με τα σημεία 
που αναφέρονται πιο πάνω  (α - η), η οποία αποτελεί το Παραδοτέο 2.

Ενότητα  3:  Υλοποίηση  του  Ελέγχου  των  τελευταίων  διαθέσιμων 
κοστολογικών  στοιχείων  και  των  προβλέψεων  των  υπό  εξέταση 
τιμολογίων για τα επόμενα δύο (2) έτη, με βάση τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ 
: 
 
Η Ενότητα 3 (της εκάστοτε φάσης του έργου) έχει, ως αντικείμενο, τον : 

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

β. τον προσδιορισμό των μέσων κοστοστρεφών τιμών των υπό εξέταση 
υπηρεσιών. 
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Ως εκ τούτου,  ο Ανάδοχος για την  υλοποίηση του έργου υποχρεούται, 
ιδίως :

• Να  ασκήσει  τους  σχετικούς  ελέγχους  για  την  υλοποίηση  του 
αντικειμένου  του Έργου  που αφορούν στη μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ,

• Να  προσδιορίσει  τυχόν  προβλήματα/ελλείψεις/αδυναμίες  στην 
υλοποίηση   και  εφαρμογή  του  Επιχειρησιακού  Κοστολογικού 
Συστήματος του Ο.Τ.Ε., ως προς τη μεθοδολογία MMEK - TK,
- Έλεγχο,  και,  εφόσον  απαιτηθεί,  διόρθωση  των  CVRs  (Cost 
Volume  Relations),  ως  προς  την  ορθότητα  εισαγωγής  τους  στο 
κοστολογικό σύστημα και των κανόνων που ακολουθούν,

• Να υποβάλει επαρκώς τεκμηριωμένες και να εφαρμόσει συγκεκριμένες 
προτάσεις για την αντιμετώπιση των προσδιορισθέντων προβλημάτων. 
Ακόμη, να υποβάλει  συγκεκριμένες σχετικές ενέργειες που θα πρέπει 
να  αναλάβει η ΕΕΤΤ ή/και ο Ο.Τ.Ε. για την αντιμετώπισή τους, στα 
πλαίσια του παρόντος ή/και των επόμενων κοστολογικών ελέγχων,

• Να  προσδιορίσει  το  κόστος  των  υπό  Εξέταση  Υπηρεσιών.  Το 
προϋπολογιστικό  κόστος  προσδιορίζεται,  με  βάση  τα  απολογιστικά 
στοιχεία της τελευταίας χρήσης και τις προβλέψεις για τα έξοδα και τη 
ζήτηση υπηρεσιών (κίνηση, αριθμός γραμμών) για τα επόμενα δύο (2) 
έτη (που ακολουθούν το έτος για το οποίο παρέχονται τα απολογιστικά 
στοιχεία). Επομένως, ο Ανάδοχος, για τον κοστολογικό έλεγχο πρέπει 
να εξετάσει,  τόσο την ακρίβεια της μεθόδου πρόβλεψης της σχετικής 
ζήτησης υπηρεσιών (κίνησης), όσο και τη μέθοδο προϋπολογισμού του 
σχετικού κόστους,

• Να προσδιορίσει  το  κόστος  των  υπό  ρύθμιση  υπηρεσιών,  τόσο  στις 
περιπτώσεις κοστοστρεφούς τιμολόγησης, όσο και για τις περιπτώσεις 
άλλου ελέγχου τιμών,

• Να  προσδιορίσει  κάθε  είδους  κόστος  που  απαιτείται  για  τον 
προσδιορισμό  των  τιμών  των  υπηρεσιών  που  ελέγχονται  με  τη 
μεθοδολογία «retail minus»,

• Να  προβεί  σε  έλεγχο  των  υποδειγμάτων  αναφορών  για  τις 
πληροφορίες κοστολόγησης, μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), τα 
οποία  έχουν  προκύψει  από  τις  τελευταίες  εγκεκριμένες  οικονομικές 
καταστάσεις,  για  το  προηγούμενο  (οικονομικό)  έτος  και  από 
αντίστοιχα  προϋπολογιστικά  δεδομένα  για  τα  επόμενα  δύο  (2) 
οικονομικά  έτη,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  της  Α.Π.  ΕΕΤΤ 
482/051/26.05.2008,
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• Να αποδελτιώσει από τα συμπεράσματα του ελέγχου όλες τις σχετικές 
ασυμφωνίες  που  διαπιστώθηκαν  κατά  τον  παρόντα  έλεγχο,  με  την 
σχετική  ένδειξη,  αν  αυτές  υπήρχαν  και  σαν  ευρήματα  των 
προηγουμένων  ελέγχων.  Καλείται  επίσης  σε  κάθε  ασυμφωνία  να 
αντιστοιχίζει  τη  σχετική  σύσταση  καθώς  και  τα  αναμενόμενα 
αποτελέσματα/ συνέπειες της εν λόγω σύστασης 

• Έλεγχο των «Bottom – Up» μοντέλων που θα υποβληθούν  από τον 
Ο.Τ.Ε.  για  την  κοστολόγηση συγκεκριμένων  υπηρεσιών,  όπως  αυτές 
ορίζονται,  σύμφωνα  στην  κείμενη,  εν  ισχύι,  νομοθεσία  και  τις 
αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

• Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ 
Έκθεση,  σχετικά με  τα σημεία  που αναφέρονται  πιο  πάνω,  η οποία 
αποτελεί το Παραδοτέο 3.

 1.4.   Ενότητα  4  :   Εξέταση  της  ορθής  εφαρμογής  του  Λογιστικού 
Διαχωρισμού 

Η Ενότητα 4 ( εκάστης φάσεως του έργου) έχει, ως αντικείμενο, τον : 

έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Λογιστικού Διαχωρισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της Α.Π. ΕΕΤΤ 482/051/26.05.2008. Ο έλεγχος συμπεριλαμβάνει την 
αξιολόγηση των στοιχείων τροφοδότησης/εισόδου στο κοστολογικό σύστημα, 
καθώς και των σχετικών υποθέσεων. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να : 

• Ελέγξει τη συμφιλίωση των οικονομικών καταστάσεων, με αυτές των 
καταστάσεων του λογιστικού διαχωρισμού,

• Ελέγξει  τη  συμφιλίωση  μεταξύ  του  κοστολογικού  μοντέλου  και  των 
παρεχόμενων καταστάσεων του λογιστικού διαχωρισμού.

• Ελέγξει εάν οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού εξασφαλίζουν, 
ότι  για  κάθε  οριζόμενη  υπηρεσία,  αγορά,  επιχειρηματική  μονάδα, 
καθώς  και  για  το  σύνολο  της  εταιρείας  παρέχουν  όλη  την 
προβλεπόμενη πληροφορία και έχουν υλοποιηθεί ορθά από τον Ο.Τ.Ε.

• Ελέγξει τα τέλη  μεταφοράς στις ανωτέρω καταστάσεις. 

Επίσης,  ο  Ανάδοχος  καλείται  να  προβεί  σε  αναθεώρηση  του  αιτήματος 
δεδομένων για  τον  κοστολογικό  έλεγχο  του  ΟΤΕ  της  επόμενης  χρήσης, 
καθώς και σε έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ για το εκάστοτε 
υπό έλεγχο έτος.
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Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ Έκθεση, 
σχετικά  με  τα  σημεία  που  αναφέρονται  πιο  πάνω,  η  οποία  αποτελεί  το 
Παραδοτέο 4 της εκάστοτε φάσης του έργου.

1.5. Υποβολή τελικών παραδοτέων 2-4 

Τέλος, μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, όπως προέκυψαν 
στις ενότητες 2 έως 4, στον ΟΤΕ και την παραλαβή των παρατηρήσεων του 
ΟΤΕ επ’ αυτών, ο Ανάδοχος οφείλει, κατόπιν σχολιασμού των τελευταίων, να 
προβεί σε οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και  να υποβάλει στην 
ΕΕΤΤ τα παραδοτέα 2 έως 4 του έργου σε τελική μορφή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΩΝ :

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρουσιάζονται  τα  παραδοτέα  κάθε  μίας  εκ  των 
φάσεων Α και Β του Έργου και οι χρόνοι παράδοσης αυτών, με αφετηρία την 
ημερομηνία  υποβολής  από  την  ΕΕΤΤ  στον  Ανάδοχο  των  κοστολογικών 
δεδομένων εκάστης φάσης:

Παραδοτέο Τίτλος Γλώσσα Χρόνος Παράδοσης 
Παραδοτέου 

1 Σχεδιασμός   Κοστολογικών 
Ελέγχων Ελληνική

Μία εβδομάδα

 (από την υποβολή 
των κοστολογικών 

δεδομένων)

2 Έλεγχος  του  απολογιστικού 
και  προϋπολογιστικού 
κόστους  με  βάσει  την 
μεθοδολογία  ΠΠΚ-ΤΚ  και 
προσδιορισμός 
κοστοστρεφών τιμολογίων

Ελληνική ή 
Αγγλική

Έξι εβδομάδες

(από την υποβολή 
των κοστολογικών 

δεδομένων)

3 Έλεγχος  του  απολογιστικού 
και  προϋπολογιστικού 
κόστους  με  βάσει  την 
μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ και 
προσδιορισμός 
κοστοστρεφών τιμολογίων. 

Ελληνική ή 
Αγγλική

Οκτώ εβδομάδες

(από την υποβολή 
των κοστολογικών 

δεδομένων)

4 Εξέταση  της  ορθής 
εφαρμογής  του  Λογιστικού 
Διαχωρισμού

Ελληνική ή 
Αγγλική

Έντεκα εβδομάδες

(από την υποβολή 
των κοστολογικών 

δεδομένων)

Τελικό 
παραδοτέο 
κάθε φάσης

Τελική  υποβολή  των 
παραδοτέων  2-4  με 
ενσωματωμένες  τις 
διορθώσεις  που  θα 
προκύψουν από τον Έλεγχο

Ελληνική Δύο εβδομάδες

(από την 
οριστικοποίηση των 
αποτελεσμάτων του 

ελέγχου)
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Παράρτημα ΙΙΙ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΈΝΤΥΠΟ 1

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ

Κύριοι, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης 
με  την  επωνυμία  …..……………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………… δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των Τευχών του 
Διαγωνισμού  τα  οποία  αποδέχομαι  ανεπιφύλακτα  και  δηλώνω  ότι  η 
Εταιρεία / Κοινοπραξία / Σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος έχει την 
ικανότητα  να  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  της  εντός  των  χρονικών 
περιθωρίων της Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. Για το σκοπό 
αυτό προσφέρουμε με την παρούσα το κατά αποκοπή ποσό των

……………………………………… Ευρώ (αριθμητικώς)

…….…………………………..…… Ευρώ (ολογράφως) 

για  την  ανάληψη  του  έργου  «Έλεγχος  Συμμόρφωσης  του  Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  (ΟΤΕ)  με  τις  υποχρεώσεις  ελέγχου   τιμών, 
κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού  για  τα  έτη  2015  και  2016  (με 
απολογιστικά στοιχεία 2013 και 2014).

Το ανωτέρω συνολικό τίμημα επιμερίζεται ισόποσα στις επιμέρους φάσεις του 
έργου, ως εξής:

Φάση Α:……………………….Ευρώ (αριθμητικώς…..€)

Φάση Β: ……………………….Ευρώ (αριθμητικώς…..€)

Το ως άνω ποσό θα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης και θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα φόρους, 
δασμούς,  το  όφελος  του Αναδόχου κ.λ.π.  Δεν θα περιλαμβάνει  μόνον τον 
Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων προς την ΕΕΤΤ.

 Με τιμή,

………….…(ημερομηνία)

Υπογραφή

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα 
Εταιρείας/ Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης)
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ΈΝΤΥΠΟ 2 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ

α/α Ονόματα μελών Ο.Ε. Επίπεδο 
Εμπειρίας

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου

Χρέωση ανά 
Ανθρωποημέρα

Ανθρωποημέρες 
ανά Ενότητα 
του Έργου

Υποστήριξη σε 
συνέχεια της 
τελικής 
παράδοσης της 
κάθε Φάσης του 
έργου

Σύνολο 
Ανθρωπο-
ημερών

Συνολική 
Χρέωση ανά 
μέλος  Ο.Ε.

1 2 3 4

1

2

3

…
…

Σ Υ Ν Ο Λ Α

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

Με τιμή,

………………….…(ημερομηνία)

Υπογραφή

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα Εταιρείας / Κοινοπραξίας /Σύμπραξης)
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
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Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας.......

Κατάστημα ...........

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

ΕΥΡΩ 16.500

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  ΑΡ. ...... 16.500 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 ....... μέχρι του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500 €), 
δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διαγωνισμό για 
την Επιλογή Αναδόχου αναφορικά με το Έργο του Ελέγχου Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με  
τις υποχρεώσεις ελέγχου  τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2015 και 2016 (με απολογιστικά στοιχεία  
2013 και 2014).
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- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω 
εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 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 παρούσα ισχύει μέχρι την .....

- Βεβαιούται28 υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας  
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την  
Τράπεζά μας.

28 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 ...........

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

ΕΥΡΩ............

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

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

Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις  
ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ......................................................... 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  του  Ελέγχου  Συμμόρφωσης  του  Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις υποχρεώσεις ελέγχου  τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2015 
και 2016 (με απολογιστικά στοιχεία 2013 και 2014 αντίστοιχα).
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1. 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.

2. 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 τριών (3) ημερών 
από την ημερομηνία που θα μας περιέλθει σχετικό αίτημά σας.

3. 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.

4. 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  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.

5. Βεβαιούμε29 ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  μας  που  έχουν  χορηγηθεί  στο  Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ., 
συμπεριλαμβάνοντας και αυτήν, δεν ξεπερνούν το σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος.

29 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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