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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Άρθρο  Τίτλος  
1
ο
  Αναθέτουσα Αρχή 

2
ο
  Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού  

3
ο
  Τρόπος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού -

∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 

4
ο
  Χρόνος ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

5
ο
   Παραλαβή Τευχών ∆ηµοπράτησης – 

συµπληρωµατικές πληροφορίες 
6
ο
   Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού –Γλώσσα της 

Σύµβασης 
7
ο
  Χρονική διάρκεια Σύµβασης 

8
ο
  Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής  

9
ο
  Χρόνος ισχύος προσφορών  

10
ο
  Εναλλακτικές προσφορές 

11
ο
  Εγγυητικές Επιστολές 

12
ο
  Βασικές Αρχές συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό 

13
ο
  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

14
ο
  Γενικοί όροι συµµετοχής 

15
ο
  Τεχνική – Επαγγελµατική ικανότητα – 

Εµπειρία  

16
ο
  Χρηµατοοικονοµική ικανότητα 

17
ο
  Τυπικοί λόγοι αποκλεισµού από το 

∆ιαγωνισµό 

  

18
ο
  Περιεχόµενα προσφορών 

19
ο
  Περιεχόµενα υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» 

20
ο
  Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

21
ο
  Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης 

22
ο
  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

23
ο
  Ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών 

24
ο
  ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

προσφορών 

25
ο
  ∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη – 

κατακύρωση  

26
ο
  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπο)φακέλου «δικαιολογητικά 

κατακύρωσης»  

27
ο
  Ενστάσεις 

28
ο
  Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα 

έγγραφα 

29
ο
  Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

30
ο
  Ματαίωση του ∆ιαγωνισµού 

31
ο
  Μερική Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού 



 3

32
ο
  Υπογραφή Σύµβασης 

33
ο
  Παρακολούθηση της Εκτέλεσης – 

Παραλαβή 

34
ο
  Θάνατος – πτώχευση Αναδόχου 

35ο   Εκχώρηση – Υπεργολαβία 

36
ο
  Εµπιστευτικότητα – Πνευµατική 

Ιδιοκτησία 

37
ο
   ∆ικαιοδοσία   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τεχνικές Προδιαγραφές – Αναλυτική 

περιγραφή του αντικειµένου των 

υπηρεσιών του Αναδόχου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

για το έργο :  

 

«Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας Εσωτερικού  Α΄ 
προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας» 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει 
στη Λεωφόρο Κηφισίας 60, Μαρούσι 151 25, Αττική (τηλ. +30-2106151000, 

τηλεοµοιοτυπία : +30-2106105049) προκηρύσσει Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου  για το έργο µε αντικείµενο τη  

µέτρηση  του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας Εσωτερικού Α΄ 
προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας,  µε  περίοδο  µέτρησης 

δεκαοχτώ  (18) µηνών ,  προϋπολογισµού ,  κατ’ ανώτατο  όριο ,  εκατόν  

εβδοµήντα  χιλιάδων  (170.000,00) ευρώ ,  µη  συµπεριλαµβανοµένου  του  

αναλογούντος  ΦΠΑ ,  ο  οποίος  θα  βαρύνει  την  ΕΕΤΤ  και  κριτήριο  

ανάθεσης  τη  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµικής  απόψεως  προσφορά .  

 

Ο  ∆ιαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί  µε  τη  χρήση  της  πλατφόρµας  του  

Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ),  

µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr. και  διέπεται  
από  το  ακόλουθο  νοµικό  πλαίσιο:  

 

α΄. τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν.4072/11.04.2012 (ΦΕΚ 86/Α’/2012) 

 

β΄. τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02.02.2012) κεφ. Β. άρθρα 9 και 10, 

 

γ΄. την Υ.Α. µε αριθµ. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

 

δ΄. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π1/542/04.03.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα : 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

ε’. το υπ. αριθµ. 28507/12.12.2016 παραδοτέο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε θέµα 

«Έλεγχος και πιστοποίηση στοιχείων µελέτης χαρακτηριστικών αλληλογραφίας 
(RMS) ΦΠΚΥ έτους 2015 και προσαρµογή RMS EETT έτους 2012», το οποίο 

συντάχθηκε στα πλαίσιο εκτέλεσης της υπ. αριθµ. 25/16 Σύµβασης µεταξύ ΕΕΤΤ & 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

Η ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται 
στην παρούσα αναλυτική ∆ιακήρυξη, να υποβάλουν τις προσφορές τους στον 

∆ιαγωνισµό, µέχρι τη ∆ευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00. 
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Άρθρο 1
ο
  

Αναθέτουσα Αρχή : 

 

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή, αρµόδια 

για τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και της αγοράς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.  

 

 

Άρθρο 2
ο
  

Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού : 

 

2.1. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο της 
µέτρησης του χρόνου διακίνησης της Αλληλογραφίας Α΄ Προτεραιότητας 
Εσωτερικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της 
Ταχυδροµικής Αγοράς, θεµάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012) και της Υπουργικής Απόφασης 72142/1663/04.12.2014 

(ΦΕΚ 3423/Β΄/2014) «Καθορισµός της ποιότητας των παρεχοµένων καθολικών 

εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών».  

 

2.2. Αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου των υπηρεσιών του Αναδόχου δίδεται 
στο Παράρτηµα Ι της παρούσης. 

 

 

Άρθρο 3
ο
  

∆ιαδικασία  ∆ιαγωνισµού – Τρόπος ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού : 

 

3.1. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί, µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/2016). 

 

3.2. Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί, µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της δικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
 

3.3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν. 4412/2016 και το άρθρο 

11 της Υ.Α. µε αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 

3.4. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2), τουλάχιστον, 

εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, στο σχετικό τεύχος της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως, καθώς και στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 
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3.5. Η περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.eett.gr, για τη διαθεσιµότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του 

περιεχοµένου της οποίας ουδεµία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

Άρθρο 4
ο
 

Χρόνος ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού : 

 

4.1. Ο ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ είναι η ∆ιαδικτυακή 

πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

4.2. Η ηµεροµηνία ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στη ∆ιαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι η 12
η
 Απριλίου 2017. 

  

4.3. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η ∆ευτέρα 8
η
 

Μαΐου 2017 και ώρα 13:00, κατόπιν σύντµησης της προθεσµίας παραλαβής 
προσφορών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν.4412/2016, δυνάµει της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 805/4/30-3-2017 

 

4.4. Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής Προσφορών είναι η Τρίτη 18
η
 Απριλίου 2017 .  

 

4.5. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Επίσης, µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό από τους 
υποψηφίους. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους 
Υποψήφιους να συµπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και 
πιστοποιητικά. 

 

 

Άρθρο 5
ο
  

Παραλαβή τευχών δηµοπράτησης - Συµπληρωµατικές πληροφορίες : 

 

5.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού από το 

Γραφείο Προµηθειών της ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, 

τηλ. : 210 6151000 και τηλεοµοιοτυπία : 210 6105049), από τον διαδικτυακό τόπο 

της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

5.2. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν, άµεσα, από 

άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον 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 ∆ιαγωνισµού, µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
 

5.3. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητούν διευκρινίσεις, σχετικά µε τα συµβατικά 

τεύχη ή το αντικείµενο της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας, µέχρι και τη ∆ευτέρα 24 

Απριλίου 2017. Οι διευκρινίσεις αναρτώνται στο site της ΕΕΤΤ, καθώς και στο portal 
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του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, την Τρίτη 2 Μαΐου 2017.  

 

5.4. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 

∆ιαγωνισµού, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή, 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 

ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  

  

5.5. Ουδεµία πληροφορία θα δίδεται, µέσω τηλεφώνου. Κανένας Υποψήφιος δεν 

µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις, εκ 

µέρους της ΕΕΤΤ. 

 

 

Άρθρο 6
ο
 

Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού – Γλώσσα της Σύµβασης : 

 

6.1. Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης που θα 

υπογραφεί είναι η ελληνική. 

 

6.2. Η προσφορά των Υποψηφίων, τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 

παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης 
κ.τ.λ., από και προς την ΕΕΤΤ, διατυπώνονται, εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα. 

 

6.3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε 
γλώσσα, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από επικυρωµένη 

µετάφραση, σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Οποιαδήποτε έξοδα 

µετάφρασης, βαρύνουν αποκλειστικά τους Υποψηφίους Αναδόχους. 
 

6.4. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο 

υποψηφιότητας και αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, εφόσον είναι 
συντεταγµένα στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφρασθούν.   

 

6.5. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή έγγραφες, µεταξύ της ΕΕΤΤ και των 

υποψιών, καθώς και του Αναδόχου, διεξάγονται στην ελληνική. Οποιαδήποτε έξοδα 

µετάφρασης βαρύνουν τους υποψηφίους Αναδόχους.   
 

6.6. Τόσο η προφορική, όσο και η έγγραφη επικοινωνία, µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, µεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου, δύναται να διεξάγεται και στην 

αγγλική, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Σύµβαση που θα συναφθεί, βάσει της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 

 

Άρθρο 7
ο
 

Χρονική διάρκεια Σύµβασης : 
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7.1. Η Σύµβαση θα περιλαµβάνει περίοδο σχεδιασµού του έργου τεσσάρων (4) 

εβδοµάδων (Φάση Α΄) και περίοδο µετρήσεων 18 µηνών (Φάση Β΄ ), αρχής 
γενοµένης από την υπογραφή της.  
 

7.2. Ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκειά του, το έργο δεν θα θεωρείται 
ολοκληρωµένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, µε βάση 

τη Σύµβαση που θα υπογραφεί. 
 

7.2. Η Σύµβαση θα λήξει µε την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης 
από την ΕΕΤΤ, αµέσως µετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργου , οπότε 

η υπηρεσία θα θεωρηθεί ολοκληρωµένη.  

 

 

Άρθρο 8
ο
  

Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής : 
 

8.1 Η προϋπολογιζόµενη συνολική αµοιβή του Αναδόχου εκτιµάται, κατά ανώτατο 

όριο, στο ποσόν των εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων (170.000,00) ευρώ, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την ΕΕΤΤ. Ο 

προϋπολογισµός αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται 
οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συµβατική αµοιβή του Αναδόχου 

προκύπτει από την Οικονοµική Προσφορά του ∆ιαγωνιζοµένου που θα ανακηρυχθεί 
«Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική Σύµβαση.  

 

8.2. Οι προσφερόµενες τιµές δίδονται υποχρεωτικά, σε ευρώ και περιλαµβάνουν κάθε 

είδους φόρους και παρακρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία, έξοδα υλοποίησης έργου, όπως τα ταχυδροµικά τέλη των επιστολών 

ελέγχου κ.τ.λ., εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την ΕΕΤΤ. 

 

8.3. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει συµπληρωµατικές ή/και νέες 
υπηρεσίες του παρόντος ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

8.4. Για νέες 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 θα συµφωνηθούν από 

τα Μέρη.  

 

8.5. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να περιορίσει τις υπηρεσίες του Αναδόχου, 

αφαιρώντας εργασίες από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόµενη 

συνολική αξία των αφαιρουµένων αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόµενη σωρευτικά για 

όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αµοιβής. 
 

8.6. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του 

ως άνω συνολικού προϋπολογισµού, ο Ανάδοχος στερείται κάθε δικαιώµατος για την 

καταβολή του υπολοίπου ποσού.  

 

8.7. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισµού, πριν από τη λήξη της 
Σύµβασης, αυτή είναι δυνατόν να λυθεί, κατά διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ, 

αζηµίως για αυτήν, επιφυλασσοµένων των σχετικών δικαιωµάτων της.  
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8.8. Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε πέντε (5) δόσεις. Η πρώτη δόση, η 

οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συµβατικού 

τιµήµατος, θα καταβληθεί, µετά την τελική αποδοχή του παραδοτέου της Α΄ φάσης. 
Οι επόµενες δόσεις, εκάστη εκ των οποίων θα  αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι δύο και 
µισό τοις εκατό (22,5%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα καταβάλλονται µε 
την παράδοση και τελική αποδοχή, εκ µέρους της ΕΕΤΤ :  

 

α΄. της αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης αποτελεσµάτων Α΄ εξαµήνου,  

 

β΄. της αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης αποτελεσµάτων Β΄ εξαµήνου,  

 

γ΄. της 12µηνης αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης Α΄ και Β΄ εξαµήνου, και του 

αντίστοιχου ηµερολογιακού έτους, εφόσον ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του τα 

απαραίτητα στοιχεία, 

 

δ΄. της αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης αποτελεσµάτων Γ΄ εξαµήνου και του 

αντίστοιχου ηµερολογιακού έτους,  
 

όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα I της παρούσας. 
 

 

Άρθρο 9
ο
  

Χρόνος ισχύος των προσφορών : 

 

9.1. Οι προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους, 
για διάστηµα πέντε (5) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν µικρότερη περίοδο ισχύος απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες. 
 

9.2. Παράταση ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για 

άλλους πέντε (5) µήνες. Επιλογή Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη ισχύος 
των προσφορών, δεσµεύει, όµως, το ∆ιαγωνιζόµενο, µόνον εφόσον το αποδεχτεί και 
ευρίσκεται ακόµη σε ισχύ η Εγγυητική του Επιστολή Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό. 

 

9.3. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

µέρος αυτής, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που συµβεί αυτό, ο 

∆ιαγωνιζόµενος 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 10
ο
  

Εναλλακτικές προσφορές :  

 

10.1. Για τη δηµοπρατούµενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
ή προσφορές για τµήµα αυτής. 
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10.2. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την 

κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 
 

Άρθρο 11
ο
  

Εγγυητικές Επιστολές : 

 

11.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής : 
 

11.1.1. Για τη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να 

υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ύψους τριών χιλιάδων τετρακοσίων 

(3.400,00) Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του 

προϋπολογισµού του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να απευθύνεται στην 

ΕΕΤΤ και να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής 
της προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου.  

 

11.1.2. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που θα προσκοµίσει ο ∆ιαγωνιζόµενος θα 

πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγµα του Παραρτήµατος III της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 

11.1.3. Η Εγγυητική Επιστολή 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 

∆ιαγωνισµού, εάν τελικά η ΕΕΤΤ καταλήξει σε νέο ∆ιαγωνισµό. Πάντως, εάν ο 

αρχικά ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει, η ΕΕΤΤ έχει δικαίωµα να επιλέξει και 
ανακηρύξει, έως νέο Ανάδοχο, το δεύτερο επιτυχόντα του ∆ιαγωνισµού και, εάν 

αυτός δεν προσέλθει, τον τρίτο επιτυχόντα κ.ο.κ.  

 

11.1.4. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει την ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής, µε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Οι Εγγυητικές Επιστολές 
Συµµετοχής των λοιπών Υποψηφίων τους επιστρέφονται, µετά την ανακοίνωση της 
απόφασης κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.   

 

11.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης : 
 

11.2.1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, µε µία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η 

οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί της συνολικής αµοιβής 
του, βάσει της Οικονοµικής του Προσφοράς.  
 

11.2.2. 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.  

 

11.2.3. Η σχετική Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο του 

χρονικού διαστήµατος της Σύµβασης, θα παραµείνει στην ΕΕΤΤ και θα επιστραφεί 
στον Ανάδοχο, µετά πάροδο τριών (3) µηνών, από την καθ’ οιανδήποτε τρόπο λύση ή 
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λήξη της Σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει υποπέσει σε 
ουσιώδη παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων.  

 

11.2.4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που θα προσκοµίσει ο 

∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγµα του Παραρτήµατος III της 
παρούσας. 
 

11.3. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να προέρχονται 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.  

 

11.4. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές  διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και 
συντάσσονται στην ελληνική, σύµφωνα µε τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις 
των υποδειγµάτων που παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας ή, σε 

περίπτωση που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά.  

 

11.5.  Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές 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 πέντε 

(5) ηµέρες από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης. 
 

11.6. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/Οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ., οι 
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυµία αυτού και καλύπτουν την 

αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο 

σώµα της επιστολής. 
 

11.7. Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή χωρίς την 

προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες, και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

 

11.8. Ελάχιστο περιεχόµενο εγγυήσεων 

 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει, απαραίτητα, να περιλαµβάνουν, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

α΄. την ηµεροµηνία έκδοσης, 
 

β΄. τον εκδότη, 

 

γ΄. την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται (ΕΕΤΤ), 

 

δ΄. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

 

ε΄. τον αριθµό της Εγγύησης, 
 

στ΄. την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προσφέροντος, υπέρ του 

οποίου δίδεται η Εγγύηση και 
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ζ΄. την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης  
 

η. τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής , το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

 

θ. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, 

 

ι. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
 

ια. στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης. 
 

 

Άρθρο 12
ο
  

Βασικές αρχές συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό : 

 

12.1. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος, εξ 

αυτού και µόνο του λόγου, δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στον 

∆ιαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη 

αποδοχή, εκ µέρους του, των όρων διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. 
 

12.2. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης για δαπάνες 
σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, 

Φακέλων, Προσφοράς κ.τ.λ. 

 

12.3. Η ΕΕΤΤ δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση του Έργου και δικαιούται να 

το αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, 

χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του 

λόγου, στους υποψηφίους. 
 

12.4 Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες 
εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα που 

υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα µέλη τους ευθύνονται, έναντι της 
ΕΕΤΤ, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

12.5. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, 

θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους. 
 

12.6. Οι Υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπεί έναντι της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του ∆ιαγωνισµού 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 ∆.Σ. ή/και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της υποψήφιας Ανώνυµης Εταιρείας), είτε από πράξη 



 13

αρµοδίου οργάνου του Υποψηφίου (λ.χ. απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 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). 

 

12.7. Οι Υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν αντίκλητο, ο οποίος θα είναι κάτοικος 
Αθηνών που µιλά την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτηµένος ειδικά να παραλαµβάνει 
όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού.  

 

12.8. Για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
 

12.9. Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από 

τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του), 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
 

12.9.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα «TAXISNet» της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον πραγµατοποιηθεί η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών.  

 

12.9.2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

αιτούνται την εγγραφή τους, συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον πραγµατοποιηθεί η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

  

12.9.3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε., αποστέλλοντας : 
 

- είτε υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, 

 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σε µορφή αρχείου pdf, µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Γ για τις 
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο Κράτος Μέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

στα οποία  να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
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12.9.4. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες, 
ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος. 
 

12.9.5. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 
λογαριασµού, ως πιστοποιηµένος χρήστης, και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

 

 

Άρθρο 13
ο
  

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής : 
 

13.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα 

(επιχειρήσεις, Όµιλοι, ενώσεις κ.τ.λ.), καθώς και κοινοπρακτικά σχήµατα των 

ανωτέρω, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του 

Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

και έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, στην παροχή της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας.  
 

13.2. 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.  
 

13.3. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό µίας 
επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήµατα ∆ιαγωνιζοµένων, υπό την ίδια ή 

διαφορετική νοµική µορφή. Η απαγόρευση που ισχύει για τις µεµονωµένες ισχύει και 
για τις «συνδεδεµένες» µε αυτές επιχειρήσεις. ∆ύο 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. 

 

13.4. Προκειµένου περί κοινοπρακτικού σχήµατος/Οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ. 

ειδικότερα : 

 

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

 

13.4.2. Οι κοινοπραξίες κ.τ.λ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν µέρος στο 

∆ιαγωνισµό δεν υποχρεώνονται 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 ο αναπληρωτής τους, καθώς και ο νόµιµος αντίκλητός τους. Θα 
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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. 

 

13.4.3. Σε περίπτωση που Υποψήφιο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήµα επιλεγεί, ως 
Ανάδοχος, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τη σύσταση κοινοπραξίας, 
σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, µε την υπογραφή κοινού συµβολαιογραφικού 

εγγράφου, εντός προθεσµίας και µε περιεχόµενο που εκείνη θα ορίσει. 
 

13.4.4. Η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που 

απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κ.τ.λ. που έλαβε µέρος στον 

∆ιαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά, έχει, ως αποτέλεσµα, τον αποκλεισµό του από 

την περαιτέρω διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε 

άλλης ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω µεταβολή της 
σύνθεσης του διαγωνιζοµένου.    

 

13.5. ∆εν αποτελεί Υποψήφιο του ∆ιαγωνισµού ή µέλος κοινοπραξίας Υποψηφίων 

του ∆ιαγωνισµού, πρόσωπο το οποίο, πιθανά, συνδέεται µε Υποψήφιο του 

∆ιαγωνισµού ή κοινοπραξία υποψηφίων του ∆ιαγωνισµού µε την ιδιότητα του  

υπεργολάβου. 

 

13.6. 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. 
 

13.7. Στον ∆ιαγωνισµό δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν Πρόσωπα ή Ενώσεις 
Προσώπων (συµπράξεις, κοινοπραξίες) που εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
  

13.7.1. Είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της «ΕΛΤΑ Α.Ε.» ή ελέγχονται, άµεσα ή 

έµµεσα από την «ΕΛΤΑ. Α.Ε.», 

 

13.7.2. Συµµετέχουν, ως αποκλειστικοί Ανάδοχοι ή σε συνεργασία µε άλλα Πρόσωπα 

ή, ως µέρος ευρύτερου σχήµατος, σε υπό εξέλιξη ∆ιαγωνισµό της «ΕΛΤΑ ΑΕ» ή 

θυγατρικής της εταιρείας, 
 

13.7.3. ∆ιενεργούν έργο, τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς τους, όσο και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Σύµβασης που θα υπογραφεί, για την «ΕΛΤΑ Α.Ε.» ή θυγατρική 

αυτής. 
 

13.8. Ενδεχόµενη ανάθεση έργου από την «ΕΛΤΑ Α.Ε.» ή θυγατρική της εταιρεία 

στο Πρόσωπο ή την Ένωση Προσώπων, στο οποίο θα κατακυρωθεί το παρόν έργο, 

µετά την υπογραφή και κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί, 
αποτελεί λόγο κήρυξης του Αναδόχου, εκπτώτου.  

 

13.9. Στον ∆ιαγωνισµό δεν δύνανται, επίσης, να συµµετάσχουν Πρόσωπα ή Ενώσεις 
Προσώπων που εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις :   
 

13.9.1. δεν ασκούν τη δραστηριότητα που απαιτείται, κατά τους όρους της παρούσας, 
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13.9.2. κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, δεν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην 

παρούσα.  

 

13.9.3. έχουν αποκλεισθεί, τελεσίδικα, από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.∆.∆., για µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 

 

13.9.4. δεν είναι εγκατεστηµένα σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή δεν 

δικαιούνται να συµµετάσχουν στον ∆ιαγωνισµό, εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων 

χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστηµένα, οι οποίες δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία 

περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.  

 

 

Άρθρο 14
ο
  

Γενικοί Όροι Συµµετοχής : 

 

14.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη 

Σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της 
∆ιακήρυξης, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Προσφοράς του, διαφορετικά, 

υποχρεούται να αποζηµιώσει, κατά νόµο, την ΕΕΤΤ.  

 

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

14.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση του νοµίµου εκπροσώπου 

του, ο οποίος ενεργεί, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, καθώς και να 

γνωστοποιεί, εγγράφως, άµεσα στην ΕΕΤΤ οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόσωπο ή τη 

διεύθυνση αυτού. Οποιαδήποτε αλλαγή ισχύει, µετά την έγγραφη έγκρισή της από 

την ΕΕΤΤ. Την αυτή υποχρέωση έχει και για τον αντίκλητο που ορίζει.  
 

14.4. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, µεταξύ άλλων, εξουσιοδοτηµένος να τον 

αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα που αφορούν στη Σύµβαση και να διευθετεί για 

λογαριασµό του, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, 

συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί, σε συναντήσεις µε τα αρµόδια, για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου, όργανα της ΕΕΤΤ. 

 

14.5. 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. 

 

14.6. 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. 

 

14.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων, συµβούλων, 

αντιπροσώπων ή προστεθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου, ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
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υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων που του 

χορηγούνται µε τη Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 
 

14.8. Ο Ανάδοχος πρέπει να βεβαιώνει ότι οι αντεπιστέλλοντες που θα 

χρησιµοποιηθούν στο παρόν έργο, δεν δύνανται να συµµετέχουν, ταυτόχρονα ως 
αντεπιστέλλοντες, σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 

 

14.9. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του, αναφεροµένου στην προσφορά του, 

επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των συνεργατών του που 

θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης. Υπόσχεται δε και βεβαιώνει, 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας, κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της ΕΕΤΤ ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν 

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την 

αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, 
άµεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και 
προσόντων. 

 

14.10. 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 σχετικά την ΕΕΤΤ, εγγράφως, 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.  

 

14.11. Σε περίπτωση, κατά την οποία τα µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου 

αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει, ότι κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποχώρησή 

τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης, να αντικαταστήσει, 
άµεσα, τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  
 

14.12. 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. 

 

14.13. 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 ανωτέρω βία, να τα αναφέρει, εγγράφως, και να 

προσκοµίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στοιχεία.  

 

14.14. 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 θα αποφασίσει τελικά. Εάν η ΕΕΤΤ αποφασίσει, 
ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των όρων της 
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Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα, αντίστοιχα 

του µέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του ∆ιαγωνισµού. Η 

αντικατάσταση, ωστόσο, ισχύει, µόνον έπειτα από τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ. 

 

14.15. 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. 

 

14.16. Ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου θα καθορισθούν στη Σύµβαση που θα 

συνάψει µε την ΕΕΤΤ. 

 

 

Άρθρο 15
ο
  

Τεχνική – Επαγγελµατική ικανότητα - Εµπειρία : 

 

15.1. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία για την τεκµηρίωση της 
απαιτούµενης εµπειρίας του ∆ιαγωνιζοµένου και ιδιαίτερα τη γενική εµπειρία στην 

οργάνωση και υλοποίηση σχετικών συστηµάτων µέτρησης στον Ελληνικό, 

Ευρωπαϊκό ή διεθνή χώρο, ή την ειδική εµπειρία σε έργα στατιστικών ερευνών και 
µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών.  

 

15.2. Τα ως άνω στοιχεία, όπως αναλύονται στο παρόν άρθρο πρέπει να 

περιληφθούν στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά».  

 

15.3. Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες 
έχει παράσχει ή παρέχει επί του παρόντος και από τις οποίες θεµελιώνεται η εµπειρία 

του, σχετικά µε το αντικείµενο του έργου, σύµφωνα µε τη µορφή που απαιτείται στο 

άρθρο 20 της παρούσας. 
 

15.4. ∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την 

αξιολόγηση του ∆ιαγωνιζόµενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το 

δυνατόν πιο αναλυτικές και εµπεριστατωµένες.  
 

15.5. Για να στηριχθεί ο ∆ιαγωνιζόµενος στην επαγγελµατική εµπειρία τρίτου 

οικονοµικού φορέα, θα πρέπει να δεσµευθεί πως οι υπηρεσίες, για την ποιοτική 

εκτέλεση των οποίων απαιτείται η ελλείπουσα από αυτόν επαγγελµατική εµπειρία, θα 

εκτελεστούν από τρίτο οικονοµικό φορέα που τη διαθέτει 
 

15.6. Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος 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.  
 

 

Άρθρο 16
ο
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Χρηµατοοικονοµική ικανότητα : 

 

16.1. Οι Υποψήφιοι, είτε, ως µεµονωµένες επιχειρήσεις, είτε, ως µέλη 

κοινοπρακτικού  σχήµατος/Oµίλου/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. Η 

χρηµατοοικονοµική ικανότητα αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά του άρθρου 20 

της παρούσας.  
 

16.2. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος, η χρηµατoοικονοµική ικανότητα 

εξετάζεται, σε σχέση µε κάθε ένα των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία και, 
ανάλογα µε το ποσοστό της συµµετοχής του σε αυτήν.  

 

 

Άρθρο 17
ο
 

Τυπικοί λόγοι αποκλεισµού από τον ∆ιαγωνισµό : 

 

17.1. Υποψήφιος  αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό για τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 18
ο
 

Περιεχόµενο προσφορών : 

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται, ως εξής : (α΄) 
ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά»  και (β΄) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 

 

Άρθρο 19ο 

Περιεχόµενα (υποφακέλου) 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» : 

 

19.0. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»  υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα, κατά το 

στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά, καθώς και η Τεχνική Προσφορά. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 
 

19.1. Βασικά ∆ικαιολογητικά συµµετοχής : 

 

19.1.1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε 
µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α΄/29.05.2013) και το άρθρο 

11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
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19.1.1.1. Αίτηση συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό (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 η υποψήφια επιχείρηση (ή οι επιχειρήσεις), η 

πλήρης επωνυµία (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας) του 

νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζοµένου και του αντικλήτου του. 

 

19.1.1.2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, εκδοθείσα σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας.  
 

19.1.1.3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και το οποίο παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

µορφή µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec. Europa.eu/growth/tools-

databases/espd. 

 

19.1.1.4. Σε περίπτωση οµίλου, σύµπραξης, κοινοπραξίας εταιρειών, υπό σύσταση 

κοινοπραξίας, ένωσης επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός 
Προσώπων, Φυσικών ή Νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, 

απαιτείται, επίσης, να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το κάθε 

µέλος (ή το νόµιµο εκπρόσωπό του), χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται : (i) η 

αποδοχή της σύµπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, της 
ένωσης (consortium) ή της από κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο κοινός 
εκπρόσωπος και αντίκλητος του οµίλου, των συµπραττόντων ή κοινοπρακτόντων 

µελών έναντι της ΕΕΤΤ και (iii) το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους. 
 

19.1.2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 

προσκοµίζονται από το κάθε ένα µέλος αυτής, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή.  

 

19.1.3 Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 

 

19.1.4. Τυχόν στοιχεία της προσφοράς µε εµπιστευτικό χαρακτήρα σηµαίνονται από 

τον υποψήφιο µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Τα στοιχεία αυτά 

αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. 

 

Β΄. 19.2.  Πιστοποιητικά Τεχνικής Ικανότητας : 
 

19.2.1. Στοιχεία του Υποψηφίου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, 

έτος ίδρυσης). 
  

19.2.2. Αριθµός ατόµων που απασχολεί η επιχείρησή του, τίτλους σπουδών και 
επαγγελµατικούς τίτλους, εάν έχει συνεργαζόµενους ελεύθερους επαγγελµατίες κ.τ.λ. 

 

19.2.3. Αναφορά του τµήµατος της Σύµβασης που ο Υποψήφιος προτίθεται, 
ενδεχοµένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριµένους τρίτους (Φυσικά ή µη 

Πρόσωπα) και έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 
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19.2.4. Η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που 

απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κ.τ.λ. που έλαβε µέρος στον 

∆ιαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του 

∆ιαγωνιζόµενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισµό του από την 

περαιτέρω διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. 
 

19.3.  Πιστοποιητικά Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας : 
 

19.3.1. Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής 
ικανότητας του ∆ιαγωνιζόµενου (ή των µελών της κοινοπραξίας κ.τ.λ.), 

 

19.3.2.  Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του 

∆ιαγωνιζοµένου (ή των µελών της κοινοπραξίας κ.τ.λ.), για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονοµικές χρήσεις, συναρτήσει της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του οικονοµικού 

φορέα (ή των µελών της κοινοπραξίας κ.τ.λ.) ή έναρξης δραστηριοτήτων του,  

 

19.3.3. 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 

∆ιαγωνιζόµενος (ή τα µέλη της κοινοπραξίας) είναι εγκατεστηµένος. 
 

19.4. Τεχνική Προσφορά : 

  

19.4.1. Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει τα παρακάτω αναφερόµενα τεχνικά 

στοιχεία και πληροφορίες και κάθε άλλο συναφές στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση 

του ∆ιαγωνιζόµενου, δύναται να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της προσφοράς 
του : 

 

19.4.1.1. Αποτελεσµατικότητα Υποψηφίου Αναδόχου, 

 

19.4.1.2. Κριτήρια σε σχέση µε την Εµπειρία του Μελετητή, 

 

19.4.1.3. Κριτήρια σε σχέση µε τη Μεθοδολογία Υλοποίησης, 
 

19.4.1.4. Κριτήρια σε σχέση µε το Σχήµα Υλοποίησης του Έργου. 

 

19.4.2. Αποτελεσµατικότητα Υποψηφίου Αναδόχου :  

 

19.4.2.0. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου, 

σχετικά µε την Αποτελεσµατικότητά του. Η συγκεκριµένη πρόταση πρέπει να 

περιλαµβάνει, υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τα εξής : 
 

19.4.2.1. Γενικό προφίλ εταιρίας (µέγεθος, παρουσία) στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή 

διεθνή αγορά,  

 

19.4.2.2. ∆ιαθέσιµη υποδοµή ανθρώπινου δυναµικού (στελέχωση και επίπεδο 

κατάρτισης), 
 



 22

19.4.2.3. ∆ιαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή και οργάνωση για επιτυχή υλοποίηση του 

έργου (ποιοτικά και χρονικά). 

 

19.4.3. Κριτήρια σε σχέση µε την Εµπειρία του Μελετητή : 

 

19.4.3.0. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία για την τεκµηρίωση της 
απαιτούµενης εµπειρίας του ∆ιαγωνιζοµένου (άρθρο 15 της παρούσας) και ιδιαίτερα 

τα στοιχεία : 

 

19.4.3.1. Γενική εµπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση σχετικών συστηµάτων 

µέτρησης στον ελληνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή χώρο. 

 

19.4.3.2. Ειδική εµπειρία σε έργα στατιστικών ερευνών και µέτρησης ποιότητας 
υπηρεσιών, ιδίως βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13850 

  

19.4.3.3. Στοιχεία για τη θεµελίωση της Εµπειρίας του Υποψηφίου. 

 

19.4.3.4. Στα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνονται ο αρχικός 
προϋπολογισµός, το τελικό κόστος, η ηµεροµηνία παροχής, η συνολική διάρκεια, η 

απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραµµα,  αν τα έργα είναι ήδη αποπερατωµένα, 

καθώς και οι αποδέκτες τους (σηµαντικότεροι πελάτες), δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς 
της χώρας ή άλλων χωρών της Ε.Ε. Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας, ως 
αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από 

την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο 

υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης. Εάν ο Υποψήφιος συµµετείχε 
µε άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, πρέπει να δηλώσει το ποσοστό 

συµµετοχής του σ' αυτά. 

 

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

 

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

19.4.3.4.2. Ο Υποψήφιος πρέπει να περιγράψει, αναλυτικά, τουλάχιστον ένα (1), 

κατά την κρίση του, πλέον συναφές, µε το αντικείµενο της παρούσας, έργο. 

Συγκεκριµένα, είναι απαραίτητη η προσκοµιδή ενηµερωτικού σηµειώµατος, στο 

οποίο θα αναφέρεται, ιδίως, το είδος και το µέγεθος του έργου στο οποίο 

προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες από τον Υποψήφιο, αναλυτικά και λεπτοµερώς, το 

αντικείµενο και το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, το χρόνο παροχής των 

υπηρεσιών (αρχή και πέρας), τη συνολική αξία των υπηρεσιών ή τη δαπάνη της 
τελευταίας τριετίας, εφόσον οι εργασίες επεκτείνονται και εκτός αυτής και 
πιστοποιητικά του εργοδότη της σύµβασης των υπηρεσιών.  

 

19.4.3.4.3. Ο Υποψήφιος δύναται να προσκοµίσει κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά 

την κρίση του, αποδεικνύει την εµπειρία του για την ανάληψη του έργου της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 
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19.4.4. Κριτήρια σε σχέση µε τη Μεθοδολογία Υλοποίησης : 
 

19.4.4.0. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου, 

σχετικά µε την αναλυτική µεθοδολογία προσέγγισης του υπό ανάθεση Έργου. Η 

πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τα εξής : 
 

19.4.4.1. Αντίληψη προσέγγισης και αρχικός σχεδιασµός του έργου, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ 13850, περιλαµβάνοντας ελάχιστο αριθµό και γεωγραφική κατανοµή 

αντεπιστελλόντων. Ο Υποψήφιος πρέπει να βεβαιώνει ότι οι αντεπιστέλλοντες που θα 

χρησιµοποιηθούν δεν δύνανται να συµµετέχουν, ταυτόχρονα, ως αντεπιστέλλοντες, 
σε οποιοδήποτε άλλο έργο. Η ΕΕΤΤ διατηρεί δικαίωµα σχετικών ελέγχων.   

 

19.4.4.2. Αναλυτική περιγραφή κάθε φάσης του έργου και ανάλυση των 

δραστηριοτήτων και των επί µέρους ενεργειών, 

 

19.4.4.3. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων Α΄ και Β΄ Φάσης και του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των φάσεων. 

 

19.4.5. Κριτήρια σε σχέση µε το Σχήµα Υλοποίησης του Έργου : 

 

19.4.5.1. Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει την πρόταση του Υποψηφίου, σχετικά 

µε τα στοιχεία για το σχήµα υλοποίησης του έργου, το οποίο αποτελείται από τον 

Υπεύθυνο του Έργου και την Οµάδα Έργου, καθώς και από στοιχεία για την 

απασχόληση (ποσοστά ή ώρες απασχόλησης) και τον καταµερισµό εργασίας της 
Οµάδας, µε αναλυτική περιγραφή των θεµάτων, ανά ενότητα έργου που θα αναλάβει 
το κάθε µέλος της Οµάδας. Τα συνεκτιµώµενα στοιχεία είναι τα εξής :  
 

19.4.5.1.1. Επάρκεια και εµπειρία του Υπεύθυνου Έργου, 

 

19.4.5.1.2. Επάρκεια και εµπειρία στελεχών – ερευνητών της Οµάδας Έργου, 

 

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

19.4.5.1.4. Θα αναφερθούν, επίσης, και ο συνολικός αριθµός των ανθρωποωρών  και 
η προσέγγιση της κατανοµής τους, ανά µήνα,  τις οποίες   τα πλέον έµπειρα 

στελέχη/µέλη της Οµάδας Έργου θα ασχοληθούν µε την εκτέλεση του έργου.  

 

19.4.5.2. Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της Οµάδας έργου δεν είναι µόνιµο προσωπικό 

του υποψήφιου Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται δήλωση 

συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου ή και κατόπιν 

αυτής, εφόσον περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του παρόντος έργου.  

 

19.4.5.3. Σε κάθε περίπτωση, η Οµάδα Έργου θα έχει τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα I.  

 

19.4.5.4. Θα επισυνάπτεται Κατάλογος των µελών µεγάλης εµπειρίας (experts) της 
οµάδας που θα εκτελέσει το έργο, µε 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.  
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19.4.5.5. Θα επισυνάπτονται, επίσης, τα 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.  

 

19.4.5.6. 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, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

Παράρτηµα 1. 

 

19.4.5.7. Αντικατάσταση του Υπευθύνου ή  µελών της Οµάδας Έργου, κατά τη 

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

 

19.4.5.8. Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου θα 

πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµα για την παροχή διευκρινήσεων, την εφαρµογή 

οδηγιών της ΕΕΤΤ, τη διεξαγωγή ελέγχων και συναντήσεων και την υποβολή 

ενδιάµεσων αναφορών προόδου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

 

 

Άρθρο 20
ο
  

Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς : 

 

20.1. Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του υποψηφίου. 

  

20.2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, 
στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

  

20.3. Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 

µήνυµα και ο υποψήφιος καλείται να παράγει, εκ νέου, το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

20.4. Εφόσον η Οικονοµική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί, στο σύνολό της, στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο υποψήφιος επισυνάπτει, ψηφιακά 

υπογεγραµµένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

20.5. Η Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνει συµπληρωµένα τα έντυπα του 

Παραρτήµατος ΙΙ (Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς). Ως Οικονοµική Προσφορά, 

λαµβάνεται το συνολικό προτεινόµενο ποσό που αποτυπώνεται στο Έντυπο 1.  

 

20.6. Η τιµή αναγράφεται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίδουν τιµές σε ευρώ ή που 

καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Η τιµή 
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αναγράφεται, ολογράφως και αριθµητικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, η ολογράφως 
αναγραφόµενη τιµή υπερισχύει της αριθµητικής.  
 

20.7. Ο υποψήφιος επισυνάπτει και το Έντυπο 2, το οποίο περιλαµβάνει αναλυτικά 

τον επιµέρους προϋπολογισµό. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, µεταξύ του Εντύπου 1 και 
των λοιπών, υπερισχύει το Έντυπο 1.   

 

20.8. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν θα αναγράφονται στους πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «δωρεάν» στη στήλη τιµών. Σε κάθε 
περίπτωση κατά την οποία έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και εάν δεν 

υφίσταται η ένδειξη «δωρεάν», τεκµαίρεται ότι προσφέρεται δωρεάν. 

 

20.9. ∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή 

επιφυλάξεων επ’ αυτής θα θεωρηθούν, ως επιφυλάξεις επί των όρων του 

∆ιαγωνισµού, και οδηγούν στην απόρριψη της προσφοράς του Υποψηφίου που τις 
διατυπώνει.  
 

20.10. Η τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς που θα δοθεί από τους Υποψηφίους 
αποτελεί την πλήρη αµοιβή τους για το έργο της παρούσας. 
 

20.11. Τεκµαίρεται ότι για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής Προσφοράς, οι 
Υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες και κάθε µορφής 
έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς 
και όλες τις νόµιµες δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη 

ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, έξοδα υλοποίησης του έργου, όπως 
ταχυδροµικά τέλη των επιστολών ελέγχου κ.τ.λ. 

 

20.12. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής 
Προσφοράς του Αναδόχου, θα παραµείνει σταθερή και δεν υπόκειται σε 
αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

20.13. Σε περίπτωση υπερβολικά χαµηλής Οικονοµικής Προσφοράς, κατά την κρίση 

της Επιτροπής, θα ζητείται από τον Υποψήφιο, έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
της Οικονοµικής Προσφοράς (λ.χ. σχετικά µε την οικονοµία µεθόδου παροχής 
υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, υπό τις 
οποίες  ο Υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία, την πρωτοτυπία της 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. 
 

20.14. Υποβολή Οικονοµικής Προσφοράς, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο από τον 

αναφερόµενο στο παρόν άρθρο, συνεπάγεται την απόρριψή της, ως απαράδεκτης.  
 

 

Άρθρο 21
ο
   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης : 

 

21.1. Κριτήριο ανάθεσης του ∆ιαγωνισµού αποτελεί η πλέον συµφέρουσα προσφορά.  
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21.2. Από τον παρόντα ∆ιαγωνισµό, η ΕΕΤΤ επιδιώκει να εξασφαλίσει την επιλογή 

του Αναδόχου ο οποίος, όχι µόνον, θα είναι κατ’ εξοχήν ικανός να εκτελέσει το έργο 

του, αλλά, και επαρκώς προετοιµασµένος για να αρχίσει τις εργασίες 
πραγµατοποίησης του έργου του, αµέσως µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

και κατάλληλα οργανωµένος και µε την κατάλληλη Οµάδα Έργου για να το 

αποπερατώσει, κατά πιστή εφαρµογή της Σύµβασης στο σύνολό της.  
 

21.3. Για τον λόγο αυτό, οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν, µε την πληρότητα και την 

ποιότητα των στοιχείων της  Τεχνικής Προσφοράς τους, να αναδείξουν, αφενός ότι 
έχουν τη γνώση και εµπειρία για την εκτέλεση της Σύµβασης και αφετέρου ότι είναι 
σε πλήρη ετοιµότητα για άµεση ενεργοποίηση και έχουν διαθέσιµο το κατάλληλο 

προσωπικό και οργάνωση για το έργο αυτό. 

 

21.4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται, ως επουσιώδεις.  
 

21.5. Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η Τεχνική Προσφορά των 

Υποψηφίων, ΤΒ, και στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί και βαθµολογηθεί η Οικονοµική 

τους Προσφορά, Κ.  

 

21.6. Για την αξιολόγηση του περιεχόµενου των Τεχνικών Προσφορών 

χρησιµοποιούνται οι κάτωθι  τέσσερεις  (4) οµάδες κριτηρίων :   

 

21.6.1. Οµάδα A΄ : Κριτήρια σε σχέση µε την Αποτελεσµατικότητα Υποψηφίου 

Αναδόχου (Συντελεστής 15/100) :  

 

Α/α Κριτήριο Βαθµός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

Α1 Γενικό προφίλ εταιρίας 
(µέγεθος, παρουσία) στην 

Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή 

διεθνή αγορά 

 0,03 

 

Α2 ∆ιαθέσιµη υποδοµή 

ανθρώπινου ∆υναµικού 

(στελέχωση και επίπεδο 

κατάρτισης ). 

 0,06 

 

Α3 ∆ιαθέσιµη υλικοτεχνική 

υποδοµή και οργάνωση για 

επιτυχή υλοποίηση του 

έργου (ποιοτικά και 
χρονικά). 

 0,06 

 

                                                 

Σύνολο: 
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21.6.2. Οµάδα Β΄ : Κριτήρια σε σχέση µε την Εµπειρία του Υποψηφίου Αναδόχου 

(Συντελεστής 30/100) : 

 

Α/α Κριτήριο  Βαθµός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

Β1 Γενική εµπειρία στην 

οργάνωση και υλοποίηση 

σχετικών συστηµάτων 

µέτρησης στον ελληνικό, 

ευρωπαϊκό ή διεθνή χώρο. 

 0,10 

 

Β2 Ειδική εµπειρία σε έργα 

στατιστικών ερευνών και  
µέτρησης ποιότητας 
υπηρεσιών ιδίως βάσει του 

ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 

13850 

 0,20 

 

                                             

Σύνολο: 

 

 

 

21.6.3. Οµάδα Γ΄ : Κριτήρια σε σχέση µε τη Μεθοδολογία Υλοποίησης (Συντελεστής 
30/100) : 

 

Α/α Κριτήριο  Βαθµός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

Γ1 Αντίληψη προσέγγισης 
του έργου – Περιγραφή 

υποδοµής, εργαλείων, 

λογισµικού και hardware 

για την υλοποίηση του 

έργου. 

 0,105 

 

Γ2 Αναλυτική περιγραφή 

κάθε φάσης του έργου,  

ανάλυση των 

δραστηριοτήτων και των 

επί µέρους ενεργειών, 

καθώς και σχεδιασµό και 
χωροθέτηση του δικτύου 

αντεπιστελλόντων. 

 0,135 

 

Γ3 Αναλυτική περιγραφή των 

παραδοτέων Α΄ και Β΄ 
Φάσης και του 

χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης των φάσεων. 

 0,060 

 

 

Σύνολο: 
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21.6.4. Οµάδα ∆΄ : Κριτήρια σε σχέση µε το Σχήµα Υλοποίησης του Έργου 

(Συντελεστής 25/100) : 

 

Α/α Κριτήριο  Βαθµός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

∆1 Επάρκεια και εµπειρία του 

υπεύθυνου έργου. 
 0,10 

 

∆2 Επάρκεια και εµπειρία 

στελεχών – ερευνητών της 
οµάδας έργου 

 0,10 
 

∆3 Καταµερισµός εργασίας και 
αναλυτική περιγραφή του 

έργου κάθε µέλους της 
Οµάδας έργου (και για τις 
δύο φάσεις).  

 0,05 

 

 

Σύνολο: 

 

 

21.7. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται ανεξάρτητα, µε βαθµό 100 για τις περιπτώσεις 
που ικανοποιούνται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυξάνεται έως 
120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε βαθµός 
σταθµίζεται, στη συνέχεια, µε το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου 

που φαίνεται ανωτέρω.  

 

21.8. Η συνολική Τεχνική Βαθµολογία κάθε προσφοράς προκύπτει αθροίζοντας τις 
σταθµισµένες βαθµολογίες, ανά κριτήριο,  σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο : 

 

ΤΒ  =  Α1+Α2+Α3+ Β1+Β2+Γ1+Γ2+Γ3+∆1+∆2+∆3 

 

21.9. Η τελική βαθµολογία (Β) των προσφορών προκύπτει από το λόγο της τιµής της 
οικονοµικής προσφοράς αυτών (ΟΠ) σε ευρώ, προς την τεχνική βαθµολογία (ΤΒ), 

σύµφωνα µε τον τύπο: 

 

Β = ΟΠ/ΤΒ 

 

21.10. Ο λόγος της τελικής βαθµολογίας Β στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Η ΕΕΤΤ κατατάσσει τους υποψήφιους σε πίνακα, σύµφωνα µε την τελική 

βαθµολογία.   

 

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

 

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

τιµή οικονοµικής προσφοράς ΟΠ. 

 

 

Άρθρο 22
ο
  

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού : 
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22.1. Για τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού, τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και την αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών 

συστήνεται Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού,.  

 

22.2 Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή 

και επανέναρξη αυτών θα ορίζονται, κάθε φορά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  

 

 

Άρθρο 23ο 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 

 

23.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 12 

Μαΐου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της ΕΕΤΤ, εφαρµοζόµενων, κατά τα λοιπά, 

των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

 

23.2. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 

23.3. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στον 

∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

 

Άρθρο 24
ο
  

∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών :  

 

24.1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσα από το Σύστηµα, ως ακολούθως : 
 

24.2. Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των υποφακέλων των 

προσφορών. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε∆) ελέγχει σε κλειστή συνεδρίασή της 
λεπτοµερώς τα στοιχεία των υποφακέλων «δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής 
προσφοράς» και αξιολογεί, εάν οι προσφέροντες πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής.  
 

24.3. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό αξιολόγησης. 
Το πρακτικό ή ακριβές αντίγραφο αυτού, ψηφιακά υπογεγραµµένο αναρτάται στο 
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portal του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τα ονόµατα των διαγωνιζοµένων που αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία συµµετοχής τους στον ∆ιαγωνισµό, καθώς και οι λόγοι 
αποκλεισµού κάθε ενός από αυτούς δύναται να γνωστοποιούνται µέσω φαξ σε όλους 
τους υποψήφιους.  
 

24.4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Ε∆ µπορεί, µέσω του 

συστήµατος, να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – υποψήφιους για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

υποψήφιοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 

τους ορίζονται. 
 

24.5. Η Ε∆ βαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους συντελεστές που 

αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας. Η Ε∆ συντάσσει Πρακτικό τεχνικής 
αξιολόγησης, στο οποίο κάθε τεχνική προσφορά βαθµολογείται και συντάσσεται 
Πίνακας Βαθµολογίας των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. ο 

πρακτικό ή ακριβές αντίγραφο αυτού, ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται στο portal 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 

24.6. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 

τυχόν υποβληθεισών, η Ε∆ ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των 

οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους συµµετέχοντες στο στάδιο 

αυτό. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών 

απορρίφθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 

αποσφραγίζονται.   
 

24.7. Μετά την αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονοµικών Προσφορών, σε κλειστή 

συνεδρίασή της, η Ε∆ ελέγχει τις οικονοµικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό για 

την τελική αξιολόγηση των προσφορών, αναφέρει την τελική κατάταξη των 

προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, και συντάσσει Εισήγηση µε την 

οποία εισηγείται προς την Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού, 

βάσει του πίνακα βαθµολογίας.  
 

24.8. Η ΕΕΤΤ αποφασίζει σχετικά και η απόφαση αναρτάται στο σύστηµα και 
κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό µε αποδεικτικό παραλαβής. 
 

 

Άρθρο 25ο 

∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη – κατακύρωση : 

 

25.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 

για την έγκριση της (προσωρινής) κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού βάσει του πίνακα 

βαθµολογίας, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf 

και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον 

προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
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25.2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 

 

25.2.1.  Οι Έλληνες πολίτες : 
  

25.2.1.1. Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριµήνου  πριν  

από  την κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήµατα της  παρ.  1  του  άρθρου  43  του  προεδρικού δ/τος  
60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήµατα  του Αγορανοµικού  Κώδικα,  σχετικό  µε  
την  άσκηση  της  επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από  τα  

αδικήµατα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  
ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας χρεοκοπίας.  
 

25.2.1.2. Πιστοποιητικό  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, προ της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

 

25.2.1.3. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιµελητηρίου,  µε  το  οποίο  θα  

πιστοποιείται  αφενός  η εγγραφή τους  σ’  αυτό  και το  ειδικό  επάγγελµά  

τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν 

να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 

25.2.2. Οι αλλοδαποί:  
 

25.2.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 

τελευταίου τριµήνου, προ της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 25.2.1.1.  

 

25.2.2.2. Πιστοποιητικό της, κατά περίπτωση, αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία.  

 

25.2.2.3. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρµόδιας  δικαστικής  ή  

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις 
τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 

25.2.2.4.Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οπ
οίο να προκύπτει  ότι  ήταν  εγγεγραµµένοι  στα  µητρώα  του  οικείου  

Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν  εγγεγραµµένοι,  
µέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 

25.3. Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  
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25.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 25.1. και 25.2., αντίστοιχα. 

Το απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης του Νοµικού Προσώπου, 

των ως άνω παραγράφων αφορά στους ∆ιαχειριστές, όταν το Νοµικό Πρόσωπο είναι 
Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, όταν το Νοµικό 

Πρόσωπο είναι Α.Ε. και, σε κάθε άλλη περίπτωση Νοµικού Προσώπου, τους 
νόµιµους εκπροσώπους του.   

  

25.3.2.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητικής  αρχής ,έκδοσης 
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά πρόσωπα) και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

Νοµικά Πρόσωπα).   

 

25.3.2.3. Επί ηµεδαπών Ανωνύµων Εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 

της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειας), στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον ∆ιαγωνισµό Α.Ε., 

όσον δε αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε.   

 

25.3.2.4. Επί ηµεδαπών Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών 

Εταιρειών, το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον ∆ιαγωνισµό  

 

25.4. Οι συνεταιρισµοί:  
 

25.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί, µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 

25.2.1.1.  

 

25.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

 

25.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

  

Tα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  προµηθευτή  που  

συµµετέχει στην ένωση.   

 

25.6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται, από οποιαδήποτε Αρχή της, ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, µετά την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 
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εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.   
 

25.7. Όταν ο υποψήφιος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα προσφορά στον 

οποίο έγινε η προσωρινή κατακύρωση δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση 

γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 

προσφορά. Σε περίπτωση που ούτε αυτός προσκοµίζει ένα ή περισσότερα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 
στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 

προσφορά κ.ο.κ. Εάν κανένας από τους διαγωνιζοµένους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα 

µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο ∆ιαγωνισµός 
µαταιώνεται.   
 

25.8. Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  

προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περι
σσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, 

καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ, η εγγύηση συµµετοχής.  
 

25.9. Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η ΕΕΤΤ 

αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την 

φορολογική ενηµερότητα του υποψήφιου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε 
περίπτωση που το σύστηµα  παρουσιάζει κάποιον υποψήφιο µη ενήµερο φορολογικά, 

η ΕΕΤΤ οφείλει, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του 

συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή, εντός της 
προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως 
κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 
 

25.10. Όταν ο υποψήφιος δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου 

(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 

αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε 

περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η 

ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

 

25.11. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον 

προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

 

25.12. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
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Άρθρο 26ο 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» : 

 

26.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες 
ηµέρες µετά και την προσκοµιδή των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από 

σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών.  

 

26.2. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 

 

Άρθρο 27
ο
 

Προσφυγές 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν προσφυγή κατά 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής σύµφωνα µε τους όρους, 
προϋποθέσεις και τις προθεσµίες που ορίζονται στα άρθρα 360-366 του ν.4412/2016 

σε συνδυασµό µε το άρθρο 379 παρ. 8 & 11 του ιδίου ως άνω νόµου. 

 

 

Άρθρο 28o  

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα : 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στον χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων, κατά τα 

λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/Β΄/23.04.2012) 

και αυτών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

 

Άρθρο 29ο 

Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού : 

 

29.1. Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το αποτέλεσµά του από την 

Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ. Η απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών   κοινοποιείται 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στον προσωρινό Ανάδοχο και  σε κάθε προσφέροντα, 

µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

κ.λπ., επί αποδείξει.. Αν δε λάβει χώρα η παραπάνω κοινοποίηση προς όλους τους 
προσφέροντες, η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της. 
Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται επίσης ηλεκτρονικά. 
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29.2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναγράφονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύµβασης. 
 

29.3. Η Σύµβαση συντάσσεται µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη του 

διαγωνισµού 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, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών. 

 

 

Άρθρο 30
ο
  

Ματαίωση του ∆ιαγωνισµού : 

 

30.1. Η ΕΕΤΤ µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της µετά από γνώµη του αρµόδιου 

οργάνου (της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού), µαταιώνει τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού: 

 

30.1.1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των 

προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
∆ιακήρυξης 
 

30.1.2. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης,  
 

30.2. Η ΕΕΤΤ µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της µετά από γνώµη του αρµόδιου 

οργάνου, µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού: 

 

30.2.1. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
 

30.2.2. αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,  

 

30.2.3. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,  
 

30.2.4. αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  

 

30.2.5. αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ισχύος των προσφορών, 

 

30.2.6. για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος,. 
 

30.3. Κάθε απόφαση της ΕΕΤΤ, αναφορικά µε τον διενεργούµενο ∆ιαγωνισµό 

γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες ή/και στον Ανάδοχο µε επιστολή, 

τηλεοµοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο µέσο.  

 

30.4. Η ΕΕΤΤ δεν δεσµεύεται, µε οποιονδήποτε τρόπο, από την παρούσα ∆ιακήρυξη 

να αναθέσει τη δηµοπρατούµενη υπηρεσία, δικαιούµενη να αναθέσει ή όχι, κατά την 
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ελεύθερη κρίση της, να µαταιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό. Σε καµία 

περίπτωση, δεν δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης ∆ιαγωνιζοµένων από την ΕΕΤΤ 

για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζηµίες. 
 

 

Άρθρο 31
ο
  

Μερική επανάληψη του ∆ιαγωνισµού : 

 

Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο του ∆ιαγωνισµού, 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 32
ο
  

Υπογραφή Σύµβασης : 
 

32.1. Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα κληθεί, εντός δέκα (10) ηµερών από την 

παρέλευση της προθεσµίας άσκησης των σχετικών ενστάσεων, για την υπογραφή της 
Σύµβασης. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 10 της παρούσας). 
 

 32.2. Εντός της αναφερόµενης στην προηγούµενη παράγραφο προθεσµίας, ο 

ανακηρυχθείς Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί τυχόν στην υποχρέωση 

κατάρτισης συµβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης κοινοπραξίας.  
 

32.2. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύµβασης ή, εάν δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα έγγραφα, κηρύσσεται 
έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ, η Εγγύηση Συµµετοχής 
στο ∆ιαγωνισµό, ως ειδική ποινή, επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της ΕΕΤΤ για 

πλήρη αποκατάσταση της ζηµίας της.  
 

32.3. 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 αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 

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 ανταποκριθεί τυχόν 

στην υποχρέωση κατάρτισης συµβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης κοινοπραξίας.  
 

32.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει, εγγράφως, στην ΕΕΤΤ, κάθε µεταβολή 

που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης, σε σχέση µε την αρχικώς δηλωθείσα στο 

∆ιαγωνισµό, µέχρι τη λήξη της Σύµβασης που θα υπογραφεί,, άλλως κάθε 

κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόµιµα 

αποτελέσµατά της.  
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Άρθρο 33
ο
  

Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή : 

 

33.1. Η  ΕΕΤΤ  µε απόφασή της, η οποία θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο,  θα ορίσει  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  (Επιβλέπων) του έργου.   

 

33.2. Η Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου θα ελέγχει και θα παρακολουθεί 
την εκτέλεση της Σύµβασης που θα καταρτισθεί, µεταξύ της ΕΕΤΤ και του 

Αναδόχου, κατά τα τυχόν επιµέρους στάδια, φάσεις ή τµήµατά της, ιδίως δε 
προσκαλεί τον Ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της Σύµβασης, του 

ζητεί εξηγήσεις, διευκρινίσεις και του µεταφέρει τις σχετικές οδηγίες και 
κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ και παραλαµβάνει τα παραδοτέα του έργου.   

 

 

Άρθρο 34
ο
  

Ποινικές ρήτρες – θάνατος ή πτώχευση Αναδόχου : 
 

34.1. Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιτρέπει στην 

ΕΕΤΤ να απαιτήσει την κατάπτωση ποινικών ρητρών, όπως αυτές προσδιορίζονται 
ειδικότερα στο κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί. 
 

34.2. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του Αναδόχου, η ΕΕΤΤ αποφασίζει, 
µονοµερώς, για την τύχη Σύµβασης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο κείµενο  

που θα υπογραφεί. 
 

 

Άρθρο 35
ο
 

Εκχώρηση και υπεργολαβία : 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του 

συνόλου ή µέρους της Σύµβασης, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. 

Ακόµη και σε περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης, ο Ανάδοχος 
διατηρεί εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη µε τον τρίτο εκδοχέα ή υπεργολάβο, 

τόσο για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για την αποκατάσταση κάθε 

τυχόν ζηµίας που οφείλεται στο γεγονός της εκχώρησης ή της υπεργολαβικής 
ανάθεσης. 
  

 

Άρθρο 36
ο
  

Εµπιστευτικότητα- Πνευµατική ιδιοκτησία : 

 

36.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε, από πλευράς του Αναδόχου, δηµοσιότητα, 

αναφορικά µε τον παρόντα ∆ιαγωνισµό 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. 
 

36.2. 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 
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παραστάτες, καθώς και τους δικαστές/διαιτητές. Σε καµία περίπτωση, η 

εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ  προς τις Αρχές του ελληνικού Κράτους 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

36.3. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί στην ΕΕΤΤ, ότι τα παραδοτέα της Σύµβασης 
είναι απαλλαγµένα από κάθε δικαίωµα τρίτου που βασίζεται στις διατάξεις της 
ελληνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας, περί προστασίας της πνευµατικής ή/και 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Ευθύνεται δε για αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας της 
ΕΕΤΤ από την προσβολή ανάλογου δικαιώµατος τρίτου προσώπου. 

 

36.4. Τα κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα επί των παραδοτέων ανήκουν στην 

ΕΕΤΤ, αποκλειστικά και στο σύνολο τους, περιλαµβανοµένης κάθε µορφής εξουσίας 
που µπορεί να απορρέει από το περιουσιακό δικαίωµα και για χρόνο αόριστο.  

Ανάλογα ισχύουν και για δικαιώµατα σε βάση δεδοµένων που πιθανά αποτελούν 

παραδοτέο, σύµφωνα µε την παρούσα. 

 

 

Άρθρο 37
ο
  

∆ικαιοδοσία :  

 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τη Σύµβαση και αφορά στην 

εκτέλεση, εφαρµογή και ερµηνεία αυτής και, εν γένει, τις σχέσεις που 

δηµιουργούνται από αυτήν, είναι αποκλειστικά αρµόδια, τα ∆ικαστήρια της Αθήνας 
και εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο.   
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Παράρτηµα Ι 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειµένου Υπηρεσιών του Αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειµένου Υπηρεσιών του Αναδόχου 

 

Σκοπός του Έργου : 

 

Σκοπός του έργου είναι η µέτρηση της ποιότητας της ταχυδροµικής καθολικής 
υπηρεσίας εσωτερικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 (στοιχ. ιστ’) του Ν. 

4053/2012 (ΦΕΚ Α’ 44). 

 

Σύµφωνα µε την ΥΑ «Καθορισµός της ποιότητας των παρεχόµενων καθολικών 

εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 3423/Β/19-12-2014), 

η ΕΕΤΤ διενεργεί µε φροντίδα και δαπάνες της, µέτρηση της ποιότητας της 
καθολικής υπηρεσίας µε τη συνδροµή ανεξάρτητου φορέα, σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΝ 13850 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ φροντίζει για τη δηµοσίευση των 

αποτελεσµάτων των µετρήσεων.   

 

Η «ΕΛΤΑ Α.Ε.» παραµένει Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έως την 

31
η
.12.2028. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται, βάσει των 

προβλεποµένων στη σύµβαση ανάθεσης που συνάπτεται, µεταξύ του Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και της «ΕΛΤΑ Α.Ε.» (άρθρο 21 του Ν. 

4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄/2012). 

 

 

Περιγραφή του έργου : 

 

Οι διαδικασίες και ο στατιστικός σχεδιασµός του ελέγχου της ποιότητας της 
καθολικής υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850, 

όπως ισχύει. 
 

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850 ορίζει τη µέθοδο µέτρησης του χρόνου διακίνησης 
από το ένα άκρο στο άλλο της µεµονωµένης αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας 
εσωτερικού, που συλλέγεται, προωθείται και διανέµεται από τον Φορέα Παροχής 
Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.). Η µέτρηση της ποιότητας εκφράζεται, ως 
ποσοστό της αλληλογραφίας, το οποίο διακινήθηκε, από άκρο σε άκρο, δηλαδή από 

την έδρα του αποστολέα στην έδρα του παραλήπτη, µέσα σε (Χ + n) εργάσιµες 
ηµέρες, όπου «Χ» η ηµέρα κατάθεσης. Ειδικότερα, µετράται η αθροιστική κατανοµή 

του ποσοστού των εµπρόθεσµων επιστολών για χρονική περίοδο, από Χ + 1 έως Χ + 

10. Στους υπολογισµούς πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα ταχυδροµικά αντικείµενα 

τα οποία παραδίδονται σε διάστηµα µέχρι Χ + 30, ενώ για όσα απαιτείται διάστηµα 

µεγαλύτερο πρέπει να εξαιρούνται από τις µετρήσεις. 
 

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850 ορίζει ένα σύνολο απαιτήσεων για τον σχεδιασµό 

του συστήµατος µέτρησης της µεµονωµένης αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού ενός δικτύου αντεπιστελλόντων. Ο 

σχεδιασµός του δείγµατος µέτρησης βασίζεται σε πραγµατικές ροές αλληλογραφίας.  
 

Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850, το σύστηµα µέτρησης του χρόνου 

διακίνησης της αλληλογραφίας πρέπει να είναι αξιόπιστο και να δίνει στατιστικές 
µετρήσεις σε προκαθορισµένο επίπεδο ακρίβειας. Το σύστηµα µέτρησης πρέπει να 
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είναι συνεχές και να καλύπτει όλες τις ηµέρες (µε εξαίρεση το Σάββατο και την 

Κυριακή και τις επίσηµες αργίες), εβδοµάδες και µήνες του ηµερολογιακού χρόνου. 

 

Μεθοδολογία : 

 

Η µεθοδολογία µέτρησης πρέπει να βασίζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα της 
πραγµατικής ροής αλληλογραφίας Α΄ προτεραιότητας εσωτερικού, µεµονωµένη.  

 

Οι αντεπιστέλλοντες-αποστολείς, καταγράφουν την ηµέρα και ώρα αποστολής του 

ταχυδροµικού αντικειµένου ελέγχου, ενώ οι αντεπιστέλλοντες-παραλήπτες 
καταγράφουν την ηµεροµηνία παράδοσης. Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι το 

διαγνωστικό σύστηµα δεν εισαγάγει µεροληψία στην, από άκρο σε άκρο, µέτρηση.  

 

Οι αποστολείς και οι παραλήπτες πρέπει να χωροθετηθούν, µε τρόπο ώστε να 

καλύπτεται το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας (100% των νοµών της χώρας), 
ακολουθώντας τις απαιτήσεις γεωγραφικής κάλυψης. 
 

Η οµάδα των αντεπιστελλόντων πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον Φ.Π.Κ.Υ. και η 

διαχείρισή της να διέπεται από το πρότυπο ΕΝ 13850 και από το ∆ιεθνές Εµπορικό 

Επιµελητήριο / ESOMAR, ∆ιεθνείς Κώδικες Πρακτικής Marketing και Κοινωνικής 
Έρευνας. 
 

∆είγµα : 

 

Το µέγεθος του δείγµατος θα είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) απλές, 
έγκυρες επιστολές ελέγχου, ανά έτος, η δε κατανοµή τους ανά διαδροµή, θα γίνει µε 
βάση τον οριστικό στατιστικό σχεδιασµό και τα αποτελέσµατα της Real Mail Study.  

 

Το δείγµα των επιστολών ελέγχου, πρέπει να ακολουθεί τις ροές αλληλογραφίας Α΄ 
προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας, καθώς και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών (κύριων και δευτερευόντων) της πραγµατικής αλληλογραφίας. Ο 

σχεδιασµός του δείγµατος βασίζεται στα αποτελέσµατα της µελέτης των 

χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας (Real Mail Study - RMS), όπως αυτά 

παρουσιάζονται στο Παράρτηµα I-A της παρούσας. 
 

Η χωροθέτηση των αντεπιστελλόντων πρέπει να καλύπτει επαρκώς το σύνολο των 

νοµών της χώρας. Αρχές για τον αριθµό και τη γεωγραφική κατανοµή των 

αντεπιστελλόντων περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ 13850, σύµφωνα προς το οποίο ο 

αριθµός των σηµείων κατάθεσης ισούται µε τον αριθµό των σηµείων επίδοσης, ενώ ο 

καθορισµός του αριθµού των σηµείων κατάθεσης λαµβάνει υπόψη την προσφάτως 
εκτιµώµενη ετήσια µέτρηση ποιότητας, καθώς και τον συντελεστή συσχέτισης των 

επιστολών που εκκινούν (τερµατίζουν) από (στο) ίδιο σηµείο κατάθεσης 
(παραλαβής). Για τη διακίνηση των επιστολών ελέγχου θα χρησιµοποιηθούν 

τουλάχιστον 450 σηµεία προσαγωγής (κατάθεση & επίδοση), σε κάθε χρονικό σηµείο 

εκτέλεσης του Έργου. Το σύνολο των σηµείων κατάθεσης επιστολών ελέγχου θα 

είναι κατά το δυνατόν ίσο µε το σύνολο των σηµείων επίδοσης. Μέχρι 30% των 

συµµετεχόντων αντεπιστελλόντων δύναται να έχει διπλό ρόλο αποστολέα / 

παραλήπτη ταυτόχρονα. Ο αριθµός των φυσικών προσώπων οι οποίοι µετέχουν στο 

δίκτυο των αντεπιστελλόντων ανέρχονται σε τουλάχιστον διακόσια ογδόντα (280), σε 
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κάθε χρονικό σηµείο εκτέλεσης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ανανεώνει το 

30% των συµµετεχόντων αντεπιστελλόντων σε ετήσια βάση.  

 

Εκτιµητές : 
 

Ο εκτιµητής ποιότητας για την Επικράτεια, εξάγεται, ως σταθµισµένος µέσος όρος 
των εκτιµητών ποιότητας επιµέρους γεωγραφικών στρωµάτων, η δε στάθµιση, 

πραγµατοποιείται µε βάση τα βάρη των γεωγραφικών στρωµάτων, όπως αυτά 

προκύπτουν από τη µελέτη των χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας (Real Mail 

Study – RMS 2012). 

 

Η ακρίβεια του εκτιµητή του χρόνου διακίνησης, λαµβάνει υπόψη, κατ’ ελάχιστον, 

τον εκτιµητή του χρόνου διακίνησης των επιµέρους γεωγραφικών στρωµάτων, τα 

βάρη των στρωµάτων αυτών όπως προκύπτουν από την RMS, τον αριθµό των 

σηµείων κατάθεσης και επίδοσης, καθώς και τον βαθµό συσχέτισης των 

ταχυδροµικών αντικειµένων ελέγχου που εκκινούν (τερµατίζουν) από (στο) ίδιο 

σηµείο προσαγωγής (αναλυτική περιγραφή στο παράρτηµα Α του  ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ 13850). 

 

Το κάθε σηµείο προσαγωγής δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για περισσότερο από 

τέσσερα (4) συνεχή χρόνια, ενώ τα στοιχεία διεύθυνσης των αντεπιστελλόντων θα 

πρέπει να παραµένουν άγνωστα στον ΦΠΚΥ. 

 

Τα πραγµατικά βάρη των γεωγραφικών στρωµάτων, των πρωτευόντων και 
δευτερευόντων χαρακτηριστικών «διορθώνονται» από τους αντίστοιχους εκτιµητές 
που έχουν προκύψει από τη µελέτη των χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας (Real 

Mail Study – RMS 2012). Το ποσοστό της έγκυρης αλληλογραφίας για κάποιο 

συγκεκριµένο χαρακτηριστικό δεν θα πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από είκοσι 
τοις εκατό (20%) σε σχετική κλίµακα από την τιµή στόχο. 

 

Φάσεις του έργου : 
 

Φάση Α΄: Εκπόνηση της Μελέτης : 

 

Εκπόνηση της έκθεσης οριστικού Στατιστικού Σχεδιασµού και οργάνωση του 

συστήµατος µέτρησης. 
 

Σχεδιασµός προδιαγραφών επαρκούς γεωγραφικής κάλυψης (π.χ. καθορισµός του 

µεγέθους και χωροθέτηση της οµάδας των αντεπιστελλόντων, επιλογή ενεργών 

δροµολογίων), λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των πιο πρόσφατων στοιχείων 

χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας  (Real Mail Study-Παράρτηµα Α). 

 

Ανάπτυξη προδιαγραφών και επιλογή πληροφοριακού συστήµατος που θα 

υποστηρίζει τις συνεχείς µετρήσεις. 
 

Τεκµηρίωση της ποιότητας για όλες τις διαδικασίες του έργου. 

 
Τίτλος Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης 

Έκθεση οριστικού Στατιστικού Σχεδιασµού και 
οργάνωση του συστήµατος µέτρησης. 

Τέσσερεις (4) εβδοµάδες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
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Φάση Β΄: Λειτουργία – Παροχή εξαµηνιαίων εκθέσεων των αποτελεσµάτων 

µέτρησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας : 

 

Με το πέρας της Φάσης Α θα ξεκινήσει η Φάση Β µε τις ακόλουθες επιµέρους 
υποχρεώσεις: 
 

(α) Προσδιορισµός στοιχείων ποιότητας ανά νοµό και συνολικά αποτελέσµατα για 

όλη την χώρα, καθώς και της ποσοστιαίας αθροιστικής κατανοµής των ηµερών 

παράδοσης (Χ + n) της αλληλογραφίας. 
 

(β) Όλες οι µετρήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στον από άκρο σε άκρο χρόνο 

διακίνησης της αλληλογραφίας. Το σύστηµα µέτρησης των ηµερών παράδοσης 
θα πρέπει να είναι συνεχές και να περιλαµβάνει όλους τους µήνες του χρόνου 

συµπεριλαµβανοµένων εορτών, καλοκαιρινών διακοπών κ.τ.λ. 

 

(γ) Παράδοση επίσηµων εκθέσεων αποτελεσµάτων ανά εξάµηνο και έτος, και όχι 
αργότερα από ένα (1) µήνα µετά το πέρας της προς µέτρηση περιόδου. Οι 
εξαµηνιαίες εκθέσεις θα περιέχουν αναλυτικά επιµέρους στατιστικά στοιχεία 

για όλη τη χώρα, χρησιµοποιώντας, ως σηµείο αναφοράς τις προδιαγραφές και 
τα ποσοστά επίδοσης που αναφέρονται στην υπ. αριθµ. 3423/Β/19-12-2014 

Υ.Α. ή σε νεώτερη αυτής. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τις εκθέσεις σύνοψης σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

�   
Τίτλος Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης 

Εξαµηνιαία αναλυτική έκθεση αποτελεσµάτων  

Μέχρι ένα (1) µήνα µετά το πέρας κάθε εξαµήνου 

µέτρησης και την έγκριση των εξαιρέσεων από 

την ΕΕΤΤ 

Εξαµηνιαία έκθεση σύνοψης  
Μέχρι ένα (1) µήνα µετά το πέρας κάθε εξαµήνου 

µέτρησης και την έγκριση των εξαιρέσεων από 

την ΕΕΤΤ 

Αναλυτική και συνοπτική έκθεση 12µήνου και 
αντίστοιχου ηµερολογιακού έτους 

Συνυποβάλλεται µε τις εξαµηνιαίες εκθέσεις Β’ 

εξαµήνου και εντός µηνός από το πέρας του 

ηµερολογιακού έτους και την έγκριση των 

εξαιρέσεων από την ΕΕΤΤ.  

 

Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωµα να ζητήσει αναλυτικές και συνοπτικές εκθέσεις και για 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, εφόσον ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του τα 

απαραίτητα στοιχεία και χωρίς αυτό να επηρεάσει τις πληρωµές του Αναδόχου βάσει 
των ανωτέρω παραδοτέων. 

 

Το περιεχόµενο των εκθέσεων θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:  

(1) Ποσοστό έγκυρων / εµπρόθεσµων / άκυρων / εξαιρούµενων, συνολικά ανά 

γεωγραφικό στρώµα και Νοµό της χώρας και φυσικών χαρακτηριστικών 

επιστολών ελέγχου. 

(2) Αθροιστική κατανοµή από (Χ+1) έως (Χ+10), ανά γεωγραφικό στρώµα και 
Νοµό της χώρας. 

(3) Μέσο όρο ηµερών παράδοσης, ανά γεωγραφικό στρώµα και Νοµό της χώρας. 
(4) Αριθµό έγκυρων επιστολών ελέγχου, ανά γεωγραφικό στρώµα και Νοµό της 

χώρας. 
(5) Αριθµό σηµείων προσαγωγής (induction points), ανά γεωγραφικό στρώµα και 

Νοµό της χώρας. 
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(6) Λεπτοµερή υπολογισµό της διακύµανσης, ανά γεωγραφικό στρώµα και Νοµό, 

κατά την παράγραφο Α2 του προτύπου ΕΝ 13850. 

(7) Στοιχεία χωροθέτησης των αντεπιστελλόντων σε επίπεδο Νοµού. Στατιστικά 

στοιχεία του αριθµού διακινηθέντων επιστολών ελέγχου ανά αντεπιστέλλοντα 

(έγκυρες / εµπρόθεσµες / άκυρες / εξαιρούµενες). 
(8) Στοιχεία, αναφορικά µε την ανανέωση του δικτύου των αντεπιστελλόντων, σε 

επίπεδο Νοµού και κατηγορία αντεπιστέλλοντα. 

(9) Συγκριτικά στοιχεία και αναφορές µε την προηγούµενη χρονική περίοδο και 
την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούµενου έτους. Στοιχεία αναφορικά 

µε τον αριθµό έγκυρων / εµπρόθεσµων επιστολών ελέγχου ανά εποχή / µήνα / 

ηµέρα της εβδοµάδας. 
(10) Παρουσίαση των αποτελεσµάτων, σε επίπεδο νοµού κατάθεσης / επίδοσης. 
 

Ειδικότερα για τα παραδοτέα τα οποία καλύπτουν 12µηνη περίοδο, θα 

παρουσιάζονται οι µεταβολές από την προηγούµενη 12µηνη περίοδο, στα συνοπτικά 

αποτελέσµατα συνολικά, στα συνοπτικά αποτελέσµατα ανά νοµό κατάθεσης / 

επίδοσης και στον αριθµό των αντεπιστελλόντων ανά νοµό και ρόλο.  

 

Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από σχολιασµό, επεξηγήσεις, γραφική και λεκτική 

παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων. Παράδοση αναφορών προόδου κατά 

τη διάρκεια του εξαµήνου για την πορεία του Έργου.  

 

Τα δεδοµένα, τα παραδοτέα, το υποστηρικτικό υλικό και τα αποτελέσµατα του έργου 

πρέπει να µεταφορτώνονται σε Web site, το οποίο θα έχει δηµιουργηθεί αποκλειστικά 

για την ΕΕΤΤ, θα συντηρείται και θα είναι προσβάσιµο, µέσω ονόµατος χρήστη και 
κωδικού πρόσβασης. Στη βάση δεδοµένων του Έργου, θα αποτυπώνεται κατ’ 
ελάχιστο, οι µοναδικοί κωδικοί των επιστολών ελέγχου, οι µοναδικοί κωδικοί των 

αντεπιστελλόντων ως φυσικά πρόσωπα, ο ρόλος των αντεπιστελλόντων µε διάκριση 

σε αποστολέα / παραλήπτη, ηµεροµηνία εγγραφής των αντεπιστελλόντων µε 

επισήµανση αν πρόκειται για νέο αντεπιστέλλοντα για την εξεταζόµενη χρονική 

περίοδο, ο αριθµός των σηµείων προσαγωγής που χρησιµοποιούνται από τους 
αντεπιστέλλοντες, η ιδιότητα των αντεπιστελλόντων (ιδιώτης / επιχείρηση), ΤΚ 

αποστολής / επίδοσης, νοµός αποστολής / επίδοσης, στρώµα που ανήκουν οι 
επιστολές ελέγχου βάσει ΕΝ 13850, αστικότητα διαδροµής, χιλιοµετρική απόσταση, 

δευτερεύοντα χαρακτηριστικά επιστολών, ένδειξη για έγκυρη / εµπρόθεσµη / 

εξαιρούµενη / άκυρη επιστολή, αιτία εξαίρεσης / ακύρωσης της επιστολής και ηµέρες 
εξαίρεσης λόγω γενικών απεργιών, έντονων καιρικών φαινοµένων, γενικών / τοπικών 

εορτών κλπ..  

 

Το µέγεθος του δείγµατος θα είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) απλές, 
έγκυρες επιστολές ελέγχου, ανά έτος, η δε κατανοµή τους ανά διαδροµή, θα γίνει µε 
βάση τον οριστικό στατιστικό σχεδιασµό και τα αποτελέσµατα της Real Mail Study.  

 

Απαιτείται συµµόρφωση µε τα κριτήρια ποιότητας που έχουν τεθεί και εγκριθεί κατά 

την εκπόνηση της µελέτης, σε όλες τις φάσεις και λειτουργίες του συστήµατος 
µέτρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρότυπο ΕΝ 13850.   

 

Μετά από έγγραφο αίτηµα της ΕΕΤΤ ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αναλυτική 

έκθεση για οποιαδήποτε υποπερίοδο µέτρησης ζητηθεί. 
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Επιπλέον, είναι στη διάθεση της ΕΕΤΤ, προς έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήµατός 
της, η βάση δεδοµένων του έργου π.χ. τα στοιχεία των αντεπιστελλόντων, τα σηµεία 

προσαγωγής, κ.τ.λ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Επικαιροποιηµένα Στοιχεία Χαρακτηριστικών Αλληλογραφίας «Α’ 

Προτεραιότητας Εσωτερικού Μεµονωµένο» κατά το έτος 2015 

 

Γεωγραφική Κάλυψη – Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά της Αλληλογραφίας  

 

Ροή αλληλογραφίας ανά στρώµα, όπως αυτό ορίζεται στο Πρότυπο ΕΝ13850 

Α/Α 

Στρώµατος 
Περιγραφή Ποσοστό 

1. Αστικό - Αστικό (Απόσταση ≤ 200 χιλιοµέτρων) 1,97% 

2. Αστικό - Αστικό (Απόσταση > 200 χιλιοµέτρων) 6,07% 

3. Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση ≤ 200 χιλιοµέτρων) 14,22% 

4. Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση > 200 χιλιοµέτρων) 14,24% 

5. Μη Αστικό - Αστικό (Απόσταση ≤ 200 χιλιοµέτρων) 9,01% 

6. Μη Αστικό - Αστικό (Απόσταση > 200 χιλιοµέτρων) 3,76% 

7. Μη Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση ≤ 200 

χιλιοµέτρων) 

5,16% 

8. Μη Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση > 200 

χιλιοµέτρων) 

3,43% 

9. Αστικό - Αστικό (Τοπικό) 37,13% 

10. Μη Αστικό - Μη Αστικό (Τοπικό) 4,99% 

  Σύνολο 100,00% 

 

Ροή αλληλογραφίας ανά στρώµα σύµφωνα µε την αστικότητά του 

Αστικότητα Ποσοστό 

Αστικό – Αστικό 8,05% 

Αστικό - Μη Αστικό 28,47% 

Μη Αστικό – Αστικό 12,77% 

Μη Αστικό - Μη Αστικό 8,59% 

Αστικό Τοπικό 37,13% 

Μη Αστικό Τοπικό 4,99% 

Σύνολο 100,00% 

 

Ροή αλληλογραφίας ανά στρώµα σύµφωνα µε την απόσταση κατάθεσης - επίδοσης 
Απόσταση Ποσοστό 

≤ 200 χιλιοµέτρων 30,37% 

>200 χιλιοµέτρων 27,51% 

Τοπικό 42,12% 

Σύνολο 100,00% 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) 

 
Από / Προς Αργολίδα Αττική Βοιωτία Εύβοια Ευρυτανία Φωκίδα Φθιώτιδα 

Αργολίδα 0,0262 1,0317 0,0318 0,0568 0,0054 0,0109 0,0426 

Αττική 1,0317 40,6916 1,2536 2,2412 0,2135 0,4289 1,6822 

Βοιωτία 0,0318 1,2536 0,0386 0,0690 0,0066 0,0132 0,0518 

Εύβοια 0,0568 2,2412 0,0690 0,1234 0,0118 0,0236 0,0926 

Ευρυτανία 0,0054 0,2135 0,0066 0,0118 0,0011 0,0023 0,0088 

Φωκίδα 0,0109 0,4289 0,0132 0,0236 0,0023 0,0045 0,0177 

Φθιώτιδα 0,0426 1,6822 0,0518 0,0926 0,0088 0,0177 0,0695 

Κόρινθος 0,0391 1,5424 0,0475 0,0849 0,0081 0,0163 0,0638 

Αρκαδία 0,0032 0,1268 0,0039 0,0070 0,0007 0,0013 0,0052 

Λακωνία 0,0033 0,1304 0,0040 0,0072 0,0007 0,0014 0,0054 

Μεσσηνία 0,0059 0,2339 0,0072 0,0129 0,0012 0,0025 0,0097 

Αιτ/νία 0,0054 0,2125 0,0065 0,0117 0,0011 0,0022 0,0088 

Αχαϊα 0,0079 0,3121 0,0096 0,0172 0,0016 0,0033 0,0129 

Ηλεία 0,0041 0,1606 0,0049 0,0088 0,0008 0,0017 0,0066 

Κεφαλονιά 0,0010 0,0393 0,0012 0,0022 0,0002 0,0004 0,0016 

Λευκάδα 0,0006 0,0239 0,0007 0,0013 0,0001 0,0003 0,0010 

Ζάκυνθος 0,0010 0,0411 0,0013 0,0023 0,0002 0,0004 0,0017 

Καρδίτσα 0,0035 0,1372 0,0042 0,0076 0,0007 0,0014 0,0057 

Λάρισα 0,0087 0,3435 0,0106 0,0189 0,0018 0,0036 0,0142 

Μαγνησία 0,0062 0,2463 0,0076 0,0136 0,0013 0,0026 0,0102 

Τρίκαλα 0,0040 0,1584 0,0049 0,0087 0,0008 0,0017 0,0065 

Άρτα 0,0025 0,1000 0,0031 0,0055 0,0005 0,0011 0,0041 

Ιωάννινα 0,0063 0,2473 0,0076 0,0136 0,0013 0,0026 0,0102 

Κέρκυρα 0,0039 0,1538 0,0047 0,0085 0,0008 0,0016 0,0064 

Πρέβεζα 0,0021 0,0847 0,0026 0,0047 0,0004 0,0009 0,0035 

Θεσπρωτία 0,0016 0,0642 0,0020 0,0035 0,0003 0,0007 0,0027 

Δράμα 0,0023 0,0920 0,0028 0,0051 0,0005 0,0010 0,0038 

Φλώρινα 0,0012 0,0481 0,0015 0,0027 0,0003 0,0005 0,0020 

Γρεβενά 0,0008 0,0297 0,0009 0,0016 0,0002 0,0003 0,0012 

Ημαθία 0,0033 0,1317 0,0041 0,0073 0,0007 0,0014 0,0054 

Καστοριά 0,0012 0,0471 0,0015 0,0026 0,0002 0,0005 0,0019 

Καβάλα 0,0033 0,1299 0,0040 0,0072 0,0007 0,0014 0,0054 

Κιλκίς 0,0019 0,0753 0,0023 0,0041 0,0004 0,0008 0,0031 

Κοζάνη 0,0036 0,1407 0,0043 0,0077 0,0007 0,0015 0,0058 

Πέλλα 0,0033 0,1308 0,0040 0,0072 0,0007 0,0014 0,0054 

Πιερία 0,0030 0,1187 0,0037 0,0065 0,0006 0,0013 0,0049 

Θεσ/κη 0,0264 1,0398 0,0320 0,0573 0,0055 0,0110 0,0430 

Σέρρες 0,0042 0,1652 0,0051 0,0091 0,0009 0,0017 0,0068 

Χαλκιδική 0,0025 0,0992 0,0031 0,0055 0,0005 0,0010 0,0041 

Ξάνθη 0,0026 0,1042 0,0032 0,0057 0,0005 0,0011 0,0043 

Έβρος 0,0019 0,0736 0,0023 0,0041 0,0004 0,0008 0,0030 

Ροδόπη 0,0014 0,0557 0,0017 0,0031 0,0003 0,0006 0,0023 

Ηράκλειο 0,0049 0,1937 0,0060 0,0107 0,0010 0,0020 0,0080 

Λασίθι 0,0012 0,0478 0,0015 0,0026 0,0003 0,0005 0,0020 

Ρέθυμνο 0,0014 0,0543 0,0017 0,0030 0,0003 0,0006 0,0022 

Χανιά 0,0025 0,0993 0,0031 0,0055 0,0005 0,0010 0,0041 

Δωδεκάνησα 0,0068 0,2679 0,0083 0,0148 0,0014 0,0028 0,0111 

Κυκλάδες 0,0042 0,1655 0,0051 0,0091 0,0009 0,0017 0,0068 

Λέσβος 0,0037 0,1454 0,0045 0,0080 0,0008 0,0015 0,0060 

Σάμος 0,0015 0,0601 0,0019 0,0033 0,0003 0,0006 0,0025 

Χίος 0,0019 0,0739 0,0023 0,0041 0,0004 0,0008 0,0031 

Σύνολο 1,4069 55,4904 1,7095 3,0563 0,2911 0,5849 2,2939 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) - συνέχεια 

 
Από / Προς Κόρινθος Αρκαδία Λακωνία Μεσσηνία Αιτ/νία Αχαϊα Ηλεία 

Αργολίδα 0,0391 0,0107 0,0110 0,0197 0,0171 0,0251 0,0129 

Αττική 1,5424 0,4217 0,4336 0,7781 0,6748 0,9914 0,5100 

Βοιωτία 0,0475 0,0130 0,0134 0,0240 0,0208 0,0305 0,0157 

Εύβοια 0,0849 0,0232 0,0239 0,0429 0,0372 0,0546 0,0281 

Ευρυτανία 0,0081 0,0022 0,0023 0,0041 0,0035 0,0052 0,0027 

Φωκίδα 0,0163 0,0044 0,0046 0,0082 0,0071 0,0104 0,0054 

Φθιώτιδα 0,0638 0,0174 0,0179 0,0322 0,0279 0,0410 0,0211 

Κόρινθος 0,0585 0,0160 0,0164 0,0295 0,0256 0,0376 0,0193 

Αρκαδία 0,0048 0,0152 0,0156 0,0280 0,0056 0,0082 0,0042 

Λακωνία 0,0049 0,0156 0,0160 0,0288 0,0058 0,0085 0,0044 

Μεσσηνία 0,0089 0,0280 0,0288 0,0517 0,0104 0,0152 0,0078 

Αιτ/νία 0,0081 0,0051 0,0053 0,0094 0,0285 0,0418 0,0215 

Αχαϊα 0,0118 0,0075 0,0077 0,0139 0,0418 0,0614 0,0316 

Ηλεία 0,0061 0,0039 0,0040 0,0071 0,0215 0,0316 0,0163 

Κεφαλονιά 0,0015 0,0009 0,0010 0,0017 0,0053 0,0077 0,0040 

Λευκάδα 0,0009 0,0006 0,0006 0,0011 0,0032 0,0047 0,0024 

Ζάκυνθος 0,0016 0,0010 0,0010 0,0018 0,0055 0,0081 0,0042 

Καρδίτσα 0,0052 0,0005 0,0005 0,0009 0,0024 0,0035 0,0018 

Λάρισα 0,0130 0,0012 0,0013 0,0023 0,0059 0,0087 0,0045 

Μαγνησία 0,0093 0,0009 0,0009 0,0016 0,0043 0,0063 0,0032 

Τρίκαλα 0,0060 0,0006 0,0006 0,0010 0,0027 0,0040 0,0021 

Άρτα 0,0038 0,0006 0,0006 0,0011 0,0017 0,0026 0,0013 

Ιωάννινα 0,0094 0,0014 0,0015 0,0026 0,0043 0,0063 0,0033 

Κέρκυρα 0,0058 0,0009 0,0009 0,0016 0,0027 0,0039 0,0020 

Πρέβεζα 0,0032 0,0005 0,0005 0,0009 0,0015 0,0022 0,0011 

Θεσπρωτία 0,0024 0,0004 0,0004 0,0007 0,0011 0,0016 0,0008 

Δράμα 0,0035 0,0015 0,0015 0,0028 0,0023 0,0033 0,0017 

Φλώρινα 0,0018 0,0008 0,0008 0,0014 0,0012 0,0017 0,0009 

Γρεβενά 0,0011 0,0005 0,0005 0,0009 0,0007 0,0011 0,0006 

Ημαθία 0,0050 0,0021 0,0022 0,0040 0,0033 0,0048 0,0025 

Καστοριά 0,0018 0,0008 0,0008 0,0014 0,0012 0,0017 0,0009 

Καβάλα 0,0049 0,0021 0,0022 0,0039 0,0032 0,0047 0,0024 

Κιλκίς 0,0029 0,0012 0,0013 0,0023 0,0019 0,0027 0,0014 

Κοζάνη 0,0053 0,0023 0,0024 0,0042 0,0035 0,0051 0,0026 

Πέλλα 0,0050 0,0021 0,0022 0,0039 0,0032 0,0047 0,0024 

Πιερία 0,0045 0,0019 0,0020 0,0036 0,0029 0,0043 0,0022 

Θεσ/κη 0,0394 0,0169 0,0174 0,0312 0,0257 0,0377 0,0194 

Σέρρες 0,0063 0,0027 0,0028 0,0050 0,0041 0,0060 0,0031 

Χαλκιδική 0,0038 0,0016 0,0017 0,0030 0,0025 0,0036 0,0019 

Ξάνθη 0,0039 0,0017 0,0017 0,0031 0,0026 0,0038 0,0019 

Έβρος 0,0028 0,0004 0,0004 0,0008 0,0006 0,0009 0,0005 

Ροδόπη 0,0021 0,0003 0,0003 0,0006 0,0005 0,0007 0,0004 

Ηράκλειο 0,0073 0,0011 0,0011 0,0020 0,0030 0,0044 0,0022 

Λασίθι 0,0018 0,0003 0,0003 0,0005 0,0007 0,0011 0,0006 

Ρέθυμνο 0,0021 0,0003 0,0003 0,0006 0,0008 0,0012 0,0006 

Χανιά 0,0038 0,0006 0,0006 0,0011 0,0015 0,0022 0,0011 

Δωδεκάνησα 0,0102 0,0029 0,0030 0,0053 0,0056 0,0082 0,0042 

Κυκλάδες 0,0063 0,0018 0,0018 0,0033 0,0035 0,0051 0,0026 

Λέσβος 0,0055 0,0016 0,0016 0,0029 0,0030 0,0045 0,0023 

Σάμος 0,0023 0,0006 0,0007 0,0012 0,0013 0,0018 0,0009 

Χίος 0,0028 0,0008 0,0008 0,0015 0,0015 0,0023 0,0012 

Σύνολο 2,1033 0,6423 0,6605 1,1852 1,0483 1,5401 0,7922 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) - συνέχεια 

 
Από / Προς Κεφαλονιά Λευκάδα Ζάκυνθος Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Τρίκαλα 

Αργολίδα 0,0032 0,0019 0,0033 0,0091 0,0227 0,0163 0,0105 

Αττική 0,1250 0,0758 0,1305 0,3573 0,8948 0,6414 0,4126 

Βοιωτία 0,0038 0,0023 0,0040 0,0110 0,0276 0,0198 0,0127 

Εύβοια 0,0069 0,0042 0,0072 0,0197 0,0493 0,0353 0,0227 

Ευρυτανία 0,0007 0,0004 0,0007 0,0019 0,0047 0,0034 0,0022 

Φωκίδα 0,0013 0,0008 0,0014 0,0038 0,0094 0,0068 0,0043 

Φθιώτιδα 0,0052 0,0031 0,0054 0,0148 0,0370 0,0265 0,0171 

Κόρινθος 0,0047 0,0029 0,0049 0,0135 0,0339 0,0243 0,0156 

Αρκαδία 0,0010 0,0006 0,0011 0,0007 0,0017 0,0012 0,0008 

Λακωνία 0,0011 0,0006 0,0011 0,0007 0,0018 0,0013 0,0008 

Μεσσηνία 0,0019 0,0012 0,0020 0,0013 0,0032 0,0023 0,0015 

Αιτ/νία 0,0053 0,0032 0,0055 0,0009 0,0023 0,0016 0,0011 

Αχαϊα 0,0077 0,0047 0,0081 0,0013 0,0034 0,0024 0,0016 

Ηλεία 0,0040 0,0024 0,0042 0,0007 0,0017 0,0012 0,0008 

Κεφαλονιά 0,0010 0,0006 0,0010 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 

Λευκάδα 0,0006 0,0004 0,0006 0,0001 0,0003 0,0002 0,0001 

Ζάκυνθος 0,0010 0,0006 0,0011 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 

Καρδίτσα 0,0004 0,0003 0,0005 0,0155 0,0388 0,0278 0,0179 

Λάρισα 0,0011 0,0007 0,0011 0,0388 0,0972 0,0697 0,0448 

Μαγνησία 0,0008 0,0005 0,0008 0,0278 0,0697 0,0499 0,0321 

Τρίκαλα 0,0005 0,0003 0,0005 0,0179 0,0448 0,0321 0,0207 

Άρτα 0,0003 0,0002 0,0003 0,0009 0,0022 0,0016 0,0010 

Ιωάννινα 0,0008 0,0005 0,0008 0,0022 0,0055 0,0039 0,0025 

Κέρκυρα 0,0005 0,0003 0,0005 0,0014 0,0034 0,0024 0,0016 

Πρέβεζα 0,0003 0,0002 0,0003 0,0007 0,0019 0,0013 0,0009 

Θεσπρωτία 0,0002 0,0001 0,0002 0,0006 0,0014 0,0010 0,0007 

Δράμα 0,0004 0,0003 0,0004 0,0018 0,0045 0,0032 0,0021 

Φλώρινα 0,0002 0,0001 0,0002 0,0009 0,0023 0,0017 0,0011 

Γρεβενά 0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0015 0,0010 0,0007 

Ημαθία 0,0006 0,0004 0,0006 0,0026 0,0064 0,0046 0,0030 

Καστοριά 0,0002 0,0001 0,0002 0,0009 0,0023 0,0016 0,0011 

Καβάλα 0,0006 0,0004 0,0006 0,0025 0,0063 0,0045 0,0029 

Κιλκίς 0,0003 0,0002 0,0004 0,0015 0,0037 0,0026 0,0017 

Κοζάνη 0,0006 0,0004 0,0007 0,0027 0,0069 0,0049 0,0032 

Πέλλα 0,0006 0,0004 0,0006 0,0025 0,0064 0,0046 0,0029 

Πιερία 0,0005 0,0003 0,0006 0,0023 0,0058 0,0042 0,0027 

Θεσ/κη 0,0048 0,0029 0,0050 0,0203 0,0507 0,0364 0,0234 

Σέρρες 0,0008 0,0005 0,0008 0,0032 0,0081 0,0058 0,0037 

Χαλκιδική 0,0005 0,0003 0,0005 0,0019 0,0048 0,0035 0,0022 

Ξάνθη 0,0005 0,0003 0,0005 0,0020 0,0051 0,0036 0,0023 

Έβρος 0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0015 0,0011 0,0007 

Ροδόπη 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0012 0,0008 0,0005 

Ηράκλειο 0,0005 0,0003 0,0006 0,0009 0,0022 0,0016 0,0010 

Λασίθι 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0005 0,0004 0,0003 

Ρέθυμνο 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0006 0,0004 0,0003 

Χανιά 0,0003 0,0002 0,0003 0,0005 0,0011 0,0008 0,0005 

Δωδεκάνησα 0,0010 0,0006 0,0011 0,0019 0,0047 0,0034 0,0022 

Κυκλάδες 0,0006 0,0004 0,0007 0,0012 0,0029 0,0021 0,0013 

Λέσβος 0,0006 0,0003 0,0006 0,0010 0,0025 0,0018 0,0012 

Σάμος 0,0002 0,0001 0,0002 0,0004 0,0011 0,0008 0,0005 

Χίος 0,0003 0,0002 0,0003 0,0005 0,0013 0,0009 0,0006 

Σύνολο 0,1941 0,1178 0,2027 0,5966 1,4940 1,0709 0,6888 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) - συνέχεια 

 
Από / Προς Άρτα Ιωάννινα Κέρκυρα Πρέβεζα Θεσπρωτία Δράμα Φλώρινα 

Αργολίδα 0,0055 0,0135 0,0084 0,0046 0,0035 0,0049 0,0025 

Αττική 0,2155 0,5330 0,3313 0,1825 0,1384 0,1920 0,1005 

Βοιωτία 0,0066 0,0164 0,0102 0,0056 0,0043 0,0059 0,0031 

Εύβοια 0,0119 0,0294 0,0182 0,0101 0,0076 0,0106 0,0055 

Ευρυτανία 0,0011 0,0028 0,0017 0,0010 0,0007 0,0010 0,0005 

Φωκίδα 0,0023 0,0056 0,0035 0,0019 0,0015 0,0020 0,0011 

Φθιώτιδα 0,0089 0,0220 0,0137 0,0075 0,0057 0,0079 0,0042 

Κόρινθος 0,0082 0,0202 0,0126 0,0069 0,0052 0,0073 0,0038 

Αρκαδία 0,0012 0,0030 0,0019 0,0010 0,0008 0,0003 0,0001 

Λακωνία 0,0013 0,0031 0,0019 0,0011 0,0008 0,0003 0,0002 

Μεσσηνία 0,0023 0,0056 0,0035 0,0019 0,0015 0,0005 0,0003 

Αιτ/νία 0,0013 0,0032 0,0020 0,0011 0,0008 0,0008 0,0004 

Αχαϊα 0,0019 0,0047 0,0029 0,0016 0,0012 0,0012 0,0006 

Ηλεία 0,0010 0,0024 0,0015 0,0008 0,0006 0,0006 0,0003 

Κεφαλονιά 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 

Λευκάδα 0,0001 0,0004 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 

Ζάκυνθος 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 

Καρδίτσα 0,0005 0,0012 0,0007 0,0004 0,0003 0,0043 0,0023 

Λάρισα 0,0012 0,0030 0,0019 0,0010 0,0008 0,0108 0,0056 

Μαγνησία 0,0009 0,0021 0,0013 0,0007 0,0006 0,0077 0,0040 

Τρίκαλα 0,0006 0,0014 0,0009 0,0005 0,0004 0,0050 0,0026 

Άρτα 0,0025 0,0061 0,0038 0,0021 0,0016 0,0004 0,0002 

Ιωάννινα 0,0061 0,0150 0,0093 0,0051 0,0039 0,0009 0,0005 

Κέρκυρα 0,0038 0,0093 0,0058 0,0032 0,0024 0,0006 0,0003 

Πρέβεζα 0,0021 0,0051 0,0032 0,0018 0,0013 0,0003 0,0002 

Θεσπρωτία 0,0016 0,0039 0,0024 0,0013 0,0010 0,0002 0,0001 

Δράμα 0,0016 0,0040 0,0025 0,0014 0,0010 0,0063 0,0033 

Φλώρινα 0,0009 0,0021 0,0013 0,0007 0,0005 0,0033 0,0017 

Γρεβενά 0,0005 0,0013 0,0008 0,0004 0,0003 0,0020 0,0011 

Ημαθία 0,0023 0,0058 0,0036 0,0020 0,0015 0,0090 0,0047 

Καστοριά 0,0008 0,0021 0,0013 0,0007 0,0005 0,0032 0,0017 

Καβάλα 0,0023 0,0057 0,0035 0,0019 0,0015 0,0088 0,0046 

Κιλκίς 0,0013 0,0033 0,0020 0,0011 0,0009 0,0051 0,0027 

Κοζάνη 0,0025 0,0061 0,0038 0,0021 0,0016 0,0096 0,0050 

Πέλλα 0,0023 0,0057 0,0036 0,0020 0,0015 0,0089 0,0047 

Πιερία 0,0021 0,0052 0,0032 0,0018 0,0013 0,0081 0,0042 

Θεσ/κη 0,0184 0,0454 0,0282 0,0156 0,0118 0,0708 0,0370 

Σέρρες 0,0029 0,0072 0,0045 0,0025 0,0019 0,0112 0,0059 

Χαλκιδική 0,0018 0,0043 0,0027 0,0015 0,0011 0,0068 0,0035 

Ξάνθη 0,0018 0,0045 0,0028 0,0016 0,0012 0,0071 0,0037 

Έβρος 0,0006 0,0015 0,0009 0,0005 0,0004 0,0036 0,0019 

Ροδόπη 0,0005 0,0011 0,0007 0,0004 0,0003 0,0027 0,0014 

Ηράκλειο 0,0009 0,0022 0,0014 0,0008 0,0006 0,0017 0,0009 

Λασίθι 0,0002 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 0,0004 0,0002 

Ρέθυμνο 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0002 0,0005 0,0002 

Χανιά 0,0005 0,0011 0,0007 0,0004 0,0003 0,0009 0,0005 

Δωδεκάνησα 0,0008 0,0020 0,0013 0,0007 0,0005 0,0021 0,0011 

Κυκλάδες 0,0005 0,0013 0,0008 0,0004 0,0003 0,0013 0,0007 

Λέσβος 0,0004 0,0011 0,0007 0,0004 0,0003 0,0011 0,0006 

Σάμος 0,0002 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 0,0005 0,0002 

Χίος 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0001 0,0006 0,0003 

Σύνολο 0,3352 0,8291 0,5154 0,2839 0,2152 0,4415 0,2309 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) - συνέχεια 

 
Από / Προς Γρεβενά Ημαθία Καστοριά Καβάλα Κιλκίς Κοζάνη Πέλλα 

Αργολίδα 0,0016 0,0070 0,0025 0,0069 0,0040 0,0074 0,0069 

Αττική 0,0620 0,2747 0,0983 0,2710 0,1571 0,2935 0,2729 

Βοιωτία 0,0019 0,0085 0,0030 0,0083 0,0048 0,0090 0,0084 

Εύβοια 0,0034 0,0151 0,0054 0,0149 0,0087 0,0162 0,0150 

Ευρυτανία 0,0003 0,0014 0,0005 0,0014 0,0008 0,0015 0,0014 

Φωκίδα 0,0007 0,0029 0,0010 0,0029 0,0017 0,0031 0,0029 

Φθιώτιδα 0,0026 0,0114 0,0041 0,0112 0,0065 0,0121 0,0113 

Κόρινθος 0,0024 0,0104 0,0037 0,0103 0,0060 0,0111 0,0103 

Αρκαδία 0,0001 0,0004 0,0001 0,0004 0,0002 0,0004 0,0004 

Λακωνία 0,0001 0,0004 0,0001 0,0004 0,0002 0,0004 0,0004 

Μεσσηνία 0,0002 0,0007 0,0003 0,0007 0,0004 0,0008 0,0007 

Αιτ/νία 0,0003 0,0012 0,0004 0,0012 0,0007 0,0013 0,0012 

Αχαϊα 0,0004 0,0018 0,0006 0,0017 0,0010 0,0019 0,0017 

Ηλεία 0,0002 0,0009 0,0003 0,0009 0,0005 0,0010 0,0009 

Κεφαλονιά 0,0000 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 

Λευκάδα 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Ζάκυνθος 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 

Καρδίτσα 0,0014 0,0062 0,0022 0,0061 0,0035 0,0066 0,0061 

Λάρισα 0,0035 0,0154 0,0055 0,0152 0,0088 0,0165 0,0153 

Μαγνησία 0,0025 0,0111 0,0040 0,0109 0,0063 0,0118 0,0110 

Τρίκαλα 0,0016 0,0071 0,0025 0,0070 0,0041 0,0076 0,0071 

Άρτα 0,0001 0,0005 0,0002 0,0005 0,0003 0,0006 0,0005 

Ιωάννινα 0,0003 0,0013 0,0005 0,0013 0,0007 0,0014 0,0013 

Κέρκυρα 0,0002 0,0008 0,0003 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 

Πρέβεζα 0,0001 0,0004 0,0002 0,0004 0,0003 0,0005 0,0004 

Θεσπρωτία 0,0001 0,0003 0,0001 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 

Δράμα 0,0020 0,0090 0,0032 0,0088 0,0051 0,0096 0,0089 

Φλώρινα 0,0011 0,0047 0,0017 0,0046 0,0027 0,0050 0,0047 

Γρεβενά 0,0007 0,0029 0,0010 0,0029 0,0017 0,0031 0,0029 

Ημαθία 0,0029 0,0128 0,0046 0,0126 0,0073 0,0137 0,0127 

Καστοριά 0,0010 0,0046 0,0016 0,0045 0,0026 0,0049 0,0046 

Καβάλα 0,0029 0,0126 0,0045 0,0125 0,0072 0,0135 0,0126 

Κιλκίς 0,0017 0,0073 0,0026 0,0072 0,0042 0,0078 0,0073 

Κοζάνη 0,0031 0,0137 0,0049 0,0135 0,0078 0,0146 0,0136 

Πέλλα 0,0029 0,0127 0,0046 0,0126 0,0073 0,0136 0,0127 

Πιερία 0,0026 0,0116 0,0041 0,0114 0,0066 0,0123 0,0115 

Θεσ/κη 0,0229 0,1013 0,0362 0,0999 0,0579 0,1082 0,1006 

Σέρρες 0,0036 0,0161 0,0058 0,0159 0,0092 0,0172 0,0160 

Χαλκιδική 0,0022 0,0097 0,0035 0,0095 0,0055 0,0103 0,0096 

Ξάνθη 0,0023 0,0101 0,0036 0,0100 0,0058 0,0108 0,0101 

Έβρος 0,0012 0,0052 0,0018 0,0051 0,0030 0,0055 0,0051 

Ροδόπη 0,0009 0,0039 0,0014 0,0039 0,0022 0,0042 0,0039 

Ηράκλειο 0,0005 0,0024 0,0009 0,0024 0,0014 0,0026 0,0024 

Λασίθι 0,0001 0,0006 0,0002 0,0006 0,0003 0,0006 0,0006 

Ρέθυμνο 0,0002 0,0007 0,0002 0,0007 0,0004 0,0007 0,0007 

Χανιά 0,0003 0,0012 0,0004 0,0012 0,0007 0,0013 0,0012 

Δωδεκάνησα 0,0007 0,0029 0,0011 0,0029 0,0017 0,0031 0,0029 

Κυκλάδες 0,0004 0,0018 0,0007 0,0018 0,0010 0,0019 0,0018 

Λέσβος 0,0004 0,0016 0,0006 0,0016 0,0009 0,0017 0,0016 

Σάμος 0,0001 0,0007 0,0002 0,0007 0,0004 0,0007 0,0007 

Χίος 0,0002 0,0008 0,0003 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 

Σύνολο 0,1426 0,6316 0,2260 0,6230 0,3612 0,6747 0,6274 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) - συνέχεια 

 
Από / Προς Πιερία Θεσ/κη Σέρρες Χαλκιδική Ξάνθη Έβρος Ροδόπη 

Αργολίδα 0,0063 0,0550 0,0087 0,0052 0,0055 0,0075 0,0057 

Αττική 0,2476 2,1694 0,3447 0,2069 0,2173 0,2959 0,2241 

Βοιωτία 0,0076 0,0668 0,0106 0,0064 0,0067 0,0091 0,0069 

Εύβοια 0,0136 0,1195 0,0190 0,0114 0,0120 0,0163 0,0123 

Ευρυτανία 0,0013 0,0114 0,0018 0,0011 0,0011 0,0016 0,0012 

Φωκίδα 0,0026 0,0229 0,0036 0,0022 0,0023 0,0031 0,0024 

Φθιώτιδα 0,0102 0,0897 0,0143 0,0086 0,0090 0,0122 0,0093 

Κόρινθος 0,0094 0,0822 0,0131 0,0078 0,0082 0,0112 0,0085 

Αρκαδία 0,0004 0,0032 0,0005 0,0003 0,0003 0,0008 0,0006 

Λακωνία 0,0004 0,0033 0,0005 0,0003 0,0003 0,0008 0,0006 

Μεσσηνία 0,0007 0,0059 0,0009 0,0006 0,0006 0,0015 0,0011 

Αιτ/νία 0,0011 0,0094 0,0015 0,0009 0,0009 0,0011 0,0008 

Αχαϊα 0,0016 0,0138 0,0022 0,0013 0,0014 0,0016 0,0012 

Ηλεία 0,0008 0,0071 0,0011 0,0007 0,0007 0,0008 0,0006 

Κεφαλονιά 0,0002 0,0017 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Λευκάδα 0,0001 0,0011 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Ζάκυνθος 0,0002 0,0018 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Καρδίτσα 0,0056 0,0487 0,0077 0,0046 0,0049 0,0014 0,0011 

Λάρισα 0,0139 0,1219 0,0194 0,0116 0,0122 0,0036 0,0027 

Μαγνησία 0,0100 0,0874 0,0139 0,0083 0,0088 0,0026 0,0019 

Τρίκαλα 0,0064 0,0562 0,0089 0,0054 0,0056 0,0017 0,0013 

Άρτα 0,0005 0,0042 0,0007 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 

Ιωάννινα 0,0012 0,0103 0,0016 0,0010 0,0010 0,0014 0,0011 

Κέρκυρα 0,0007 0,0064 0,0010 0,0006 0,0006 0,0009 0,0007 

Πρέβεζα 0,0004 0,0035 0,0006 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 

Θεσπρωτία 0,0003 0,0027 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 

Δράμα 0,0081 0,0708 0,0112 0,0068 0,0071 0,0045 0,0034 

Φλώρινα 0,0042 0,0370 0,0059 0,0035 0,0037 0,0024 0,0018 

Γρεβενά 0,0026 0,0229 0,0036 0,0022 0,0023 0,0015 0,0011 

Ημαθία 0,0116 0,1013 0,0161 0,0097 0,0101 0,0065 0,0049 

Καστοριά 0,0041 0,0362 0,0058 0,0035 0,0036 0,0023 0,0018 

Καβάλα 0,0114 0,0999 0,0159 0,0095 0,0100 0,0064 0,0049 

Κιλκίς 0,0066 0,0579 0,0092 0,0055 0,0058 0,0037 0,0028 

Κοζάνη 0,0123 0,1082 0,0172 0,0103 0,0108 0,0070 0,0053 

Πέλλα 0,0115 0,1006 0,0160 0,0096 0,0101 0,0065 0,0049 

Πιερία 0,0104 0,0913 0,0145 0,0087 0,0091 0,0059 0,0044 

Θεσ/κη 0,0913 0,7997 0,1271 0,0763 0,0801 0,0514 0,0389 

Σέρρες 0,0145 0,1271 0,0202 0,0121 0,0127 0,0082 0,0062 

Χαλκιδική 0,0087 0,0763 0,0121 0,0073 0,0076 0,0049 0,0037 

Ξάνθη 0,0091 0,0801 0,0127 0,0076 0,0080 0,0051 0,0039 

Έβρος 0,0047 0,0408 0,0065 0,0039 0,0041 0,0266 0,0201 

Ροδόπη 0,0035 0,0309 0,0049 0,0029 0,0031 0,0201 0,0152 

Ηράκλειο 0,0022 0,0192 0,0030 0,0018 0,0019 0,0040 0,0030 

Λασίθι 0,0005 0,0047 0,0008 0,0005 0,0005 0,0010 0,0007 

Ρέθυμνο 0,0006 0,0054 0,0009 0,0005 0,0005 0,0011 0,0009 

Χανιά 0,0011 0,0098 0,0016 0,0009 0,0010 0,0021 0,0016 

Δωδεκάνησα 0,0027 0,0233 0,0037 0,0022 0,0023 0,0025 0,0019 

Κυκλάδες 0,0016 0,0144 0,0023 0,0014 0,0014 0,0015 0,0012 

Λέσβος 0,0014 0,0126 0,0020 0,0012 0,0013 0,0014 0,0010 

Σάμος 0,0006 0,0052 0,0008 0,0005 0,0005 0,0006 0,0004 

Χίος 0,0007 0,0064 0,0010 0,0006 0,0006 0,0007 0,0005 

Σύνολο 0,5691 4,9874 0,7925 0,4757 0,4996 0,5549 0,4202 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) - συνέχεια 

 
Από / Προς Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά Δωδεκάνησα Κυκλάδες Λέσβος 

Αργολίδα 0,0263 0,0065 0,0074 0,0135 0,0348 0,0215 0,0189 

Αττική 1,0374 0,2560 0,2907 0,5317 1,3709 0,8469 0,7444 

Βοιωτία 0,0320 0,0079 0,0090 0,0164 0,0422 0,0261 0,0229 

Εύβοια 0,0571 0,0141 0,0160 0,0293 0,0755 0,0466 0,0410 

Ευρυτανία 0,0054 0,0013 0,0015 0,0028 0,0072 0,0044 0,0039 

Φωκίδα 0,0109 0,0027 0,0031 0,0056 0,0144 0,0089 0,0078 

Φθιώτιδα 0,0429 0,0106 0,0120 0,0220 0,0567 0,0350 0,0308 

Κόρινθος 0,0393 0,0097 0,0110 0,0202 0,0520 0,0321 0,0282 

Αρκαδία 0,0028 0,0007 0,0008 0,0014 0,0174 0,0108 0,0095 

Λακωνία 0,0029 0,0007 0,0008 0,0015 0,0179 0,0111 0,0097 

Μεσσηνία 0,0052 0,0013 0,0014 0,0026 0,0321 0,0199 0,0174 

Αιτ/νία 0,0029 0,0007 0,0008 0,0015 0,0031 0,0019 0,0017 

Αχαϊα 0,0043 0,0011 0,0012 0,0022 0,0045 0,0028 0,0025 

Ηλεία 0,0022 0,0005 0,0006 0,0011 0,0023 0,0014 0,0013 

Κεφαλονιά 0,0005 0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0004 0,0003 

Λευκάδα 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 

Ζάκυνθος 0,0006 0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0004 0,0003 

Καρδίτσα 0,0028 0,0007 0,0008 0,0014 0,0035 0,0022 0,0019 

Λάρισα 0,0070 0,0017 0,0019 0,0036 0,0089 0,0055 0,0048 

Μαγνησία 0,0050 0,0012 0,0014 0,0026 0,0064 0,0039 0,0035 

Τρίκαλα 0,0032 0,0008 0,0009 0,0016 0,0041 0,0025 0,0022 

Άρτα 0,0007 0,0002 0,0002 0,0004 0,0023 0,0014 0,0013 

Ιωάννινα 0,0018 0,0004 0,0005 0,0009 0,0058 0,0036 0,0031 

Κέρκυρα 0,0011 0,0003 0,0003 0,0006 0,0036 0,0022 0,0020 

Πρέβεζα 0,0006 0,0002 0,0002 0,0003 0,0020 0,0012 0,0011 

Θεσπρωτία 0,0005 0,0001 0,0001 0,0002 0,0015 0,0009 0,0008 

Δράμα 0,0039 0,0010 0,0011 0,0020 0,0054 0,0033 0,0029 

Φλώρινα 0,0020 0,0005 0,0006 0,0010 0,0028 0,0017 0,0015 

Γρεβενά 0,0013 0,0003 0,0004 0,0006 0,0017 0,0011 0,0009 

Ημαθία 0,0056 0,0014 0,0016 0,0029 0,0077 0,0047 0,0042 

Καστοριά 0,0020 0,0005 0,0006 0,0010 0,0027 0,0017 0,0015 

Καβάλα 0,0055 0,0014 0,0015 0,0028 0,0076 0,0047 0,0041 

Κιλκίς 0,0032 0,0008 0,0009 0,0016 0,0044 0,0027 0,0024 

Κοζάνη 0,0060 0,0015 0,0017 0,0031 0,0082 0,0051 0,0045 

Πέλλα 0,0055 0,0014 0,0016 0,0028 0,0076 0,0047 0,0041 

Πιερία 0,0050 0,0012 0,0014 0,0026 0,0069 0,0043 0,0038 

Θεσ/κη 0,0440 0,0109 0,0123 0,0226 0,0606 0,0374 0,0329 

Σέρρες 0,0070 0,0017 0,0020 0,0036 0,0096 0,0059 0,0052 

Χαλκιδική 0,0042 0,0010 0,0012 0,0022 0,0058 0,0036 0,0031 

Ξάνθη 0,0044 0,0011 0,0012 0,0023 0,0061 0,0037 0,0033 

Έβρος 0,0021 0,0005 0,0006 0,0011 0,0020 0,0012 0,0011 

Ροδόπη 0,0016 0,0004 0,0004 0,0008 0,0015 0,0009 0,0008 

Ηράκλειο 0,0595 0,0147 0,0167 0,0305 0,0108 0,0067 0,0059 

Λασίθι 0,0147 0,0036 0,0041 0,0075 0,0027 0,0017 0,0015 

Ρέθυμνο 0,0167 0,0041 0,0047 0,0086 0,0030 0,0019 0,0017 

Χανιά 0,0305 0,0075 0,0086 0,0156 0,0056 0,0034 0,0030 

Δωδεκάνησα 0,0108 0,0027 0,0030 0,0055 0,0125 0,0077 0,0068 

Κυκλάδες 0,0066 0,0016 0,0019 0,0034 0,0077 0,0048 0,0042 

Λέσβος 0,0058 0,0014 0,0016 0,0030 0,0068 0,0042 0,0037 

Σάμος 0,0024 0,0006 0,0007 0,0012 0,0028 0,0017 0,0015 

Χίος 0,0030 0,0007 0,0008 0,0015 0,0035 0,0021 0,0019 

Σύνολο 1,5490 0,3822 0,4341 0,7940 1,9668 1,2150 1,0679 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού µεταξύ των νοµών της χώρας 
(%) - συνέχεια 

 
Από / Προς Σάμος Χίος Σύνολο 

Αργολίδα 0,0078 0,0096 1,7272 

Αττική 0,3076 0,3781 68,1245 

Βοιωτία 0,0095 0,0116 2,0988 

Εύβοια 0,0169 0,0208 3,7521 

Ευρυτανία 0,0016 0,0020 0,3574 

Φωκίδα 0,0032 0,0040 0,7180 

Φθιώτιδα 0,0127 0,0156 2,8162 

Κόρινθος 0,0117 0,0143 2,5822 

Αρκαδία 0,0039 0,0048 0,3056 

Λακωνία 0,0040 0,0049 0,3143 

Μεσσηνία 0,0072 0,0089 0,5640 

Αιτ/νία 0,0007 0,0009 0,4335 

Αχαϊα 0,0010 0,0013 0,6369 

Ηλεία 0,0005 0,0006 0,3276 

Κεφαλονιά 0,0001 0,0002 0,0803 

Λευκάδα 0,0001 0,0001 0,0487 

Ζάκυνθος 0,0001 0,0002 0,0838 

Καρδίτσα 0,0008 0,0010 0,4071 

Λάρισα 0,0020 0,0024 1,0195 

Μαγνησία 0,0014 0,0018 0,7308 

Τρίκαλα 0,0009 0,0011 0,4700 

Άρτα 0,0005 0,0006 0,1692 

Ιωάννινα 0,0013 0,0016 0,4184 

Κέρκυρα 0,0008 0,0010 0,2601 

Πρέβεζα 0,0004 0,0005 0,1433 

Θεσπρωτία 0,0003 0,0004 0,1086 

Δράμα 0,0012 0,0015 0,3378 

Φλώρινα 0,0006 0,0008 0,1767 

Γρεβενά 0,0004 0,0005 0,1091 

Ημαθία 0,0017 0,0021 0,4833 

Καστοριά 0,0006 0,0008 0,1729 

Καβάλα 0,0017 0,0021 0,4766 

Κιλκίς 0,0010 0,0012 0,2764 

Κοζάνη 0,0018 0,0023 0,5162 

Πέλλα 0,0017 0,0021 0,4801 

Πιερία 0,0016 0,0019 0,4354 

Θεσ/κη 0,0136 0,0167 3,8160 

Σέρρες 0,0022 0,0027 0,6064 

Χαλκιδική 0,0013 0,0016 0,3640 

Ξάνθη 0,0014 0,0017 0,3823 

Έβρος 0,0004 0,0006 0,2492 

Ροδόπη 0,0003 0,0004 0,1887 

Ηράκλειο 0,0024 0,0030 0,4613 

Λασίθι 0,0006 0,0007 0,1138 

Ρέθυμνο 0,0007 0,0008 0,1293 

Χανιά 0,0012 0,0015 0,2364 

Δωδεκάνησα 0,0028 0,0035 0,4847 

Κυκλάδες 0,0017 0,0021 0,2995 

Λέσβος 0,0015 0,0019 0,2632 

Σάμος 0,0006 0,0008 0,1088 

Χίος 0,0008 0,0010 0,1337 

Σύνολο 0,4414 0,5424 100,0000 
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Κύρια Χαρακτηριστικά της αλληλογραφίας 

Ηµέρα κατάθεσης: Ισοκατανοµή των επιστολών στις ηµέρες της εβδοµάδας. 
∆ευτερεύοντα Χαρακτηριστικά της αλληλογραφίας 

Μέθοδος κατάθεσης 

Μέθοδος Κατάθεσης % 

Γραµµατοκιβώτιο Πρόσοψης Ταχ.  Γραφείου 73,96% 

Υπαίθριο Γραµµατοκιβώτιο 26,04% 

Σύνολο 100,00% 

 

Φυσικά χαρακτηριστικά (βάρος, µέγεθος) 

Κατηγορία βάρους % 

Από 0-20 γραµµάρια 73,81% 

Από 21 έως και 50 γραµµάρια 14,88% 

Πάνω από 50 γραµµάρια 11,31% 

Σύνολο 100,00% 

 

Μέγεθος Φακέλου % 

M65 80,07% 

C5 11,77% 

C4 8,16% 

Σύνολο 100,00% 

 

Μέθοδος αναγραφής διεύθυνσης 

Αναγραφή διεύθυνσης % 

Μηχανογραφηµένη 54,67% 

Χειρόγραφη 45,33% 

Σύνολο 100,00% 

 

Μέθοδος πληρωµής ταχυδροµικού τέλους 

Ταχυδροµικό Τέλος % 

Γραµµατόσηµο 69,57% 

Προπληρωµένο Τέλος 30,43% 

Σύνολο 100,00% 
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Κατηγορία αποστολέα και παραλήπτη 

Είδος αποστολέα % 

Επιχείρηση 89,71% 

Ιδιώτης 10,29% 

Σύνολο 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος παραλήπτη % 

Επιχείρηση 56,25% 

Ιδιώτης 43,75% 

Σύνολο 100,00% 
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Παράρτηµα ΙΙ 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

Κύριοι, ως νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύµπραξης µε την 

επωνυµία 

…..……………………………….……………………………………………………

……………….…………………………… δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των 

Τευχών του ∆ιαγωνισµού 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 «Μέτρηση  του  χρόνου  διακίνησης  της  

αλληλογραφίας  Εσωτερικού  Α΄ προτεραιότητας  της  Καθολικής  

Ταχυδροµικής  Υπηρεσίας». 

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, 
παρακρατήσεις, έξοδα υλοποίησης του έργου όπως ταχυδροµικά τέλη για την 

ταχυδρόµηση επιστολών ελέγχου, το όφελος του Αναδόχου κ.λ.π. ∆εν θα 

περιλαµβάνει µόνον το Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων προς την ΕΕΤΤ. 

  

         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 ........... 

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

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

 

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

 

Κύριοι, 
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυώµεθα ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως, υπέρ 

της εταιρείας ......... δ/νση ....... µέχρι του ποσού των ....... ΕΥΡΩ δια τη συµµετοχή 

της εις το διενεργούµενο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) διαγωνισµό για την Επιλογή Αναδόχου αναφορικά µε το Έργο 

της Μέτρησης  του  χρόνου  διακίνησης  της  αλληλογραφίας  Εσωτερικού  

Α΄ προτεραιότητας  της  Καθολικής  Ταχυδροµικής  Υπηρεσίας  µε  

ηµεροµηνία  διενέργειας  …………., 

- 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 πέντε (5) 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 ..... 

- Βεβαιούται1 υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

 

                                                           
1
 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα «Βεβαιούµε ότι σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς του κράτους της έδρας µας, δεν έχουµε κανένα 

περιορισµό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής» 
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Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

Ονοµασία Τράπεζας....... 
Κατάστηµα ........... 

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

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

 

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

 

 

Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 
......................................................... για ποσό δρχ. ............................................... . 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 της Μέτρησης  του  χρόνου  διακίνησης  της  

αλληλογραφίας  Εσωτερικού  Α΄ προτεραιότητας  της  Καθολικής  

Ταχυδροµικής  Υπηρεσίας .  

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 πέντε (5) 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. Βεβαιούµε2
 ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές µας που έχουν χορηγηθεί 

στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συµπεριλαµβάνοντας και αυτήν, δεν ξεπερνούν το 

σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος. 
                                                           
2
 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα «Βεβαιούµε ότι σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς του κράτους της έδρας µας, δεν έχουµε κανένα 

περιορισµό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Εργοδότης 

 

ΕΕΤΤ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 

Ανάδοχος 

 

 

Τίτλος Σ.Υ. 

 

«Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ 

προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας» 

 

 

 

 

Αθήνα, ………… 2017 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

«Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ 

προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Άρθρο 1 Αντικείµενο – Ορισµοί 
Άρθρο 2 Το έργο 

Άρθρο 3 Ανάθεση του Έργου 

Άρθρο 4 
Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης – Τόπος Παροχής 
Υπηρεσιών 

Άρθρο 5 Σύµβαση και Συµβατικά Τεύχη 

Άρθρο 6 Σχέση των Μερών 

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις Αναδόχου 

Άρθρο 8 Επίβλεψη από την ΕΕΤΤ – Παραλαβή Παραδοτέων 

Άρθρο 9 Προσωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 10 
Προϋπολογισµός – Τρόπος Πληρωµής – Τρόπος 
Χρηµατοδότησης 

Άρθρο 11 Μερική Μεταβολή του Συµβατικού Αντικειµένου 

Άρθρο 12 Εκχώρηση 

Άρθρο 13 Υποκατάσταση Αναδόχου – Υπεργολαβίες 
Άρθρο 14 Λύση της Σύµβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

Άρθρο 15 Καταγγελία της Σύµβασης από τον Ανάδοχο 

Άρθρο 16 
Καταγγελία της Σύµβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ. – 

Έκπτωση του Αναδόχου 

Άρθρο 17 Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 18 Ποινικές Ρήτρες 
Άρθρο 19 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Άρθρο 20 ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
Άρθρο 21 Εχεµύθεια και Σύγκρουση Συµφερόντων 

Άρθρο 22 Εφαρµοζόµενο δίκαιο - ∆ιαιτησία 

Άρθρο 23 Τελικές ∆ιατάξεις 
Άρθρο 24 Γλώσσα της Σύµβασης 
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Άρθρο 1
ο
 

Αντικείµενο – Ορισµοί : 

 

1.1. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους όρους που θα διέπουν τη 

Σύµβαση για το έργο : «Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας 
εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας», όπως 
αυτή εγκρίθηκε µε την ΕΕΤΤ ΑΠ : ………… και ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.  
 

1.2. Οι όροι που αναφέρονται παρακάτω, όπου συναντώνται στο εξής στο παρόν 

συµβατικό κείµενο, θα έχουν την έννοια που, αντίστοιχα, παρατίθεται εδώ : 

 

η Συγγραφή 

 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

η ∆ιακήρυξη 

 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για το έργο : «Μέτρηση του χρόνου 

διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας της 
Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας». 

η Απόφαση  Η ΕΕΤΤ ΑΠ. : 743/055/18.12.2014 Απόφαση της Ολοµέλειας της 
ΕΕΤΤ «Επανακαθορισµός περιόδου µέτρησης και προσαρµογή του 

Τεύχους ∆ιακήρυξης στις διατάξεις του Ν. 4281/2014 για το έργο 

«Μέτρηση του χρόνου διακίνησης αλληλογραφίας Α΄ 
Προτεραιότητας Εσωτερικού της Καθολικής Υπηρεσίας»»   

 η ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

Ο Ανάδοχος  Το Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή Ένωση 

Προσώπων, στο οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του 

∆ιαγωνισµού που προκηρύχθηκε, δυνάµει της ∆ιακήρυξης.  
Η Σύµβαση Η Σύµβαση που θα υπογραφεί, µεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου, 

για το έργο : «Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας 
εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδροµικής 
Υπηρεσίας». 

Τα Μέρη  Τα εδώ συµβαλλόµενα Μέρη, όταν αναφέρονται από κοινού. 

Το Έργο Το αποτέλεσµα της εργασίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραγάγει, 
δυνάµει της Σύµβασης και θα παραδώσει στην ΕΕΤΤ, όπως 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, την παρούσα Συγγραφή και τη 

Σύµβαση. 

Ο Επιβλέπων Το Φυσικό Πρόσωπο ή η οµάδα Φυσικών Προσώπων ή το Νοµικό 

Πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Επιβλέποντος, σύµφωνα µε το 

άρθρο 8 της παρούσας.  
Ο Κανονισµός  Ο Κανονισµός Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και 

Μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1750/Β΄/31.12.2001), όπως ισχύει, 
τροποποιηθείς, µε την ΕΕΤΤ ΑΠ. : 383/17/13.04.2006 (ΦΕΚ 

647/Β΄/24.05.2006), καθώς και την ΕΕΤΤ ΑΠ. : 469/024/22.02.2008 

(ΦΕΚ 424/Β΄/13.03.2008)   

 

Η Αµοιβή  

Το ποσόν που θα λάβει ο Ανάδοχος, ως µόνη και συνολική αµοιβή 

του, για την εκτέλεση του Έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 
παρούσας Συγγραφής. 
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1.3. Όλες οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρούσα Συγγραφή, νοούνται σε 
ηµερολογιακές ηµέρες, µήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για 

εργάσιµες ηµέρες. 
 

1.4. Όπου στην παρούσα Συγγραφή γίνεται παραποµπή σε αριθµό άρθρου ή 

παραγράφου άρθρου, χωρίς άλλο  προσδιορισµό, νοούνται τα άρθρα αυτής της 
Συγγραφής.  
 

 

Άρθρο 2
ο
 

Το έργο : 

 

2.1. Τα Μέρη συµπράττουν, στο πλαίσιο της παρούσας, που διέπεται από τους όρους 
της παρούσας Συγγραφής, τη Σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη,  

αποσκοπώντας να παράσχει ο Ανάδοχος στην ΕΕΤΤ ορισµένο αποτέλεσµα εργασίας, 
δυνάµει της Σύµβασης. 
 

2.2. Το έργο το οποίο αποτελεί αντικείµενο της Σύµβασης και ανατίθεται, υπό τους 
όρους της παρούσας, στον Ανάδοχο, προσδιορίζεται, κατά γενική περιγραφή, στο 

Τεύχος ∆ιακήρυξης και ειδικότερα στο Παράρτηµα Ι αυτού, µε τίτλο «Τεχνικές 
Προδιαγραφές - Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειµένου των Υπηρεσιών του 

Αναδόχου», το οποίο θα αποτελέσει και Παράρτηµα της Σύµβασης. 
 

2.3. Τα παραδοτέα του Έργου αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης, το 

οποίο θα αποτελέσει και Παράρτηµα της Σύµβασης.  
 

2.4. Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύµβαση, στο Έργο περιλαµβάνονται 
και :  
 

2.4.1. Όλες οι συµπληρωµατικές ή παρεπόµενες εργασίες που, κατ’ αντικείµενο, 

σχετίζονται µε το Έργο ή που, κατ’ εύλογη κρίση, απαιτούνται ή είναι σκόπιµο να 

εκτελεστούν, για την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση του Έργου, σύµφωνα µε 
την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύµφωνα µε τις ειδικές περιστάσεις 
που σχετίζονται µε την εκτέλεση του Έργου.  

 

2.4.2. Όλες οι συµπληρωµατικές ή παρεπόµενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την 

αντιµετώπιση όλων των θεµάτων και προβληµάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την 

εκτέλεση του Έργου ή εξαιτίας αυτού, ιδίως, υποστήριξη των πορισµάτων του 

ελέγχου που αποτελεί αντικείµενο του Έργου, ενώπιον δικαστικής αρχής, εφόσον 

κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο µετά την εκτέλεση του Έργου και επ’ ευκαιρίας 
αυτού. 

 

 

Άρθρο 3
ο
 

Ανάθεση του Έργου : 

 

3.1. Με τη Σύµβαση, η ΕΕΤΤ αναθέτει στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται και 
αναλαµβάνει, την εκτέλεση του Έργου που ορίζεται στο άρθρο 2 ανωτέρω, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της Σύµβασης που θα υπογραφεί και της παρούσας Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 
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3.2. Ο Ανάδοχος, δηλώνει, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι έχει την ειδική ικανότητα, 

εµπειρία και τεχνογνωσία και εγγυάται την έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα 

εκτέλεση του ανατιθέµενου Έργου. 

 

3.3. Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει, λεπτοµερώς, γνώση της φύσης και των 

απαιτήσεων του Έργου.  

 

 

Άρθρο 4
ο
 

Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης – Τόπος παροχής υπηρεσιών : 

 

4.1. Η διάρκεια της περιόδου µετρήσεων θα ανέρχεται σε δεκαοχτώ (18) µήνες, και η 

περίοδος σχεδιασµού και πιλοτικής λειτουργίας σε τέσσερις (4) εβδοµάδες. Το έργο 

θα υλοποιηθεί σε δύο (2) επιµέρους φάσεις, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του 

Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης. Ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκειά του, το 

Έργο δεν θεωρείται ολοκληρωµένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του 

Αναδόχου, όπως απορρέουν από την παρούσα Συγγραφή και τη Σύµβαση που θα 

υπογραφεί.  
 

4.2. Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ και παράγει έννοµα αποτελέσµατα από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της, λήγει δε µε την έκδοση Πιστοποιητικού Καλής 
Εκτέλεσης από τον Επιβλέποντα. 

 

4.3. Η Σύµβαση θα λήξει µε την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης 
από την ΕΕΤΤ, αµέσως µετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων του Έργου, οπότε 

η υπηρεσία θα θεωρηθεί ολοκληρωµένη. 

 

 

Άρθρο 5
ο
   

Σύµβαση και Συµβατικά Τεύχη : 

 

5.1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτήν, ως αναπόσπαστα 

τµήµατα, συµβατικά τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία ενσωµατώνονται 
πλήρως σε αυτήν, αποτελώντας ενιαίο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο µέρος της, ώστε η 

Σύµβαση και τα ως άνω συµβατικά τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική και 
συνολική συµφωνία µεταξύ των Μερών: 

 

5.1.1. Η Σύµβαση, µε τα παραρτήµατα αυτής, 
 

5.1.2. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, 

 

5.1.3. Η Απόφαση περί Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού,  

 

5.1.4. Η Συγγραφή  Υποχρεώσεων, 

 

5.1.5. Η Οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, 

 

5.1.6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 
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5.2. Τα πιο πάνω συµβατικά στοιχεία ερµηνεύονται, κατά την καλή πίστη και 
αλληλοσυµπληρώνονται, µε σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη εκτέλεση του Έργου 

και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσµατος για την ΕΕΤΤ. Ωστόσο, σε 
περίπτωση αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν µε τη 

σειρά προτεραιότητας µε την οποία παρατίθενται ανωτέρω. 

 

5.3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά από τη Σύµβαση και την ισχύουσα 

νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα.  

 

5.4. Ο Ανάδοχος, επαναλαµβάνει και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα, ότι ήδη µε τη 

συµµετοχή του στον ∆ιαγωνισµό ή/και την εν γένει διαδικασία ανάθεσης που 

προηγήθηκε της υπογραφής της Σύµβασης, αποδέχθηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα : 

 

5.4.1. τους όρους που αποτυπώνονται στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα τεύχη 

που τη συνοδεύουν, 

 

5.4.2. τις διατάξεις και τους όρους που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό.  

 

5.5. Σε κάθε δε περίπτωση, παραιτείται, από τώρα, ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωµά 

του να προσβάλει ή να αµφισβητήσει, µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 

λόγο, οποιαδήποτε διάταξη ή όρο περιλαµβάνεται στα ανωτέρω κείµενα. 

 

 

Άρθρο 6
ο
 

Σχέσεις των Μερών : 

 

6.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται µε τους τρίτους µε 
το δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό και, κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ δεν 

αναλαµβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των 

προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, 

µε την εκτέλεση του Έργου. 

 

6.2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να ενεργεί πράξεις στο όνοµα της ΕΕΤΤ και 
γενικά να τη δεσµεύει, έναντι τρίτων, µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 

λόγο. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΕΤΤ µπορεί να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή 

πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων που σχετίζονται µε το 

Έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται, 
αποκλειστικά και µόνον, µε έγγραφο αρµοδίου οργάνου της ΕΕΤΤ που έχει τη νόµιµη 

εξουσία εκπροσώπησής του. 

 

6.3. Συµφωνείται και δηλώνεται ρητά, ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται µε την ΕΕΤΤ µε 
σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτηµένης εργασίας, συµφωνεί δε ο 

Ανάδοχος ότι δεν θα παραπλανήσει οποιονδήποτε, µε τρόπο που να του δηµιουργηθεί 
η εσφαλµένη εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από την ΕΕΤΤ. 

 

 

Άρθρο 7
ο
 

Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις του Αναδόχου : 
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7.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και 
παρεπόµενες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση και την όλη έννοµη 

σχέση του µε την ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και 
µε την απαιτούµενη φροντίδα, ικανότητα και επιµέλεια ειδικευµένου επαγγελµατία, 

κατά τα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά πρότυπα.  

 

7.2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα 

και αρτιότητα του Έργου και των εργασιών του, δεδοµένου, άλλωστε, ότι, κατά 

δήλωσή του, διαθέτει τη σχετική εµπειρία, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα, τον 

αναγκαίο εξοπλισµό, την απαιτούµενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναµικό και 
χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη 

εκτέλεση της Σύµβασης. 
 

7.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται, απεριορίστως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

πταίσµατός του ή µη, ότι το Έργο και τα παραδοτέα του : 

 

7.3.1. Θα έχουν τις συµφωνηµένες ιδιότητες που απορρέουν από τη Σύµβαση.  

 

7.3.2. Θα είναι απαλλαγµένα από κάθε νοµικό ελάττωµα. Ως τέτοιο νοείται, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η ύπαρξη δικαιωµάτων πνευµατικής ή βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας τρίτων, οι περιορισµοί στη χρήση των παραδοτέων από τον Ανάδοχο 

κ.τ.λ. 

 

7.4. Ο Ανάδοχος θα ασκήσει τη µέγιστη επιστηµονική και τεχνική ικανότητα, 

προσοχή και επιµέλεια, κατά την εκτέλεση του Έργου, και θα εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε κοινώς παραδεκτές επιστηµονικές, τεχνικές και 
επαγγελµατικές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί, επίσης, τις σχετικές εργασίες, κατά 

επαγγελµατικό και πρακτικό τρόπο, προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της 
Σύµβασης. 
 

7.5. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση µε την εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.», δεν ελέγχεται από αυτήν, ούτε και διενεργεί έργο για 

λογαριασµό της, καθώς και ότι δεσµεύεται να µην αναλάβει οποιοδήποτε τέτοιο έργο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί. 
 

7.6. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, 

ούτε και θα υποβάλει, στο µέλλον προσφορά σε ∆ιαγωνισµό που δύναται να τον 

οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων.  

 

 

Άρθρο 8
ο
 

Επίβλεψη από την ΕΕΤΤ – Παραλαβή παραδοτέων : 

 

(i) Γενικά : 

 

8.1. Η παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, θα 

γίνεται, κατά το χρόνο που ορίζεται στο Χρονοδιάγραµµα (Παράρτηµα Ι του Τεύχους 
∆ιακήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει και Παράρτηµα της Σύµβασης), ανάλογα µε τα 

εκεί αναφερόµενα στάδια εκτέλεσης του Έργου. 
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8.2. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο, υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της 
ΕΕΤΤ. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης 
(Επιβλέπων) του έργου και παραλαβής των παραδοτέων. 

 

8.3. Ο Επιβλέπων διορίζεται από την ΕΕΤΤ, µε σχετική ενηµέρωση του Αναδόχου. Η 

ΕΕΤΤ δικαιούται να παύσει ή να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα, ανά πάσα στιγµή, 

ειδοποιώντας σχετικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει/ελλείπει ο 

Επιβλέπων, οι σχετικές εξουσίες και αρµοδιότητες ασκούνται από την ΕΕΤΤ, όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ δικαιούται να ασκήσει η ίδια, 

απ’ ευθείας, τις εξουσίες και αρµοδιότητες του Επιβλέποντα. 

 

8.4. Το γενικό δικαίωµα επίβλεψης της ΕΕΤΤ, εξειδικεύεται στα επιµέρους 
δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που γεννώνται για τον Ανάδοχο, όπως 
αυτά τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο Επιβλέπων, 

επιπλέον των όσων προβλέπονται από τον Κανονισµό, θα έχει τις εξουσίες και 
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 8, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 

απευθύνεται προς αυτόν για τα σχετικά ζητήµατα. 

 

(ii) Συναντήσεις ΕΕΤΤ – Αναδόχου : 

 

8.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου απαιτείται αποτελεσµατική 

συνεργασία, µεταξύ του Αναδόχου και της ΕΕΤΤ. Η συνεργασία αυτή υλοποιείται, 
ιδίως, µε περιοδικές συναντήσεις του Αναδόχου µε τον Επιβλέποντα. Στις 
συναντήσεις αυτές, ο Ανάδοχος, µεταξύ άλλων, θα ενηµερώνει την ΕΕΤΤ, σχετικά µε 

την εξέλιξη του έργου και θα συζητά, σχετικά µε την αντιµετώπιση ή το χειρισµό 

τυχόν προβληµάτων ή θεµάτων του έργου παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις 
διάφορες προτάσεις ή/και µεθόδους ελέγχου, τις οποίες επιλέγει ή προτείνει. Οι 
συναντήσεις θα καθορίζονται και οργανώνονται από την ΕΕΤΤ, µέσω του 

Επιβλέποντος, σε συµφωνία µε τον Ανάδοχο και θα πραγµατοποιούνται στα γραφεία 

της ΕΕΤΤ ή σε άλλο χώρο που τυχόν θα ορισθεί από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ µπορεί να 

καλεί και έκτακτες συναντήσεις , όταν το κρίνει αναγκαίο. 

 

8.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην 

ΕΕΤΤ υπηρεσίες υποστήριξης σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση 

Έργου. Ιδίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµετάσχει σε συναντήσεις, µεταξύ της 
ΕΕΤΤ και του Φ.Π.Κ.Υ., σε προγραµµατισµένο τόπο και χρόνο, εφόσον κληθεί 
σχετικά από την ΕΕΤΤ. 

  

(iii) ∆ικαίωµα πληροφόρησης : 
 

8.7. Η ΕΕΤΤ δικαιούται να έχει πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για την 

εξέλιξη της εκτέλεσης του Έργου και για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε αυτήν. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται :  
 

8.7.1. Να καταρτίζει περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών και να τις υποβάλει στον 

Επιβλέποντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8.8. - 8.9. του παρόντος. 
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8.7.2. Να καταρτίζει τις εκθέσεις υποβολής παραδοτέων του Έργου και να τις 
υποβάλει στον Επιβλέποντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8.10 – 8.11. του 

παρόντος. 
 

8.7.3. Να απαντά, εγγράφως, στα ερωτήµατα που του τίθενται, εγγράφως 
(συµπεριλαµβανοµένων των ερωτηµάτων που του απευθύνονται µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου), από τον Επιβλέποντα, εντός του χρονοδιαγράµµατος που ορίζεται στο 

σχετικό ερώτηµα, και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο, εντός τριών (3) ηµερών. Η 

απάντηση του Αναδόχου δύναται να δίδεται, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το 

οποίο λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ, εκτός αν άλλως ορίζεται στο υποβληθέν 

ερώτηµα, ή στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

(iv) Περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών : 

 

8.8. Σε περίπτωση που ζητηθεί, εγγράφως, από την ΕΕΤΤ, ο Ανάδοχος, µέσα στο 

πρώτο δεκαήµερο κάθε ηµερολογιακού µήνα, θα υποβάλει στον Επιβλέποντα 

περιοδική έκθεση προόδου εργασιών, η οποία θα αναφέρεται στον προηγούµενο 

ηµερολογιακό µήνα. 

 

8.9. Η ως άνω περιοδική έκθεση, περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής : 
 

8.9.1.  Τις  εργασίες που εκτελέστηκαν, κατά το χρονικό διάστηµα, στο οποίο αφορά 

η υποβαλλόµενη περιοδική έκθεση. 

 

8.9.2. Τις εργασίες που προγραµµατίζεται να εκτελεστούν, κατά το χρονικό διάστηµα 

που θα αφορά η επόµενη περιοδική έκθεση. 

 

8.9.3. Το προσωπικό που απασχολήθηκε, κατά το χρονικό διάστηµα, στο οποίο 

αφορά η υποβαλλόµενη περιοδική έκθεση (κατ’ όνοµα και ειδικότητα για το 

επιστηµονικό προσωπικό, αριθµητικά για το βοηθητικό προσωπικό), σε 
ανθρωποηµέρες και ανά δραστηριότητα. 

 

8.9.4. Τυχόν αποκλίσεις από το χρονικό προγραµµατισµό του Αναδόχου και 
πρόβλεψη για τυχόν επίδρασή τους στην τήρηση του συµφωνηθέντος 
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του Έργου. 

 

8.9.5. Καταγραφή προβληµάτων που ανέκυψαν, ιδίως αν είναι πιθανόν να 

επηρεάσουν την πρόοδο των εργασιών και προτάσεις αντιµετώπισης. 
 

(v) Εκθέσεις υποβολής παραδοτέων του Έργου : 

 

8.10. Ταυτόχρονα µε την υποβολή του συνόλου ή µέρους των παραδοτέων του 

Έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Τεύχους, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στον Επιβλέποντα, αντίστοιχη έκθεση υποβολής παραδοτέων του Έργου.  

 

8.11. Η ως άνω έκθεση, θα περιλαµβάνει αναλυτικά  οποιαδήποτε πληροφορία που ο 

Ανάδοχος κρίνει ότι είναι  σκόπιµο ή αναγκαίο να παρασχεθεί, προκειµένου να 

τεκµηριωθεί ότι το οικείο τµήµα του Έργου εκτελέσθηκε, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της Σύµβασης. 
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(vi) Εντολές προς τον Ανάδοχο : 

 

8.12. Πέραν των ανωτέρω, ο Επιβλέπων δικαιούται να απευθύνει, εγγράφως, στον 

Ανάδοχο εύλογες εντολές για την εκτέλεση του Έργου, µε τη µορφή οδηγιών, 

υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κ.τ.λ.  

 

8.13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή του Επιβλέποντα και να 

συµµορφώνεται πλήρως προς αυτήν, εκτός αν προσκρούει σε όρο της Σύµβασης. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αξιολογεί το περιεχόµενο των εντολών που δέχεται από 

τον Επιβλέποντα και, αν το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο, να διατυπώνει απόψεις επ’ 

αυτών.  

 

8.14. Σε περίπτωση που η εκτέλεση ορισµένης εντολής του Επιβλέποντα 

συνεπάγεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, χρονική καθυστέρηση ή οικονοµική 

επιβάρυνση, ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει σχετικά, εγγράφως, την ΕΕΤΤ, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών, από τη λήψη της εντολής του 

Επιβλέποντα, θα υλοποιεί δε την εντολή, µόνον µετά από έγγραφη έγκριση του 

τελευταίου. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει, εντός της ως άνω προθεσµίας, 
τεκµαίρεται ότι η εκτέλεση της εντολής θα γίνει, χωρίς πρόσθετο κόστος και εντός 
του χρονοδιαγράµµατος του Έργου. 

 

8.15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικό περιεχόµενο 

των εντολών αυτών ή θεωρεί ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσµα των 

εργασιών του και την ποιότητα ή τις ιδιότητες του Έργου, υποχρεούται να 

διατυπώσει, αµελλητί και εγγράφως, τις αντιρρήσεις του αυτές, χωρίς, όµως, να 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση συµµόρφωσης. 
 

8.16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συµµορφωθεί προς τις 
ως άνω εντολές του Επιβλέποντα, η ΕΕΤΤ δικαιούται, κατά την κρίση της, να προβεί 
στις ακόλουθες ενέργειες : 
 

8.16.1. Να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω 

παράβασης όρου της Σύµβασης εκ µέρους του Αναδόχου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 19 της παρούσας. 
 

8.16.2. Εναλλακτικά, εφ’ όσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και πραγµατικά εφικτό και 
υπό τον όρο ότι, κατά τα λοιπά, εξασφαλίζεται η οµαλή και προσήκουσα εκτέλεση 

του Έργου, να εκτελέσει η ίδια ΕΕΤΤ ή να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές εργασίες, 
καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή δαπάνη στον Ανάδοχο. 

 

(vii) Ευθύνη του Αναδόχου : 

 

8.17. Η επίβλεψη από την ΕΕΤΤ και η συνεργασία του µε τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο 

της εκτέλεσης του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική 

ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων και 
παρεποµένων συµβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως δε από την ευθύνη που απορρέει 
από το άρθρο 7 («Υποχρεώσεις και ευθύνη του Αναδόχου») της παρούσας. 
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8.18. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται µόνον από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την 

εφαρµογή εντολών του Επιβλέποντα, για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8.15 της παρούσας. 
 

8.19. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8.14, η διαδικασία της επίβλεψης που 

περιγράφεται παραπάνω και η διαβίβαση εντολών προς τον Ανάδοχο, δεν δικαιολογεί 
τροποποίηση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου (τµηµατικών ή συνολικής) και εν 

γένει του χρονοδιαγράµµατος, ούτε µεταβολή της Αµοιβής.  
 

8.20. Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίγραφα στην ΕΕΤΤ. Η 

παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :  

 

8.20.1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει το Παραδοτέο, εντός του οριζοµένου, στο Παράρτηµα 

Ι της ∆ιακήρυξης, χρονοδιαγράµµατος. 
 

8.20.2. Η ΕΕΤΤ, δια του Επιβλέποντος, κοινοποιεί στον Ανάδοχο, εγγράφως, τυχόν 

παρατηρήσεις της επί του περιεχοµένου του Παραδοτέου, εντός χρονικού 

διαστήµατος που θα ορίζεται στη Σύµβαση. 

 

8.20.3.  Άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, χωρίς η 

ΕΕΤΤ, δια του Επιβλέποντος, να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του 

συγκεκριµένου Παραδοτέου, σε καµία περίπτωση επιφέρει, ούτε δύναται να 

θεωρηθεί, ως σιωπηρή Παραλαβή του από την ΕΕΤΤ. 

 

8.20.4. Οι παρατηρήσεις της ΕΕΤΤ, επί του παραδοτέου, είναι δυνατόν να 

περιλαµβάνουν :  

 

8.20.4.1. Καταγραφή ελλείψεων, λαθών κ.τ.λ. στο περιεχόµενό του, σε σχέση προς 
την αντίστοιχη προδιαγραφή του τεύχους προκήρυξης, της παρούσας και της τελικής 
Σύµβασης, 
 

8.20.4.2. Ειδικότερες κατευθύνσεις για την εκπόνηση των υπολοίπων Παραδοτέων 

του έργου. 

 

8.20.5. Στην περίπτωση της παραγράφου 8.20.4.1., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

επανυποβάλει το Παραδοτέο µε συµπληρωµένες της διαπιστωθείσες ελλείψεις ή 

διορθωµένα τα διαπιστωθέντα λάθη, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών, 

από την ηµεροµηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων του Επιβλέποντος. 
 

8.20.6. Αν σε συνέχεια των ανωτέρω ο Επιβλέπων κρίνει ότι το επανυποβληθέν 

Παραδοτέο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύµβασης;, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί εάν οι αναφερόµενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς εάν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η 
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οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 

έκδοση της ως άνω απόφασης, ο Επιβλέπων υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην απόφαση.  

 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την ΕΕΤΤ µε απόφασή της, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 

έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της 
ΕΕΤΤ, ύστερα από γνωµοδότηση του Επιβλέποντα, µπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε 

Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε 
το σχετικό άρθρο της σύµβασης, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει της υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. 
  

 

   Άρθρο 9
ο
 

Προσωπικό Αναδόχου : 

 

9.1. Η προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, συναρτάται ευθέως µε το 

στελεχιακό δυναµικό και το εν γένει προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Ο 

Ανάδοχος θα δεσµευτεί, εγγράφως, για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα 

διαθέσει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.  

 

9.2. Ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτιµήσει τις ανάγκες του Έργου και εγγυάται, ότι το ως 
άνω προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του Έργου, διαθέτει τα προσόντα 

και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια  

εκτέλεση του Έργου.  

 

9.3. Το ως άνω προσωπικό του Αναδόχου, θεωρούµενο από την άποψη του αριθµού 

και της ποιοτικής σύνθεσής του, νοείται, ως το δυναµικό που, κατ’ ελάχιστον, θα 

διατεθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, 
µετά από προηγούµενη έγκριση/αίτηση της ΕΕΤΤ, ο Ανάδοχος είναι σε θέση να 

διαθέσει πρόσθετο προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα, προκειµένου να εκπληρώσει, 
πλήρως και προσηκόντως, το σύνολο των νόµιµων και συµβατικών του 

υποχρεώσεων, µε το οποίο θα βελτιώνεται η ποιοτική σύνθεση ή / και θα αυξάνεται ο 

αριθµός των απασχολουµένων στο Έργο. 
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9.4. Ο Ανάδοχος, δύναται να διαφοροποιήσει, ποιοτικά ή αριθµητικά, το διατιθέµενο 

ανθρώπινο δυναµικό ή να αντικαταστήσει στελέχη µε άλλα πρόσωπα αναλόγων 

προσόντων, µόνο για εύλογη αιτία και µετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. 

Σε περίπτωση που έχουν οριστεί Υπεύθυνος(οι) Έργου ή επικεφαλής στελέχη, τότε 
αυτά θα αντικαθίστανται µε άλλα πρόσωπα αναλόγων προσόντων, µόνο µε τη 

συνδροµή σπουδαίου λόγου και µετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. 

 

9.5. Η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους 
περιλαµβάνεται στο ως άνω ανθρώπινο δυναµικό του Αναδόχου, για σπουδαίο λόγο. 

Ως σπουδαίος λόγος στην περίπτωση αυτή, θεωρείται, µεταξύ άλλων, η καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα ή ανάρµοστη συµπεριφορά 

ορισµένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει το στέλεχος αυτό µε άλλο πρόσωπο αναλόγων προσόντων, µετά από 

έγκριση της ΕΕΤΤ. 

 

9.6. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συµβατικά µόνο µε τον 

τελευταίο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική 

νοµοθεσία, να ασφαλίζει τους εργαζοµένους στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν απαιτουµένων αδειών παραµονής και 
εργασίας, όταν αυτό απαιτείται κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος βαρύνεται µε 
το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννοµη σχέση του µε το 

προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, ιδίως δε έναντι των 

αρχών, ασφαλιστικών οργανισµών κ.τ.λ. 

 

9.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα, έναντι της ΕΕΤΤ, για τις πράξεις και 
παραλείψεις του προσωπικού του, και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και 
προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, 

υπεύθυνος για όλο το προσωπικό του, τους τυχόν υπεργολάβους (και το προσωπικό 

τους), υπαλλήλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε σχέση µε οποιοδήποτε 
ζήτηµα προκύπτει από ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης, επίσης, 
της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από πταίσµα του προστηθέντος) και 922 

(Ευθύνη του προστήσαντος) του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις πράξεις, 
δραστηριότητες, παραλείψεις, λάθη ή αµέλειες των ως άνω προσώπων που 

συνδέονται αιτιωδώς µε την πρόκληση ζηµίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 

9.8. Ο Ανάδοχος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος και υπόχρεος 
για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη, και οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή 

άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως το Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. κ.τ.λ., 

καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσµους, οργανισµούς, επιµελητήρια και 
επαγγελµατικές ενώσεις, που αφορούν στο προσωπικό του, και εν γένει τους 
υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του. 

 

 

Άρθρο 10
ο
 

Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής – Τρόπος Χρηµατοδότησης :  

 

10.1. Η αµοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσόν των ……………………… 

χιλιάδων (……….) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος, όπου 
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απαιτείται, βαρύνει την ΕΕΤΤ, βάσει της υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΕΤΤ 

………………….οικονοµικής προσφοράς του. 

 

10.2. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει συµπληρωµατικές ή/και νέες 
υπηρεσίες του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

10.3. 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, συµφωνούνται από τα 

Μέρη.  

 

10.4. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του 

ως άνω συνολικού ποσού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατος για το 

υπόλοιπο. 

 

10.5. Η ως άνω Αµοιβή, αποτελεί, το µόνο και συνολικό, εργολαβικό αντάλλαγµα 

που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου. 

 

10.6. Η ως άνω Αµοιβή αποτελεί την πληρωµή που δικαιούται ο Ανάδοχος για  την  

προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη  εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και 
έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεποµένων υποχρεώσεων, 

ευθυνών και  εγγυήσεών του, σύµφωνα µε τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της 
Σύµβασης. 
 

10.7. Εκτός από την ως άνω Αµοιβή, η µοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της 
ΕΕΤΤ για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν, στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, θα είναι 
ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων του Αναδόχου που θα 

εκδοθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 
 

10.8. Στην Αµοιβή, µε εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 
περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που, άµεσα ή έµµεσα, πηγάζουν από ή 

σχετίζονται µε το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του 

Έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, όπως ενδεικτικά :  

 

10.8.1. Οι κάθε είδους φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα 

τέλη χαρτοσήµου, καθώς και κάθε νόµιµη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν, κατά την 

ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης, 
 

10.8.2. Κάθε είδους δαπάνη (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, µετακινήσεων, παραµονής και 
διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα κ.τ.λ.), δαπάνες γραφείων, 

µεταφράσεων, οχηµάτων, έξοδα προβολής και προώθησης του Έργου (έντυπα, 

ηµερίδες κ.τ.λ.), πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, 
προστηθέντες, εξειδικευµένους συµβούλους κ.τ.λ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του 

Έργου,  

 

10.8.3. Ηµεροµίσθια, µισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προµήθειες, πρόστιµα, 

ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά 

οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, 
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10.8.4. Το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα του Αναδόχου. 

 

10.9. Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στην παρούσα 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, περιλαµβάνονται στην Αµοιβή και θα βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος 
και υπόχρεος για την πληρωµή, απόσβεση ή διακανονισµό όλων των προηγουµένων 

µε δική του δαπάνη.  

 

10.10. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και των 

υπολογισµών του, βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και 
συµφωνήθηκε η Αµοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωµα να ζητήσει 
αναπροσαρµογή της Αµοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά, 

αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αµοιβής : 
 

10.10.1. Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους 
απασχόλησης, η µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή γενικότερα η 

ανατίµηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση 

του Έργου,  

 

10.10.2. Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται 
περισσότεροι ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναµικό, χρόνος απασχόλησης, 
υποδοµές, εξοπλισµός), σε σύγκριση µε τα δεδοµένα στα οποία στήριξε την 

προσφορά του ο Ανάδοχος, 
 

10.10.3. Η εν γένει µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου,  

 

10.10.4. Κάθε άλλη συναφής περίσταση. 

 

10.11. Γίνεται µνεία, ότι το ενδεχόµενο µεταβολών, όπως οι παραπάνω και οι 
κίνδυνοι που αυτές συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο, κατά 

τη σύνταξη της προσφοράς του και έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην Αµοιβή, δεδοµένης 
της εµπειρίας του Αναδόχου στην εκτέλεση παρόµοιων έργων και στον υπολογισµό 

των σχετικών κινδύνων του Έργου.  

 

10.11.1. Το ανεκτέλεστο τµήµα του Έργου, θα καθορίζεται από τις περιοδικές 
εκθέσεις προόδου εργασιών (άρθρο 8.8 της παρούσας), µετά από σχετική συµφωνία 

των Μερών.  

 

10.12. Όλες οι τµηµατικές πληρωµές θα θεωρούνται, ως προκαταβολές, µε την έννοια 

ότι ο οριστικός απολογισµός και διακανονισµός όλων των λογαριασµών, θα 

πραγµατοποιηθεί, µόνον κατά την οριστική παραλαβή του Έργου, από την ΕΕΤΤ. 

 

10.13. Σε κάθε καταβολή προς τον Ανάδοχο έναντι της Αµοιβής, η ΕΕΤΤ θα 

παρακρατεί κάθε ποσό που προβλέπεται από τη φορολογική νοµοθεσία, ανάλογα µε 
την περίπτωση, όπως φόρο εισοδήµατος, φόρο ελευθέρων επαγγελµατιών και λοιπές 
κρατήσεις. 
 

10.14. Για να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωµή του Αναδόχου, πρέπει να 

υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην ΕΕΤΤ τα ακόλουθα έγγραφα και παραστατικά : 
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10.14.1. Τα δελτία / τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, 

 

10.14.2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
 

10.14.3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, 
 

10.14.4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή 

 

10.14.5. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

 

10.14.6. Κάθε νόµιµα προβλεπόµενο παραστατικό, βεβαίωση ή πιστοποιητικό, καθώς 
και κάθε σχετικό έγγραφο που εύλογα θα ζητήσει η ΕΕΤΤ, έστω και αν δεν 

προβλέπεται ρητά στα συµβατικά τεύχη. 

 

10.15. Το εκάστοτε καταβλητέο ποσό προς τον Ανάδοχο, µετά από τις τυχόν νόµιµες 
παρακρατήσεις ή συµψηφισµούς, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο, µέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα, από την εκ µέρους του πλήρη υποβολή των στοιχείων που 

προβλέπονται στο άρθρο 10.14. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την 

πληρωµή του Αναδόχου, η ΕΕΤΤ θα καταβάλει, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το µη 

αµφισβητούµενο τµήµα της τιµολογηθείσας αµοιβής του Αναδόχου, το δε ποσόν που 

τυχόν υπολείπεται, αµέσως µετά την επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην παρούσα Συγγραφή. 

 

10.16. Ο Ανάδοχος, πριν από την τελική πληρωµή του για το Έργο σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος να υποβάλει προς την ΕΕΤΤ, δεόντως θεωρηµένες, τις 
εξοφλήσεις των σχετικών µηνιαίων καταστάσεων ΙΚΑ. 

 

10.17.  Γενική Απαλλαγή της ΕΕΤΤ - Παραίτηση του Αναδόχου : Η αποδοχή από 

τον Ανάδοχο της τελικής πληρωµής του για το Έργο, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 

αποτελεί αµάχητο τεκµήριο και συνεπάγεται τη γενική απαλλαγή της ΕΕΤΤ και 
παραίτηση του Αναδόχου από κάθε διεκδίκηση, αξίωση ή απαίτησή του κατά της 
ΕΕΤΤ και της περιουσίας της, καθώς και κατά των νοµίµων εκπροσώπων και του 

προσωπικού της ΕΕΤΤ, προερχόµενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόµενη µε τη 

Σύµβαση και το Έργο. 

 

 

Άρθρο 11
ο
 

Μερική Μεταβολή του Συµβατικού Αντικειµένου : 

 

11.1. Η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει τη µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου, 

δηλαδή, την επαύξηση ή την αποµείωσή του, υπό τους όρους και περιορισµούς που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

 

11.2. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει : 
 

11.2.1. Την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, που 

επεκτείνουν το Έργο προσθέτοντας νέες εργασίες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η 

προϋπολογιζόµενη συνολική αξία των συµπληρωµατικών αυτών υπηρεσιών, 

υπολογιζόµενη σωρευτικά για όλες τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες που τυχόν 
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ζητηθούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) της Αµοιβής και υπό τον όρο, επίσης, ότι πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, και ιδίως του 

άρθρου 132 του ν.4412/2016. 

 

11.2.2. Τον περιορισµό των υπηρεσιών του Αναδόχου, που µειώνει το Έργο 

αφαιρώντας εργασίες από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόµενη 

συνολική αξία των αφαιρουµένων αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόµενη σωρευτικά για 

όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αµοιβής. 
 

11.3. Η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου θα ζητείται από την ΕΕΤΤ, 

εγγράφως, µε την κοινοποίηση στον Ανάδοχο σχετικής Εντολής Μεταβολής 
Εργασιών. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αντάλλαγµα, αν τυχόν παράσχει 
συµπληρωµατικές υπηρεσίες, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ για 

Εντολή Μεταβολής Εργασιών. 

 

11.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την ως άνω µεταβολή του συµβατικού 

αντικειµένου και, είτε να αναλαµβάνει την παροχή των συµπληρωµατικών 

υπηρεσιών, είτε να παραλείπει να εκτελέσει τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το 

συµβατικό αντικείµενο. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο µετά την επελθούσα µεταβολή 

του εκτελείται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, δηλαδή, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
προϋποθέσεις που θα ίσχυαν, αν η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου 

αποτελούσε, εξ αρχής, αντικείµενο της Σύµβασης. 
 

11.5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών που έχει, ως 
αντικείµενο, την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών κατ’ επαύξηση του Έργου, 

τότε, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της 
Απόφασης για την Εντολή Μεταβολής Εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 

και θα υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πίνακας τιµών, ως κατωτέρω : 

 

11.5.1. Εάν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
είναι παρεµφερείς προς οποιαδήποτε εργασία που ήδη περιλαµβάνεται στο Έργο, 

τότε για την εκτίµηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος των συµπληρωµατικών 

υπηρεσιών, θα λαµβάνεται υπ’ όψη το αντάλλαγµα (όπως ενδεικτικά η κατ’ 
αποκοπήν αµοιβή ή / και χρέωση ανθρωποώρας ή ανθρωποµήνα ή συνδυασµός 
κ.τ.λ..) των αντίστοιχων εργασιών του Έργου. 

 

11.5.2. Εάν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
δεν είναι παρεµφερείς προς οποιεσδήποτε εργασίες που περιλαµβάνονται στο Έργο, 

τότε για την εκτίµηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος θα λαµβάνονται υπόψη 

οποιαδήποτε άλλα σχετικά συγκριτικά στοιχεία, έτσι ώστε, το προκύπτον 

αντάλλαγµα να είναι ανταγωνιστικό προς τα τρέχοντα επίπεδα αµοιβών της αγοράς. 
 

11.5.3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά συγκριτικά στοιχεία ή αυτά είναι 
ανεπαρκή, τότε οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που 

συνεπάγονται θα τιµολογηθούν, κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ του Αναδόχου και 
της ΕΕΤΤ. 
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11.6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών, µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της Απόφασης για 

την Εντολή Μεταβολής Εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα 

υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ έκθεση, στην οποία θα εµφανίζεται απολογιστικά το 

ιστορικό µεταβολών της Αµοιβής, λόγω των αυξοµειώσεων που µεσολάβησαν 

δυνάµει των αντίστοιχων Εντολών Μεταβολής Εργασιών της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε το 

παρόν άρθρο. 

 

11.7. Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο, κατά την εξέλιξη της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να προτείνει στην ΕΕΤΤ τη µεταβολή του συµβατικού 

αντικειµένου, αλλά δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αν 

προηγουµένως η ΕΕΤΤ δεν εκδώσει Εντολή Μεταβολής Εργασιών, κατά τα 

ανωτέρω. 

 

 

Άρθρο 12
ο
 

Εκχώρηση : 

 

12.1. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάζει ή να εκχωρεί, καθ' οιονδήποτε 

τρόπο, το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη 

Σύµβαση, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό η νοµικό πρόσωπο, ακόµη και αν 

πρόκειται για συνδεδεµένη προς τον Ανάδοχο επιχείρηση, κατά την έννοια του 

άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, ή επιχείρηση που τελεί υπό κοινό έλεγχο µε τον 

Ανάδοχο. 

 

12.2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η προεξόφληση, εκχώρηση, ενεχυρίαση της 
Αµοιβής σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 
ΕΕΤΤ. 

 

 

Άρθρο 13
ο
 

Υποκατάσταση του Αναδόχου – Υπεργολαβίες : 

 

13.1. Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου.   

 

13.2. Η ΕΕΤΤ συµφωνεί ότι ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της Συµβάσεως µπορεί 
να συνάψει συµφωνίες υπεργολαβίας για τις αναφερόµενες στη Σύµβαση εργασίες. Η 

συναίνεση της ΕΕΤΤ δεν θα επηρεάσει, µε κανέναν τρόπο, τον Ανάδοχο και δεν θα 

τον απαλλάξει από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση, 

ούτε θα δηµιουργήσει ουδεµία συµβατικής σχέση εργοδότη-εργαζοµένου, µεταξύ της 
ΕΕΤΤ και οποιουδήποτε υπεργολάβου του Αναδόχου. Οι κύριοι υπεργολάβοι 
καταγράφονται στην Προσφορά του Αναδόχου.   

 

 

Άρθρο 14
ο
  

Λύση της Σύµβασης από την ΕΕΤΤ 

 

14.1. Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωµα, κατά την κρίση της, να καταγγείλει τη Σύµβαση 

οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, µε την επιφύλαξη των 
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περιπτώσεων υπαιτιότητας του Αναδόχου ή Ανωτέρας Βίας, ειδοποιώντας εγγράφως 
τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο και καθορίζοντας την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η 

Σύµβαση, που δεν µπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
 

14.2. Από και δια της ως άνω ειδοποίησης, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο 

Ανάδοχος θα δικαιούται, ως µόνη αµοιβή και αποζηµίωση, το µέρος της Αµοιβής που 

αναλογεί στο τµήµα του Έργου που εκτελέστηκε, µέχρι την ως άνω λύση της 
Σύµβασης, παραιτουµένου, ρητά και ανεπιφύλακτα, της αξίωσης αποζηµίωσης που 

απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. 

 

14.3. ∆ια του παρόντος, ορίζεται ότι, εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο 

Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης ή 

οποιουδήποτε άλλου ποσού, εξαιτίας της καταγγελίας της Σύµβασης, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα, δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή παρεπόµενες), καθώς 
και για απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε 

τρόπο από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά 

και ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή 

συµβατικές.  
 

14.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 

της ως άνω ειδοποίησης λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει προς την ΕΕΤΤ, ∆ήλωση 

που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες 
που έχουν παρασχεθεί, στο πλαίσιο του Έργου, τα παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή 

έχουν, εν όλω ή εν µέρει, εκπονηθεί, τα τµήµατα του Έργου που παραµένουν 

ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του Έργου, κατ' 
εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί, δεόντως, η ως άνω ∆ήλωση, η ΕΕΤΤ δεν θα 

υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική 

εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων και λογαριασµών, µεταξύ των Μερών θα λάβει 
χώρα µόνον µετά την ως άνω υποβολή προς την  ΕΕΤΤ της ως άνω ∆ήλωσης, οπότε, 
και µόνον µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η 

ΕΕΤΤ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόµενο ποσό. 

 

 

Άρθρο 15
ο
 

Καταγγελία της Σύµβασης από τον Ανάδοχο : 

 

15.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να λύσει τη Σύµβαση, αποκλειστικά και µόνον, 

σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤΤ δεν πραγµατοποιεί, εµπρόθεσµα και 
προσηκόντως, οποιεσδήποτε πληρωµές προς τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 

και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 10. 

 

15.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο, αποκλειστικά και µόνον µε 
έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στην ΕΕΤΤ.  

 

15.3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στην ΕΕΤΤ προθεσµία συµµόρφωσης, 
η οποία δεν θα είναι συντοµότερη των εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση του 

σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον, µέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσµία, η ΕΕΤΤ 
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συµµορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συµµόρφωσης, η καταγγελία του 

Αναδόχου παύει να έχει έννοµες συνέπειες και η Σύµβαση συνεχίζεται κανονικά. 

 

15.4. Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας συµµόρφωσης, 
η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα δικαιούται, ως 
µόνη αµοιβή και αποζηµίωση, το µέρος της Αµοιβής που αναλογεί στο τµήµα του 

Έργου που εκτελέστηκε, µέχρι την ως άνω λύση της Σύµβασης.  
 

15.5. ∆ια του παρόντος, καθορίζεται ρητά, ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται 
ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης 
ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της λύσης της Σύµβασης, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, 

δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή παρεπόµενες), καθώς και για 

απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν, καθ' οιονδήποτε τρόπο 

από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά και 
ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.  
 

15.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την πάροδο της 
τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας προειδοποίησης λύσης της Σύµβασης, να 

υποβάλει προς την ΕΕΤΤ. ∆ήλωση που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που 

έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα 

παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν µέρει, εκπονηθεί, τα τµήµατα 

του Έργου που παραµένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και 
συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η ως άνω 

∆ήλωση, η ΕΕΤΤ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς τον 

Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων και λογαριασµών, µεταξύ 

των Μερών, θα λάβει χώρα, µόνον µετά την ως άνω υποβολή προς την ΕΕΤΤ της ως 
άνω ∆ήλωσης, οπότε, και µόνον µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής 
εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η ΕΕΤΤ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόµενο 

ποσό.   

 

 

Άρθρο 16
ο
 

Καταγγελία της Σύµβασης από την ΕΕΤΤ – Έκπτωση του Αναδόχου : 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της ΕΕΤΤ, 

ύστερα από γνωµοδότηση του Επιβλέποντα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του ν. 

4412/2016. 

 

 

Άρθρο 17
ο
 

Ανωτέρα Βία : 

 

17.1. Κάθε καθυστέρηση ή αδυναµία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης, στο 

πλαίσιο της παρούσας Συγγραφής και της Σύµβασης από οποιοδήποτε των Μερών, 

δεν θα θεωρείται αθέτηση ή παράβαση εκ µέρους του, ούτε θα αποτελεί λόγο ευθύνης 
έναντι του άλλου Μέρους, στο βαθµό που η καθυστέρηση ή αδυναµία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε ανωτέρα βία. 
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17.2. Ως ανωτέρα βία, θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειµενική 

αδυναµία του πληττοµένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως 
ενδεικτικά, η γενική απεργία των σχετικών µε την εκτέλεση του Έργου εργαζοµένων, 

η εµπλοκή της χώρας σε πόλεµο, η γενική ή µερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός µη 

δυνάµενο να προβλεφθεί, δυνάµενο, όµως, να δηµιουργήσει αντικειµενική αδυναµία 

συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη 

Σύµβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

 

17.3. ∆ιευκρινίζεται ότι απεργία (ή στάση εργασίας) οιουδήποτε είδους, επιπέδου ή 

διαρκείας εκ µέρους του διευθυντικού και υπαλληλικού προσωπικού του Αναδόχου, 

ανεξαρτήτως επιπέδου και ειδικότητας) στα κεντρικά γραφεία ή τα τυχόν 

υποκαταστήµατα, δεν θα αναγνωρίζεται, ως ανωτέρα βία, για τους σκοπούς της 
παρούσας Σύµβασης, αλλά θα συνιστά και θα εµπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη, 

κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου, εκτός αν αυτές οι απεργίες είναι απεργίες εθνικής 
κλίµακας που έχουν κηρυχθεί αποκλειστικά από τριτοβάθµια συνδικαλιστική 

οργάνωση ή επαγγελµατική ένωση ή επιµελητήριο και επηρεάζουν, άµεσα και 
αποκλειστικά, τις κατηγορίες του προσωπικού που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος.  
 

17.4. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) 

ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην ΕΕΤΤ τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας, κατά τα ανωτέρω, 

τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον 

περιορισµό των ζηµιών που ήθελαν προκύψει και να πραγµατοποιούν κάθε εύλογη 

προσπάθεια προκειµένου να άρουν, χωρίς καθυστέρηση, τα αποτελέσµατα 

οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και, επίσης, να αναζητούν εύλογες 
εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε 
τη Σύµβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

 

17.5. Στην περίπτωση που τα γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική 

περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε τα Μέρη θα συνεννοηθούν µε καλή 

πίστη, προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις απαιτούµενες ενέργειες, 
σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ' όσον είναι επαρκώς 
δικαιολογηµένο) τους όρους της Σύµβασης και της παρούσας Συγγραφής συνεπεία 

της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω 

σχέσεις τους. 
 

17.6. Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συµφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να 

τροποποιήσουν τους όρους της Σύµβασης και της παρούσας  Συγγραφής ή να λύσουν 

τη Σύµβαση, κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, τότε οποιοδήποτε των Μερών έχει το 

δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη Σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο Μέρος, 
χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από 

την, κατά τα άνω, λύση της Σύµβασης, δηλαδή, κάθε Μέρος θα εκπληρώσει όλες τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες πριν την εµφάνιση 

του γεγονότος ανωτέρας βίας. 
 

 

Άρθρο 18
ο
 

Ποινικές Ρήτρες : 
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Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη 

απόφαση της ΕΕΤΤ και σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 218 του 

ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 19
ο
 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης : 

 

Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη της ΕΕΤΤ για την περίπτωση κατάπτωσης των ως άνω 

ποινικών ρητρών και τυχόν θεµελίωσης αξίωσης αποζηµίωσης, και ως εγγύηση για 

την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης, την κάλυψη κάθε τυχόν οφειλής 
προς την ΕΕΤΤ και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Συγγραφής και 
της υπογραφοµένης Σύµβασης, θα προσκοµίσει στην ΕΕΤΤ, ταυτόχρονα µε την 

υπογραφή της Σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που θα έχει εκδοθεί 
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 προέλευσης του Αναδόχου, πληρωτέα, άνευ όρων, σε 
πρώτη ζήτηση, ποσού ύψους πέντε (5) τοις εκατό επί της συνολικής αµοιβής του 

(σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά). Η Εγγυητική αυτή Επιστολή θα 

παραµείνει σε ισχύ, στα χέρια της ΕΕΤΤ, και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά 

πάροδο τριών (3) µηνών από την καθ’ οιανδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύµβασης, 
µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει υποπέσει σε ουσιώδη παράβαση των 

Συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 

 

Άρθρο 20
ο
  

∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας :  

 

20.1.  Το Έργο και όλα τα δικαιώµατα επί όλων των παραδοτέων που θα 

εκπονηθούν και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο, ανήκουν 

αποκλειστικά στην ΕΕΤΤ, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιεί ο ίδιος ή να 

διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία του συµβατικού αντικειµένου ή οποιοδήποτε 

παράγωγο των στοιχείων αυτών και το συνοδεύον αυτά υλικό, τόσο κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Έργου, όσο και µετά την οριστική παραλαβή του από την ΕΕΤΤ. 

 

20.2. Η ΕΕΤΤ έχει δικαίωµα, χωρίς υποχρέωση καταβολής πνευµατικών 

δικαιωµάτων, να χρησιµοποιεί και να διαθέτει ελεύθερα όλο το υλικό το οποίο θα 

παραχθεί από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση του Έργου, διατηρεί δε το δικαίωµα 

αυτό και µετά τη λύση της Σύµβασης και για αόριστο χρονικό διάστηµα, του 

παρόντος έχοντος ισχύ εγγράφου µεταβίβασης και εκχώρησης όλων των παραπάνω 

δικαιωµάτων. 

 

 

Άρθρο 21
ο
 

Εχεµύθεια και Σύγκρουση Συµφερόντων : 

 

21.1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει, ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, 

τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες έχουν ή θα αποκτήσουν, κατά την 
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διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και για δέκα οκτώ (18) µήνες, τουλάχιστον, µετά τη 

λύση η λήξη της, οποιαδήποτε επαγγελµατική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δηµιουργεί ή ενδέχεται να δηµιουργήσει κατάσταση 

σύγκρουσης συµφερόντων. 

 

21.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και 
να µη γνωστοποιήσει ή διαθέσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

συγκατάθεση της ΕΕΤΤ, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, ή πληροφορίες περιήλθαν 

σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. 
 

21.3. Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται, ότι η ως άνω 

υποχρέωση εχεµύθειας δεσµεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, 
προστηθέντες  του. 

 

 

Άρθρο 22
ο
 

Εφαρµοζόµενο δίκαιο – ∆ικαιοδοσία 

 

Η Σύµβαση, µαζί µε όλα τα συνοδευτικά Προσαρτήµατα, έγγραφα κ.τ.λ., θα διέπεται, 
από κάθε άποψη, συµπεριλαµβανοµένης και της ισχύος, ερµηνείας και δικαιοδοσίας, 
αποκλειστικά, από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 

 

Άρθρο 23
ο
 

Τελικές ∆ιατάξεις : 

 

23.1. Τροποποίηση : 

 

Καµία µεταβολή, τροποποίηση, συµπλήρωση, αλλαγή ή ερµηνεία της Σύµβασης δεν 

θα δεσµεύει τα Μέρη, αν δεν έχει συµφωνηθεί εγγράφως και υπογραφεί από 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των Μερών. 

 

23.2. Μη Παραίτηση : 

 

Οι πληρωµές που πραγµατοποιεί η ΕΕΤΤ προς τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την 

παρούσα, δεν νοούνται, ως παραίτηση της ΕΕΤΤ ή ως πράξη απαλλαγής ή αφέσεως 
του Αναδόχου από τις ευθύνες, υποχρεώσεις και εγγυήσεις αυτού, όπως καθορίζονται 
στην παρούσα. Το ίδιο ισχύει και για οποιεσδήποτε εγκρίσεις, συγκαταθέσεις, 
επιθεωρήσεις, ελέγχους, επίβλεψη, επικυρώσεις, αποφάσεις και άλλες συναφείς 
πράξεις ή ενέργειες, που δίδονται ή γίνονται από την ΕΕΤΤ, σχετικά µε τη Σύµβαση 

και την παρούσα Συγγραφή. 

 

23.3. Επικοινωνία : 

 

23.3.1. Κάθε αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία, µεταξύ των Μερών θα παράγει 
αποτελέσµατα, µόνον, όταν έχει επιδοθεί προσωπικώς ή ταχυδροµηθεί µε συστηµένη 

επιστολή (επί αποδείξει) ή έχει διαβιβασθεί µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπό τον όρο ότι το τελευταίο αναδιαβιβάστηκε στον 
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αποστολέα από τον αρχικό παραλήπτη, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν 

καθορίζει διαφορετικά η παρούσα.  

 

23.3.2. Όταν η αλληλογραφία έχει σταλεί συστηµένη, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως 
παραληφθεί, το αργότερο, πέντε (5) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποστολής. 
Οποιαδήποτε αλληλογραφία, µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την ηµεροµηνία της διαβίβασης. 
 

23.4. Μερική ακυρότητα : 

 

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος της Σύµβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δε θα 

επηρεάζει το κύρος άλλων τµηµάτων της Σύµβασης, τα οποία θα παραµένουν σε 
πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα Μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές 
προσπάθειες για να διαπραγµατευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της 
Σύµβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυµφωνίας τους θα 

ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων περί επίλυσης 
των διαφορών. 

 

23.5. Τήρηση αρχείου : 

 

Ο Ανάδοχος παρέχει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία και ιδίως στην καταχώρηση 

και αποθήκευση σε αρχεία της ΕΕΤΤ στοιχείων που περιλαµβάνονται στην προσφορά 

του ή /και σχετίζονται µε την εκτέλεση του Έργου, τις συναλλαγές του µε την ΕΕΤΤ, 

το προσωπικό και τους συνεργάτες του, στοιχεία που αφορούν στην εταιρική 

κατάσταση και την χρηµατοοικονοµική ικανότητά του κ.τ.λ. 

 

 

Άρθρο 24
ο
 

Γλώσσα της Σύµβασης : 

 

24.1. Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης  που θα καταρτισθεί µε βάση την παρούσα 

Συγγραφή υποχρεώσεων είναι η ελληνική, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στη 

∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Το σύνολο των Παραδοτέων, δυνάµει της  Σύµβασης 
συντάσσονται και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ από τον Ανάδοχο, στην ελληνική 

γλώσσα. 

 

24.2. Σε περίπτωση που η αρχική γλώσσα σύνταξης του παραδοτέου είναι άλλη, πλην 

της ελληνικής, µαζί µε την ελληνική µετάφραση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην ΕΕΤΤ το Παραδοτέο και στη γλώσσα αρχικής σύνταξής του. Σε κάθε 
περίπτωση, σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση επικρατεί η διατύπωση στην 

ελληνική.  

 

24.3. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές µεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός, και του 

Αναδόχου αφετέρου, σχετικά µε το έργο που ανατίθεται µε την παρούσα Σύµβαση 

διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος µεταφράσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. Η 

προφορική επικοινωνία, καθώς και η έγγραφη επικοινωνία, µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, µεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου δύναται να διεξάγεται και στην 

Αγγλική, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
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Αφού συµφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά, συντάχθηκε 

το παρόν σε δύο όµοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται όπως ακολουθεί και κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέλαβε από ένα.  

 

 

 


