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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΡΓΟΥ  
 

Υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον προσδιορισμό των τελών χρήσης φάσματος στη  
ζώνη των 1800 MHz με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης 

(benchmarking) 

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

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

για το έργο «Υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον προσδιορισμό των τελών χρήσης φάσματος στη 
ζώνη των 1800 MHz με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)», με  

προϋπολογισμό κατ’ ανώτατο όριο τριάντα  χιλιάδες ευρώ (€30.000,00), πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ.  
 

Η ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Διαγωνισμό 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, μέχρι την  26/6/2015 και ώρα 13.00, στην έδρα της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λεωφόρο Κηφισίας 60,  Τ.Κ. 15125 

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

δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω. 
 

 
Άρθρο 1.  

Αναθέτουσα Αρχή 

 

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική 

Αρχή, σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών 
ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των 

παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών.  

 
 

Άρθρο 2.  
Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 
Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

αναφορικά με τον προσδιορισμό των τελών χρήσης φάσματος στη ζώνη των 1800 MHz με τη 

μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Αναλυτική περιγραφή του 
αντικειμένου του προκηρυσσόμενου Έργου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας 

προκήρυξης. 

  

Άρθρο 3. 

Διαδικασία Διαγωνισμού  
 

3.1. Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
«Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 

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

3.2. Η διαγωνιστική διαδικασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΕΤΤ ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού που θα ορίσει η ΕΕΤΤ. 

3.3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/6/2015 και ώρα 
13:00 

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

ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση της 

ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΕΤΤ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της 
υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύει. 
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3.5. Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την ΕΕΤΤ, 
επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη 
αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την 

υποβολή όλων των υποψηφιοτήτων. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της υποψηφιότητας 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της υποψηφιότητας στο Πρωτόκολλο 
της ΕΕΤΤ και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας, μέσω ταχυδρομείου ή courier. 

 

 

 
Άρθρο 4. 

Παραλαβή Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών 

 

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

της Ε.Ε.Τ.Τ. (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(9:00-16:00). Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού αναρτάται και στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 
(www.eett.gr). 

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

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

προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και τις προβλεπόμενες εργασίες του Αναδόχου, καθώς 
και πληροφορίες για την Ε.Ε.Τ.Τ., υποβάλλοντας εγγράφως, ερωτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ., το 

αργότερο μέχρι και επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής των Προσφορών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις το αργότερο, 

μέχρι και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των 

Προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις, εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. 

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

αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 
ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί 

μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

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

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή των προσφορών δεν 
γίνεται δεκτή. 

 

 
Άρθρο 5. 

Χρονική διάρκεια σύμβασης 

 

5.1. Η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει, συνολικά, σε έξι εβδομάδες  από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

 

5.2. Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν 

δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση που θα 
υπογραφεί.  

 

5.3. Μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά 

προβλέπονται στην παρούσα, η σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού 

καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

http://www.eett.gr/
mailto:info@eett.gr
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Άρθρο 6. 

Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής  
 

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

χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός αποτελεί 
ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των Υποψηφίων. Η 

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

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

εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ, καθώς και κάθε είδους έξοδα για την παροχή της 

υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

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

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

εδάφιο β στοιχ. (vi) του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και 

μελετών της ΕΕΤΤ (ΚΥΑ 78870/ΦΕΚ 1750/Β΄/31.12.2001).  

6.4 Η καταβολή της Αμοιβής στον Ανάδοχο, θα γίνει συνολικά μετά την οριστική 

παραλαβή του  παραδοτέου του έργου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Α και την 
έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης για το σύνολο του έργου από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

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

τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή των αντίστοιχων παραστατικών. 

 
Άρθρο 7. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

7.1. Οι προσφορές των Υποψηφίων ισχύουν για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερη 
περίοδο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

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

όμως τον Υποψήφιο μόνο εφόσον το αποδεχτεί.  

 

7.3. Εάν ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στον χρόνο ισχύος των προσφορών, ο Πρόεδρος 

της ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να παρατείνει τον χρόνο διενέργειάς του κατά τριάντα (30) επιπλέον 
ημέρες κάθε φορά, ζητώντας από τους Υποψηφίους να επεκτείνουν αντίστοιχα τον χρόνο 

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

οπότε εξακολουθούν να θεωρούνται Υποψήφιοι, ή δεν αποδέχονται, οπότε παύουν να 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των ανωτέρω τριών (3) εργασίμων 
ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. 

 
 

 
Άρθρο 8. 

Γλώσσα του διαγωνισμού – Γλώσσα της σύμβασης 

 
8.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η ελληνική και 

σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, οι προσφορές 
των Υποψηφίων και η σύμβαση. Κάθε κείμενο ή πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί σε άλλη 
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γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή μετάφρασή του στα ελληνικά επί ποινή 
αποκλεισμού του Υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στην μετάφραση επικρατεί η 

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

 

8.2. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές μεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός και των 
Υποψηφίων και του Αναδόχου γίνονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος μεταφράσεων βαρύνει 

τους Υποψηφίους και τον Ανάδοχο. 
 

 

 
Άρθρο 9. 

  
Δικαίωμα και βασικές αρχές συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

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

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

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

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

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν Προσφορά. 

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

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

 

9.2. Στο διαγωνισμό δεν δύνανται να συμμετάσχουν: 

- Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. 

- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

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

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

- Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης. 
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- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατά την τελευταία διετία πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού συνδέονται 
με οποιαδήποτε σχέση, συμβατική ή άλλη, με τις Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας 
στην Ελλάδα ή με συνδεδεμένα με αυτές νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 
Ειδικότερα, το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και το προσωπικό 
του δεν πρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες που ενδέχεται να έλθουν σε 
σύγκρουση µε την ανεξαρτησία κρίσεως και την ακεραιότητά τους σε σχέση µε 
τα καθήκοντά τους, δυνάμει της παρούσης.  

 

Δέσμευση μη εκτέλεσης ανάληψης έργων που δημιουργούν σύγκρουση καθηκόντων θα ισχύει 
για τον επιλεγέντα ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και για ένα επιπλέον έτος μετά τη λήξη αυτής.  
 

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

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και σε 
κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του, των όρων 

διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.  
 

9.4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα Φακέλων Προσφοράς κ.τ.λ. 

 

9.5. Η ΕΕΤΤ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς 

ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
Υποψηφίους. 

 

9.6. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας της 
υποψηφιότητας, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή 

αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό. 
 

9.7. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ένωση εταιρειών, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της ΕΕΤΤ, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

 

9.8. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θεωρούνται 
δεσμευτικά για τους υποψηφίους.  

 
9.9. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί έναντι 

της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του διαγωνισμού και της σύμβασης μέχρι και την οριστική 

παραλαβή του έργου και την εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου. Ο καθορισμός του 
νομίμου εκπροσώπου προκύπτει είτε από την νόμιμη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου 

(πχ πρόεδρος Δ.Σ. ή/και διευθύνων σύμβουλος της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας), είτε από 
πράξη αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση διοικητικού συμβουλίου της 

υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας) είτε από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του 

αντίστοιχου του συμβολαιογράφου οργάνου σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης 
των αλλοδαπών υποψηφίων). 

 
9.10. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν αντίκλητο, ο οποίος θα είναι κάτοικος Αθηνών που μιλά 

την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτημένος ειδικά να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που έχουν 
σχέση με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 10. 
 

Βασικά δικαιολογητικά και ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

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

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

 
 

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

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

-  και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι του. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

A.2.  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 
 

 

A.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα 
οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
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     A.4. 

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

Διαχείρισης της επιχείρησης (σε περίπτωση εταιρικού σχήματος κ.τ.λ.) ή πρακτικό 
απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση Ανώνυμης 

Εταιρίας κ.τ.λ.), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα αποδεικνύονται τα κάτωθι: 

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

κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα, οπότε στη δεύτερη περίπτωση, η ως άνω απόφαση 
θα περιέχει, επιπλέον, πλήρη τα στοιχεία των μελών, καθώς και τους βασικούς 

όρους συμμετοχής στο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα (ποσοστά συμμετοχής, 
αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισμού επιχείρησης, ως leader, και αποδοχή της 

από τα λοιπά μέλη), 

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

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

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

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

 

A.5. Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι Ενώσεις θα 
πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

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

 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 

 

Β. Δικαιολογητικά για τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις 

  

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

προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
 

i. Οι υποψήφιοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος/ 

ομίλου/ ένωσης/ σύμπραξης κ.τ.λ., πρέπει να έχουν χρηματοδοτική ικανότητα ανάλογη των 
απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος, η ποιότητα και η πολυπλοκότητα της δημοπρατούμενης 

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

προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου.  Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, η 

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

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

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

τελευταίο οικονομικό έτος, ο ως άνω όρος θα ισχύει μόνο για τα 2 πρώτα οικονομικά έτη. 
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iii. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 

επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου αντικειμένου και μεγέθους με το 

υπό ανάθεση Έργο. 

 

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

2013, 2014) συν το τρέχον, τουλάχιστον ένα (1) Έργο με αντικείμενο τον προσδιορισμό των 

τελών χρήσης φάσματος με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). 

 

Προς τον σκοπό αυτό προσκομίζονται τα ακόλουθα: 
 

Β. 1 
 

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

Β. 2 

 
Δήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι χαρακτηριστικά του 

Υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με 

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

και τους επαγγελματικούς τίτλους αυτών) 
- τομείς δραστηριότητας και υπηρεσίες. 
 

B.3. Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος 

Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2012, 2013, 2014) συν το τρέχον, και 
είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια 

Δημόσια Αρχή. 

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

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

Έργου. 

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

 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. 
Η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού της ΕΕΤΤ δύναται να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά 
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του παρόντος άρθρου μέσα σε εύλογη προθεσμία.  Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

 Μετά την κατάθεση των προσφορών, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού της ΕΕΤΤ δε λαμβάνεται υπόψη. 

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

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

έγγραφο, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
 

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

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

4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση: 
- τα απαιτούμενα στην παρούσα ενότητα (Β) πρέπει να υποβάλλονται για κάθε 

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

 

 
 

Άρθρο 11. 

Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

 

11.1. Περιεχόμενο Προσφορών 

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

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

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

υποψηφίου, ως εξής:  

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

έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

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

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

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

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

Διαγωνισμού». 

11.1.3. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

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

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

του.] 
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Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
τοποθετούνται: 

 

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

προσδιορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης. 

ii. Η τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου. 

Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Oικονομική προσφορά» τοποθετείται η Oικονομική 
Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου. 
 
 

11.2. Τεχνική προσφορά 

 

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

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

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

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

κοινοπραξίας περιλαμβάνονται οι πληροφορίες κάθε μέλους της κοινοπραξίας) 

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

κεφάλαια, τα παρακάτω στοιχεία: 

 
11.2.1. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου σχετικά με την 

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

 
Α. Την προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο. 
Β. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

 
11.2.2. Σχήμα υλοποίησης του έργου: 

 

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

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

που θα αναλάβει το κάθε μέλος της ομάδας. 

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

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

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

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

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

έργου.  
 

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με την Τεχνική 

Προσφορά τους τον παρακάτω Πίνακα 1.  
 

 
 

 
Πίνακας 1 
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 Ενότητα Α1 του 
Παραδοτέου 

Ενότητα Α2 του 
Παραδοτέου 

Σύνολο 
ανθρωποωρών ανά 
στέλεχος 

Ταξινόμηση του 
Προσωπικού (Υπεύθυνος 
Έργου, μέλος κλπ)  

Ονομ/μο 
στελέχους 1 

    

Ονομ/μο 
στελέχους 2 

    

….     

Σύνολο 
ανθρωποωρών 
ανά Ενότητα 
Έργου 

    

 

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

Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται Δήλωση Συνεργασίας για όλη την 
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου.  

 
11.2.3. Πληροφορίες για τα μέλη της Ομάδας 

 
Κατάλογο των μελών της ομάδας που θα εκτελέσει το έργο, τους τίτλους σπουδών και τα 
βιογραφικά τους σημειώματα, στα οποία να αναφέρονται τα ομοειδή με το παρόν έργα στα 

οποία έχει συμμετάσχει καθένας και να γίνεται περιγραφή του ρόλου τους σε κάθε έργο. Στα 
στοιχεία που παρατίθενται για το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Έργο θα 

πρέπει να ορίζεται ένα (1) στέλεχος του υποψηφίου, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία και την τεχνική ικανότητα, ως Υπεύθυνος Έργου.  

 

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

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

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

 
11.2.4. Διευκρινίσεις 

Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε ή εναλλακτική προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήμερος για τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού. 

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

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

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε 

όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

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

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

 

11.3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» 

 

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

 

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

δακτυλογραφημένη και να μην φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ), επί ποινή 

αποκλεισμού. Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

 
11.3.2. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, 

σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία/ ένωση προσώπων, από όλα τα μέλη 

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

 

11.3.3. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται το συνολικό προτεινόμενο ποσό για το σύνολο 

του έργου. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι και 
παρακρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν 

συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των 
συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που θα 

απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για 

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

της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και 
δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί 
των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

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

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

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

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

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 12. 
Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

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

Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ.  Ο χρόνος 
των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών 

θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρμόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 

 

Άρθρο 13. 

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

 

13.1. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

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

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

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

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

ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».  

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

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

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

 

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

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ιδίως: 

 
- Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις 

ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

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

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

ελάχιστων χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και της 
τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

- Γνωστοποιεί σε όλους τους υποψήφιους με φαξ τα ονόματα των διαγωνιζομένων που 
αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχής τους στον διαγωνισμό καθώς και τους 

λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς. Οι αποκλεισθέντες έχουν το δικαίωμα 
υποβολής ενστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.  

 

13.2. Κριτήρια αξιολόγησης Προσφορών – Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

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

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

 

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

 
Κριτήρια Τεχνικής Βαθμολογίας (ΤΒ) 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμολογία 

Α  Μεθοδολογία και σχήμα υλοποίησης του 

Έργου  

0-30 

Β Εμπειρία και τεχνογνωσία της Ομάδας 
Έργου 

0-70 

ΣΥΝΟΛΟ 0-100 (ΤΒi) 

 

Προσφορές με τεχνική βαθμολογία κατώτερη του 65/100 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

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

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 

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

 

13.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και τελική κατάταξη 
 

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

 

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

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

• Προβαίνει σε τεχνικοοικονομική αξιολόγηση βάσει του τύπου τελικής βαθμολογίας 

(κατωτέρω)  και καταχωρεί τις Προσφορές στο συγκριτικό Πίνακα. 

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

• Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου. 
 

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

Β = 0.5xKmin/Ki+0.5xTΒi/TΒmax. 

όπου: 

Κmin: η μικρότερη οικονομική προσφορά 

Ki : η εν λόγω οικονομική προσφορά 

ΤΒi : η εν λόγω τεχνική βαθμολογία 

ΤΒmax: η μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία 

Η τελική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Οι τελικές βαθμολογίες 
ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου κλπ. 
Επικρατέστερη είναι προσφορά με την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία (Β). 

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

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διαγωνισμού 

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

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

απόρριψη της προσφοράς τους και την τελική επιλογή αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 14. 

Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
 

14.1. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου της αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο 

προηγούμενο άρθρο, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τον υποψήφιο που 
κατατάχθηκε πρώτος σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης, να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως περιγράφονται 
κατωτέρω. 

14.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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14.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει ανακοίνωση στον διαγωνιζόμενο προς τον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 

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

14.4. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ανακοίνωση πρόσκλησή της. 

14.5. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

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

 
14.6.Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 
 

 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
   

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 
κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να προκύπτει, ότ
ι 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,  σχετικ
ό  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.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίο

υ εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση  και,  επίσης,  ότι  δεν  τ

ελούν  σε  διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
 

 

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

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

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

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  

 
 1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 

κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να προκύπτει, ότ
ι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
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από τα αδικήματα της  παρ.  1  του  άρθρου  43  του  προεδρικού 
δ/τος  60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικ

ό  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.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
  

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

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

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

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
 

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

 ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

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

κό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  απ
ό  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογραφί

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

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

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

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

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

 
 
 

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

 
1. Τα δικαιολογητικά με α/α 1 έως και 5 , που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά 

ή αλλοδαπά Διευκρινίσεις: 
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

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

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

 

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

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

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του Υποψήφιου Αναδόχου. 
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Άρθρο 15. 

Απόρριψη Προσφορών 

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

(1) Προσφορά που υποβάλλεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

Προσφορών. 

(2) Έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση 

εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 

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

(4) Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής  

(5) Μη υποβολή ή κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται από τη διακήρυξη και 

σύμφωνα με τους όρους αυτής, καθώς επίσης και μη παροχή διευκρινίσεων επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών εντός των ημερών που προβλέπονται από την 

ημερομηνία του σχετικού εγγράφου αιτήματος της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού 

(6) Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

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

ορισμένου χρονικού διαστήματος αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Άρθρο 16. 

Διαδικασία κατακύρωσης 

 

16.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει άμεσα στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα 
υποβάλει στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης. 
 

16.2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο των ως 
άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ενημερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ και η διαδικασία επαναλαμβάνεται (χωρίς να απαιτείται η 
έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ) με την πρόσκληση  από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της 
τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης. 
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Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

16.3. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το τελικό πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στους 
υποψήφιους του διαγωνισμού που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. 

16.4. Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή 

Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. 

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

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

 

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

 

 

Άρθρο 17. 

Ενστάσεις 

 

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

 

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

 

Άρθρο 18. 

Ματαίωση του διαγωνισμού 

 

Η ΕΕΤΤ μπορεί να ματαιώσει τον διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ή να 

επαναλάβει αυτόν κατά την κρίση της, για σπουδαίο λόγο και ιδίως για: 

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

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

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

(δ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της ΕΕΤΤ ή  

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

 

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

Υπογραφή Σύμβασης 

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

 

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

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως στην ΕΕΤΤ κάθε μεταβολή που γίνεται στην 
έδρα της επιχείρησης σε σχέση με την αρχικώς δηλωθείσα στον διαγωνισμό μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου, άλλως κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην διεύθυνση που έχει 
δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.  

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

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

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

 

Άρθρο 20. 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή 

 

Η ΕΕΤΤ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής του έργου, η 

οποία βεβαιεί τη λήξη της σύμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους 
στάδια, φάσεις ή τμήματά της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο 
υλοποίησης της σύμβασης, του ζητεί εξηγήσεις και διευκρινίσεις και του μεταφέρει τις 
σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ.  

 

 

Άρθρο 21. 

Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση αναδόχου 

 

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

Εκχώρηση και υπεργολαβία 

 

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

 

 

Άρθρο 23. 

Εμπιστευτικότητα 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς του Αναδόχου δημοσιότητα αναφορικά με τα 

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

 

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

 

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

 

 

Άρθρο 24. 

Αρμόδια δικαστήρια – Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

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

 

Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου:  

 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ. 
για τον προσδιορισμό των τελών χρήσης φάσματος στη ζώνη των 1800 MHz με τη 
μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)». 

 
 
Υφιστάμενη κατάσταση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη των 
1800 MHz 

 

Το φάσμα που σήμερα έχει διατεθεί στην Ελλάδα στην ζώνη των 1800 MHz  για την 
εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και την παροχή Διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα:  

  

Πάροχος 
Φάσμα Downlink  

(MHz) 

Φάσμα Uplink  

(MHz) 

Ημερομηνία  
Έναρξης  

Δικαιώματος 

 Χρήσης 

Ημερομηνία Λήξης  

Δικαιώματος  
Χρήσης 

Cosmote 1855-1880 

 

1760-1785 5-12-1995 4-12-2020 

Cosmote 1845-1855 1750-1760 1-7-2012 31-6-2027 

Vodafone 1820-1830 1725-1735 1-7-2012 31-6-2027 

Vodafone 1830-1845 1735-1750 6-8-2001 5-8-2016 

Wind 1810-1820 1715-1725 6-8-2001 5-8-2016 

Wind 1805-1810 1710-1715 6-8-2001 5-8-2016 

Πίνακας 1: Εκχωρήσεις φάσματος στην ζώνη των 1800 MHz ανά εταιρία  
 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 58626/2224/Φ1/10.6.2010 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης και της Απόφασης 2009/766/EC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 
με την Απόφαση 2011/251/EU για την απελευθέρωση της χρήσης φάσματος στη ζώνη των 
1800 MHz, η ΕΕΤΤ καλείται να διασφαλίσει τις βασικές αρχές ανταγωνισμού μεταξύ των 
παρόχων, αποφεύγοντας ασυμμετρίες στη δυνατότητα πρόσβασης των παρόχων σε 
απελευθερωμένο φάσμα, και να διασφαλίσει την ισότιμη μετατροπή όλων των δικαιωμάτων 
χρήσης του εν λόγω φάσματος ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους.  

 

Σκοπός του έργου είναι η παροχή υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον προσδιορισμό της τιμής 
εκκίνησης για φάσμα εύρους 2x30 στη ζώνη των 1800 MHz με ημερομηνία έναρξης του 
δικαιώματος χρήσης τον Αύγουστο του 2016.  

Το αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε δύο ενότητες οι οποίες θα περιληφθούν στο 
Παραδοτέο του έργου: 

 

Παραδοτέο Α: 

Ενότητα Α1: Διεθνής πρακτική   

 

Το εν λόγω παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με άλλα Κράτη 
Μέλη που έχουν χορηγήσει δικαιώματα χρήσης στη ζώνη των 1800 ΜΗz αναφέροντας ανά 
Κράτος Μέλος ξεχωριστά για τη ζώνη των 1800 ΜΗz:  

 Τη διαδικασία αδειοδότησης που ακολουθήθηκε.  

 Την τελική τιμή ανά MHz για το χορηγηθέν φάσμα στη ζώνη των 1800 MHz, τις σχετικές 
τιμές εκκίνησης και τους όρους πληρωμής, καθώς και λοιπά τέλη (εφάπαξ ή ετήσια), όπου 
αυτά εφαρμόζονται. 
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 Την ημερομηνία εκχώρησης του δικαιώματος χρήσης.   

 Τη διάρκεια της άδειας.  

 Τις υποχρεώσεις κάλυψης (roll-out obligations). 

 Τις υποχρεώσεις ποιότητας/ταχύτητας υπηρεσίας. 

 To μέγιστο εύρος ζώνης φάσματος ανά πάροχο.  

 Τα πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία εκχώρησης. 

  

Επιπλέον στο εν λόγω παραδοτέο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία ανά χώρα 
αναφορικά με τον πληθυσμό, τον πληθωρισμό, την αγοραστική δύναμη του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, την ισοτιμία αν το εθνικό νόμισμα δεν είναι το ευρώ, καθώς και άλλα στοιχεία που κρίνει 
ο Ανάδοχος ότι θα απαιτηθούν κατά την επόμενη φάση του έργου όπου θα προβεί στις 
απαιτούμενες προσαρμογές κατά τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης με βάση την 
μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking).  

Για όλα τα στοιχεία που θα περιληφθούν στην εν λόγω ενότητα, θα πρέπει να αναφερθούν και 
οι πηγές προέλευσης. 

Βάσει των ως άνω στοιχείων ο Ανάδοχος θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τις χώρες που 
πρέπει να συμπεριληφθούν στην συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και στην περίπτωση 
που προτείνει την εξαίρεση κάποιας χώρας θα πρέπει να το αιτιολογήσει.  

 

Ενότητα Α2: Υπολογισμός της τιμής εκκίνησης βάσει της μεθοδολογίας της 
συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει την τιμή φάσματος που αντικατοπτρίζει την αξία του υπό 
χορήγηση φάσματος στη ζώνη των 1800 MHz με βάση την μεθοδολογία της συγκριτικής 
αξιολόγησης (benchmarking). Η πρόταση του Αναδόχου για το ύψος της τιμής εκκίνησης θα 
πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική και αιτιολογημένη και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους 
τους παράγοντες που πρέπει η ΕΕΤΤ να εξετάσει για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης. 

Για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης θέματα πολιτικής-στρατηγικής καθώς και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από ανάλογες δημοπρασίες ή άλλες διαδικασίες σε αυτές τις 
ζώνες φάσματος άλλων χωρών πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 

Επιπλέον στο παραδοτέο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια αναλυτική περιγραφή των 

προσαρμογών στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να υπολογίσει την τιμή 
εκκίνησης και τη μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί για την πραγματοποίηση των προσαρμογών. 
Προσαρμογές θα πρέπει να γίνουν μεταξύ άλλων ανά χώρα που συμπεριλαμβάνεται στη 
συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) με βάση τον πληθυσμό, τον πληθωρισμό, την 
αγοραστική δύναμη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, την ισοτιμία στην περίπτωση  που το εθνικό 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ ή άλλες προσαρμογές που κρίνει απαραίτητες ο Ανάδοχος και οι 
οποίες επηρεάζουν το τελικό τίμημα.  

Ο Ανάδοχος θα δώσει στην ΕΕΤΤ και το excel υπολογισμού του τιμήματος στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και οι σχετικοί 
υπολογισμοί. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

      
Η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει, συνολικά, σε έξι εβδομάδες. 

Ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη διάρκεια, το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί, αν δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

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

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το Παραδοτέο ΠΑ (αρχική υποβολή) εντός δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο πλαίσιο του αρχικού 

ελέγχου και της παρακολούθησης του παραδοτέου, η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την στιγμή της 
υποβολής, θα το εγκρίνει ή θα το επιστρέψει στον Ανάδοχο καταλλήλως σχολιασμένο. Με τη 

σειρά του, ο Ανάδοχος εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών, από της λήψεως των 
παρατηρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. θα υποβάλλει το αναθεωρημένο παραδοτέο, έχοντας λάβει υπόψη 

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

 

 

Τρόπος πληρωμής:  

Το συνολικό τίμημα θα καταβληθεί συνολικά μετά την οριστική παραλαβή του  παραδοτέου 

του έργου.     

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

 

Κυρίες, Κύριοι,  

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

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

τεύχους του Διαγωνισμού και των παραρτημάτων αυτού, το οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 
και δηλώνω ότι η Εταιρεία / κοινοπρακτικό σχήμα / όμιλος / ένωση /σύμπραξη, εφόσον 

αναδειχθεί ανάδοχος έχει την ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

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

παρούσα  

ως  συνολικό το ποσό των............... (αριθμητικώς).......................Ευρώ για το έργο    

προσδιορισμό των τελών χρήσης φάσματος στη ζώνη των 1800 MHz με τη μεθοδολογία της 

συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)» ……………………………………………………………….. 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Προκήρυξης.  

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

 …………………….(ημερομηνία) 
 Υπογραφή 

 (Νόμιμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα) 

 
 

 
 


