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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 60 

Πόλη Μαρούσι Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 151 25 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο 0030 210 6151000 

Φαξ 0030 210 6105049 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@eett.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Φ. Νισυρίου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eett.gr 

 

Αναθέτουσα Αρχή  

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 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, τη ρύθμιση και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και της αγοράς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αποτελεί Κεντρική 

Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει και ανήκει στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 

(Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296): «ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

www.promitheus.gov.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr  

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από τη διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: www.eett.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 

4412/2016.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της υπ’ 

αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017) Υπουργικής Απόφασης  

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016. 

 

  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

Σύμβασης  

 

1.3.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, 

ανεξάρτητο από εκείνη και τις ελεγχόμενες εταιρείες (Cosmote AE, Vodafone-

Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 44 παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012, το παρόν έργο, το οποίο 

περιλαμβάνει τον έλεγχο συμμόρφωσης των τριών προαναφερθέντων εταιρειών 

δικτύων κινητής, ως εταιριών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) χονδρικού 

τερματισμού κλήσεων με την υποχρέωση του Λογιστικού Διαχωρισμού (ΛΔ) 

σύμφωνα με την αναλυτική μεθοδολογία του Κανονισμού της ΕΕΤΤ (ΑΠ  ΕΕΤΤ 

766/18/15.06.2016).  

 

1.3.2.  H EETT με το παρόν έργο αιτείται από τον Ανάδοχο τη διεξαγωγή ελέγχου 

στις τρεις εταιρείες των παρόχων δικτύων κινητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό εφαρμογής της υποχρέωσης του ΛΔ της ΕΕΤΤ, ΑΠ ΕΕΤΤ 

766/18/15.06.2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει την ορθή εφαρμογή από τους εν 

λόγω υπόχρεους παρόχους δικτύων κινητής της επιβληθείσας αναλυτικής 

μεθοδολογίας του μέτρου του Λογιστικού Διαχωρισμού και να παράσχει στην ΕΕΤΤ 

σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο εν λόγω έλεγχος θα διεξαχθεί στα 

υποβληθέντα Υποδείγματα Αναφοράς (ΥΑ) λογιστικού διαχωρισμού ετών 2016, 

2017 και στη συνέχεια σε εκείνα που θα υποβληθούν για το έτος 2018, μετά την 

ολοκλήρωση της σχετικής υποβολής από τους τρις παρόχους δικτύων κινητής.  

 Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει  πλήρεις και τεκμηριωμένες εκθέσεις ελέγχου για 

κάθε μια από τις ελεγχόμενες εταιρείες καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία σε μορφή 

excel των ΥΑ του ΛΔ μαζί με τους σχετικούς υπολογισμούς, καθώς και προτάσεις για 

http://www.eett.gr/
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πιθανά ζητήματα που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την διεξαγωγή των ελέγχων στο 

πλαίσιο πάντα της επιβληθείσας από την ΕΕΤΤ μεθοδολογίας. 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου και κατάλογος 

των Παραδοτέων δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

 

Το υπό ανάθεση έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, κάθε μία από τις 

οποίες αντιστοιχεί σε έναν αυτοτελή περίπου πεντάμηνο έλεγχο των υποβληθέντων 

από τις ελεγχόμενες εταιρείες  υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού ως 

εξής: 

 

Φάση Α’:   Έλεγχος των υποβληθέντων από τους Παρόχους Δικτύων Κινητής 

(ΠΔΚ) υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού έτους 2016 

σύμφωνα με την ορισθείσα μεθοδολογία από την ΕΕΤΤ. 

 

 

Φάση Β’: Έλεγχος των υποβληθέντων από τους Παρόχους Δικτύων Κινητής 

(ΠΔΚ) υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού έτους 2017 

σύμφωνα με την ορισθείσα μεθοδολογία από την ΕΕΤΤ. 

 

 

Φάση Γ’:  Έλεγχος των υποβληθέντων από τους Παρόχους Δικτύων Κινητής 

(ΠΔΚ) υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού έτους 2018 

σύμφωνα με την ορισθείσα μεθοδολογία από την ΕΕΤΤ. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79210000-9.  

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.  

 

1.3.3. Διάρκεια  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 15 μήνες. 

1.3.4.  Προϋπολογισμός 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00€ 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που επιμερίζεται σε εκατό σαράντα χιλιάδες ευρώ 

(140.000,00€) τους πρώτους δέκα (10) μήνες και σε εβδομήντα χιλιάδες ευρώ 

(70.000€) για τους υπόλοιπους πέντε (5)μήνες πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

H Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να αναθέσει στον Ανάδοχο 

συμπληρωματικές υπηρεσίες  σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132  του Ν. 

4412/2016. 

 

1.3.5. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 

άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται 

βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

ισχύει, 

 Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, 

 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,  

 Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», 

 Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις»  και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, 

 Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα»,  

 Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

 Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 Της υπ’ αριθ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
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 Της υπ’ αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2-06-2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/07/2019 και ώρα 

13:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού 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.ΔΗ.Σ. 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος, την 10η /7/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 

στις 05-06-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), καθώς και το πλήρες κείμενο 

της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις και τους λοιπούς όρους 

της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ως άνω συστήματος.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Aναθέτουσας Αρχής, 

στη διεύθυνση (URL): www.eett.gr. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής, 

 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

 Το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 

υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών που δεν υποβάλλονται έγκαιρα, 

είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 

λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 

από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παρ. 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
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τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 

την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) 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, η) τα στοιχεία 

της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV της 

παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  
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Ένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές 

στον παρόντα διαγωνισμό.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 

(4.200,00) ευρώ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρ. 2.4.5 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 

να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την 

έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής 

δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στις παρ. 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της Σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους που απαριθμούνται στις παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 

της παρούσας. 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η 

Aναθέτουσα Aρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 

οποίες προκύπτουν  αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και 

ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

Σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
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θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ)   εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 

του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των παρ. 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

(ι) εάν κατά την περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπάρξει  αλλαγή  της 

σύνθεσης της ομάδας έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 

2.2.3.3 της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 

λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας, που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.3 της παρούσας, μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
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(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 

τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 

της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

Σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι υποψήφιοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε ως μέλη κοινοπρακτικού  

σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ. πρέπει να έχουν χρηματοδοτική 

ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος, η ποιότητα και η 

πολυπλοκότητα της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο στο 

ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00) ετησίως.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  κατ’ ελάχιστον, 

τα εξής: 

 

2.2.6.1. Γενική εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων/υπηρεσιών, ελέγχων κοστολογικών συστημάτων και 

ελεγκτικής (auditing), λογιστικού διαχωρισμού τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 

ειδικότερα σε θέματα κινητών επικοινωνιών, αποδεικνυόμενης με κατάλληλες 

συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 2.2.9.2 της παρούσας.  

 

2.2.6.2. Ειδική εμπειρία σε έργα που έχουν άμεση σχέση με το σκοπό και το 

αντικείμενο  του παρόντος έργου,  όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων, κατ’ ελάχιστον ενός έργου ελέγχου 

κοστολογικού συστήματος τηλεπικοινωνιακού οργανισμού με υποχρέωση λογιστικού 
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διαχωρισμού, στην υλοποίηση του οποίου είχε συμμετάσχει, με ποσοστό, 

τουλάχιστον, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).  

 

2.2.6.3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να 

διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συμμετέχει 

στην κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

 

2.2.6.4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποδείξει την ανωτέρω απαιτούμενη 

τεχνική ικανότητα, αποκλείεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

 

2.2.7   Ειδικός λόγος αποκλεισμού λόγω του αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις 

οικονομικών φορέων (συμπράξεις, κοινοπραξίες), που εμπίπτουν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

2.2.7.1.  Είναι θυγατρικές επιχειρήσεις των τριών παρόχων δικτύων κινητής (Cosmote 

A.E., Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ) ή 

ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την Cosmote A.E. ή την Vodafone – Πάναφον ή 

την Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, 

 

2.2.7.2. Συμμετέχουν, ως αποκλειστικοί Ανάδοχοι ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα 

ή ως μέρος ευρύτερου σχήματος (κοινοπραξίας, ένωσης κλπ.), σε υπό εξέλιξη 

έργο της Cosmote A.E., της Vodafone – Πάναφον ΑΕ ή της Wind Hellas 

Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ή θυγατρικής της εταιρείας, 

 

2.2.7.3.Έχουν ανακηρυχθεί, το προηγούμενο, της υποβολής της δήλωσης συμμετοχής 

στον παρόντα Διαγωνισμό, έτος, ανάδοχοι για ανάλογο έργο ή έργα για 

λογαριασμό της Cosmote A.E., της Vodafone – Πάναφον ΑΕ ή της Wind Hellas 

Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ή συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, με οποιαδήποτε μορφή 

συμβατικής ή άλλης σχέσης, ως αποκλειστικοί ανάδοχοι ή ως Υπεργολάβοι ή σε 

συνεργασία με άλλα πρόσωπα, ως μέρος ευρύτερου σχήματος (κοινοπραξίας, 

ένωσης κ.τ.λ.), 

 

2.2.7.4. Στελέχη τους έχουν αναλάβει ουσιώδη ρόλο, τον προηγούμενο, της υποβολής 

της δήλωσης συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό, έτος σε ανάλογο έργο ή σε 

ανάλογα έργα για λογαριασμό της Cosmote A.E., της Vodafone – Πάναφον ΑΕ ή 

της Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ή συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, με 

οποιαδήποτε μορφή συμβατικής ή άλλης σχέσης, είτε ως ιδιώτες, είτε ως στελέχη 

της συμμετέχουσας ή άλλης επιχείρησης, ένωσης επιχειρήσεων, κοινοπραξίας ή 

επιχειρηματικού φορέα γενικότερα. 

 

2.2.7.5. Τυχόν ανάθεση ανάλογων έργων από την Cosmote A.E. ή την Vodafone – 

Πάναφον ΑΕ ή την Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ή από θυγατρική αυτών στο 

πρόσωπο ή ένωση προσώπων στο οποίο θα κατακυρωθεί το παρόν Έργο ή σε 

πρόσωπο του ίδιου ομίλου εταιρειών ή σε στέλεχός του, μετά την υπογραφή και 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής Σύμβασης αποτελεί λόγο κήρυξης του 

Αναδόχου, εκπτώτου.  
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παρ. 2.2.5 της παρούσας) και τα σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.6 της παρούσας), να στηρίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 

ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους 

οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3 της παρούσας και β) πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το Παράρτημα II της 

παρούσας και τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το 

ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την 

έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 

οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.   

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παρ. 2.2.8 της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον 

αφορά στους φορείς αυτούς. 

Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός 

φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής 

της προσφοράς. 

Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της Σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο και το τμήμα αυτό 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την 

παρ. 2.2.3 της παρούσας και για τους υπεργολάβους.   

Σε κάθε περίπτωση, ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό 

ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας για 

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παρ. 2.2.1 έως 2.2.8 της παρούσας, κρίνονται 

κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παρούσας και κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 

3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 2.2.4-

2.2.8 της παρούσας). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 

του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
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ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 

της παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα 

να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 

οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  

Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη Σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της 

παρούσας οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παρ. 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του) ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2.2.3.1. 

β) για τις παρ. 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ΄ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.3 της παρούσας, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 

- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2.2.3.2 και 

στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.3 της παρούσας Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis). 
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 

- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παρ. 2.2.3.7 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 

- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα 

εξής: 

 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 

και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Σημειωτέο ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις Κ.Ο.Κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του κώδικα Δικηγόρων 

(Ν. 4194/2013) και συνοδεύονται από μετάφρασή τους. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται 

και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και 

σημείο 6.2).  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους υποψήφιους.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν την 

ψηφιακή υπογραφή του και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Κατόπιν θα 

προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, μέσα σε 
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σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού και με την ένδειξη «ΝΑ 

ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ». 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4 της παρούσας (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

Β.2.1. Τα νομικά πρόσωπα: 

Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο ή ισοδύναμη 

επαγγελματική ή εμπορική οργάνωση, στο οποίο θα αναφέρεται το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν ή βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης 

επιτηδεύματος από την οποία προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων τους, ή 

ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό 

επάγγελμά τους. 

Β.2.2. Τα φυσικά πρόσωπα:              

Βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης επιτηδεύματος από την οποία 

προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα που είναι εγκατεστημένος ο φορέας δεν 

εκδίδει βεβαίωση ή η βεβαίωση αυτή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα ανωτέρω, η βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής.  

Από τα δικαιολογητικά της παρ. Β.2. πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παραμένει 

εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο / Επαγγελματικό μητρώο και να ασκεί το 

ειδικό επάγγελμά του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και μέχρι την 

ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προσκόμιση του 

πιστοποιητικού σύμφωνα με την παρ. 2.2.4 της παρούσας. 

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ. 

2.2.5 της παρούσας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

- Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται, σύμφωνα 

με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου ο οικονομικός φορέας (ή εφόσον 

πρόκειται περί ένωσης, τα μέλη αυτής) είναι εγκατεστημένος.  

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό 

διάστημα, υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα.   

Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών του οικονομικού φορέα (ή των μελών της ένωσης) για τις τρεις (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 

οικονομικού φορέα (ή των μελών της ένωσης).  
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

B.3 Για την απόδειξη της καταλληλότητας της παρ. 2.2.5.1 της παρούσας, οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλουν βεβαίωση/πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με το 

οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή 

στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται γα την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.    

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 της παρούσας οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουνπεριγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχουν παράσχει 

ή παρέχουν επί του παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η γενική και ειδική 

Εμπειρία τους σχετικά με το αντικείμενο του έργου, με κύρια αναφορά σε έργα 

ελέγχων κοστολογικών συστημάτων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Δεδομένου ότι 

τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του υποψηφίου, θα 

πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και 

εμπεριστατωμένες. 

Για την απόδειξη της ως άνω τεχνικής ικανότητας, ειδικότερα θα πρέπει να 

υποβληθούν τα ακόλουθα:  

 

Β.4.1. Αριθμός ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση του υποψηφίου, τίτλοι σπουδών 

και επαγγελματικοί τίτλοι, εάν έχει συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες 

κ.τ.λ. 

 

Β.4.2. 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. 

 

Β.4.3. Κατάλογος των έργων που ο υποψήφιος έχει αναλάβει με αντικείμενο τον 

έλεγχο καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή για τον 

έλεγχο κοστολογικών συστημάτων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών με έλεγχο 

υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού.  

 

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  
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A/

Α 

ΠΕΛΑΤ

ΗΣ 
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ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

– ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟ

ΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ 

 

 

Στον κατάλογο αναφέρονται: 

- ο αρχικός προϋπολογισμός,  

- το τελικό κόστος,  

- η ημερομηνία παροχής,  

- η συνολική διάρκεια,  

- η απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και  

- το αν είναι ήδη αποπερατωμένα  

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

φορείς. 

 

Β.4.4. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής: 

 

- Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται 

πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή.  

 

- Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται, είτε 

πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου. Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, 

πρέπει να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά. 

 

Σημειώνεται ότι στην περιγραφή των έργων πρέπει να διευκρινίζεται/εξηγείται η 

σχέση των έργων με το παρόν έργο. Η απλή αναφορά των τίτλων των έργων δεν είναι 

επαρκής. 

 

- Αναλυτική περιγραφή για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω έργα, το οποίο 

είναι παρόμοιο με το αντικείμενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά 

και το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο. 

 

- Παράλληλα πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την 

επάρκεια του υποψηφίου για το παρόν έργο. Για το έργο αυτό πρέπει να 

προσκομίζεται ενημερωτικό σημείωμα, που θα αναφέρει, ιδίως, το είδος και το 

μέγεθος του έργου στο οποίο προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες αναλυτικά και λεπτομερώς, 

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

υπηρεσιών (αρχή και πέρας), τη συνολική αξία των υπηρεσιών ή τη δαπάνη της 

τελευταίας τριετίας εφόσον οι εργασίες επεκτείνονται και εκτός αυτής και 

πιστοποιητικά του εργοδότη της σύμβασης των υπηρεσιών.  

 

Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την 

ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ. που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και 

υπέβαλε προσφορά ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του υποψηφίου, απόσυρση της 

προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 
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Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ δεν 

αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η 

Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του υποψηφίου. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 

που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 

και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 

τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 

2 του Ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 της παρούσας, για την απόδειξη ότι θα 

έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε 

να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο (άρθρο 

78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα 

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2.2.3.2 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 

που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
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τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν 

την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας 

αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων 

εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94). 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

2.3.1.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπολογιζόμενη με βάση 

συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και την οικονομική προσφορά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει από τον παρόντα διαγωνισμό την 

επιλογή του Αναδόχου, ο οποίος, όχι μόνον θα είναι κατεξοχήν ικανός να εκτελέσει 

το έργο του, αλλά και επαρκώς προετοιμασμένος για να αρχίσει τις εργασίες 

πραγματοποίησης του έργου του αμέσως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και 

κατάλληλα οργανωμένος και με την κατάλληλη Ομάδα Έργου για να το 

αποπερατώσει, κατά πιστή εφαρμογή της Σύμβασης στο σύνολό της.  

Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν, με την πληρότητα και την ποιότητα των 

στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς τους, να αναδείξουν αφενός ότι έχουν τη γνώση 

και την εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης και αφετέρου ότι είναι σε πλήρη 

ετοιμότητα για άμεση ενεργοποίηση και έχουν διαθέσιμο το κατάλληλο προσωπικό 

και οργάνωση για το έργο αυτό. 

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

υποψηφίων (ΤΒ), και, στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί η Οικονομική Προσφορά τους 

(ΟΠ).  

 

2.3.1.3. Για την αξιολόγηση του περιεχόμενου των Τεχνικών Προσφορών 

χρησιμοποιούνται οι κάτωθι  τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:   

 

Ομάδα A΄: Κριτήρια σε σχέση με την αποτελεσματικότητα υποψηφίου  

(Συντελεστής 10/100): 
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Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία   

Α1 Γενικό προφίλ εταιρείας (μέγεθος, 

παρουσία) στην ελληνική, 

ευρωπαϊκή ή διεθνή αγορά 

 40% 

 

  

Α2 Διαθέσιμη υποδομή ανθρώπινου 

δυναμικού (στελέχωση και επίπεδο 

κατάρτισης ) 

 30% 

 

  

Α3 Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή 

και οργάνωση για επιτυχή 

υλοποίηση του έργου (ποιοτικά και 

χρονικά) 

 30% 

 

  

  

                      

                    

Σύνολο: 

 

        

Ομάδα Β΄: Κριτήρια σε σχέση με τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

(Συντελεστής 30/100): 

 

Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Β1 Αντίληψη προσέγγισης του έργου – 

Περιγραφή εργαλείων- λογισμικού 

για την υλοποίηση του έργου 

 30% 

 

Β2 Αναλυτική περιγραφή του έργου,  

ανάλυση των δραστηριοτήτων και 

των επί μέρους ενεργειών 

 40% 

 

Β3 Αναλυτική περιγραφή των 

παραδοτέων και του 

χρονοδιαγράμματος 

 30% 

 

  
 

Σύνολο: 

 

 

 

Ομάδα Γ΄: Κριτήρια σε σχέση με το σχήμα υλοποίησης του έργου (Συντελεστής 

30/100): 
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Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Γ1 Επάρκεια και εμπειρία του 

Υπεύθυνου Έργου 
 30% 

 

Γ2 Επάρκεια και εμπειρία των 

στελεχών με μεγάλη εμπειρία 

της Ομάδας Έργου 

 30% 

 

Γ3 Καταμερισμός εργασίας και 

αναλυτική περιγραφή του έργου 

κάθε μέλους της Ομάδας Έργου  

 40% 

 

  
 

Σύνολο: 

 

 

Ομάδα Δ΄: Κριτήρια σχετικά με την εμπειρία σε ανάλογα έργα (Συντελεστής 

30/100): 

 

Α/α Κριτήριο Βαθμός Συντελεστής 

βαρύτητας 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Δ1 Γενική εμπειρία σε έργα  

κοστολόγησης 
 30% 

 

Δ2 Ειδική εμπειρία σε έργα 

Κοστολογικών ελέγχων με 

υποχρέωση ελέγχου 

καταστάσεων λογιστικού 

διαχωρισμού  

 70% 

 

  
 

Σύνολο: 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

2.3.2.1. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς 

στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς.  

2.3.2.2. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί 

μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

2.3.2.3. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

2.3.2.4. Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας σν επί τη βαθμολογία Αν του, η δε συνολική 

βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Η συνολική βαθμολογία Τj της Τεχνικής Προσφοράς j υπολογίζεται με βάση τον 

παρακάτω τύπο :  

 

Τj = σ1*ΑΙ + σ2*ΑΙΙ +……+σν*Αν        (1)  

 

2.3.2.5. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση συντελεστή 

βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά είναι εκείνη 

που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή Β σύμφωνα με τον τύπο (2) που ακολουθεί:  

 

Βj = 60*(Τj/Τmax) + 40*(Kmin/Kj)       (2)  

 

Όπου:  

Τj = Συνολική βαθμολογία τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της προσφοράς j.  

Τmax = Συνολική βαθμολογία τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της προσφοράς που 

συγκέντρωσε την καλύτερη βαθμολογία (στην τεχνική προσφορά).  

Kmin = Η χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή (στην οποία συμπεριλαμβάνεται τιμή και 

στοιχεία κόστους) όλων των προσφορών.  

Kj = Η προσφερθείσα τιμή της προσφοράς j.  

Ως τιμή θεωρείται το άθροισμα «Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ» του πίνακα  της 

οικονομικής προσφοράς.  

2.3.2.6.  Ο υπολογισμός του Βj γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με 

στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα 

δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος, και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας 

επικρατέστερη προσφορά θεωρείται αυτή με την καλύτερη βαθμολογία στην τεχνική 

αξιολόγηση. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τους υποψήφιους σε πίνακα, σύμφωνα με την 

τελική βαθμολογία.   

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 

της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (παρ. 1.5 της 

παρούσας), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 

αριθ. 56902/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 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.ΔΗ.Σ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής 

του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 56902/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με 

ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί 

φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 

παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 

αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, 

στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του 

Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Επιπλέον, αν η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας 

βίας (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λ.π.), αυτή θα 

αναβληθεί για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι 

αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα 

Αρχή ενημερώνει με e-mail όλους τους υποψήφιους για την αναβολή και την ημέρα 

και την ώρα της νέας ημερομηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα 

και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω 

αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών δεν συνεπάγεται σε καμία 

περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.   

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 

προσφορά και επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 

«Οικονομική Προσφορά» του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 
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εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. 

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, καθώς και τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα 

ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από τον Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται 

ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά από προσφέροντες και υποψήφιους σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν σε 

έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στις παρ. 

1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και  

β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και 

τις παρ. 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, 

σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες 

στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο: οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμηθειών-Σύμβασης (ESPD)»  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0

cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629

#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Aναθέτουσα Aρχή, περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της Σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

2.4.4.1. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος III της παρούσας.  

2.4.4.2. Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή (ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών) και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

2.4.4.3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) 

δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

Σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής, οι δε 

υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Μη παροχή των ζητούμενων 

στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαγωνιστική διαδικασία.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα  δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 

του Ν. 4412/2016 και την παρ. 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική 

περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν 

και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους προσφέροντες δεν απαντήσουν εντός της 

παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα 

επόμενα στάδια του διαγωνισμού.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παρ. 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 

παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 

σύμφωνα με την παρ. 3.1.1. της παρούσας, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του 

Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 2.2 της 

παρούσας,  
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές στον ίδιο διαγωνισμό. Ο περιορισμός αυτός ισχύει υπό τους 

όρους της παρ. 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, 

η) η οικονομική προσφορά της οποίας: 1) οι τιμές δεν δίνονται σε ευρώ ή καθορίζεται 

σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, 2) δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες 

τιμές, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, 3) η συνολική 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρ. 1.3.4 της παρούσας και 4) η 

ισχύς είναι μικρότερη από την απαιτούμενη στην παρ. 2.4.5 της παρούσας,   

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Σύμβασης, 

ι) η οποία παίρνει σε κάποιο από τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς 

βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (δηλαδή, υπάρχουν προσφερόμενες 

υπηρεσίες που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας). 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 

άρθρο 100 του N. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά», στις 10/07/2019 και ώρα 14:00.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα Αρχή.  

 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση όλων των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 

όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν 

ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.  

Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, οι 

αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων για την εγγραφή τους στο σύστημα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης. (χρειάζεται αυτό το άρθρο??) 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 

τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση 

γίνεται(άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016) , η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει η 

ανάθεση να γίνει στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς, , η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
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οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου  επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 

προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την 

παρ. 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παρ. 2.2.9.2 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παρ. 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε μορφή αρχείων pdf 

και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας 

της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το 

παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 

της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της 

ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
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υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις παρ. 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παρ. 2.2.4-2.2.8 της 

παρούσας, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης 

είτε για την κατακύρωση της Σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της Σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100του Ν. 

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό Aνάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

Σύμβασης, σύμφωνα με την επόμενη παρ. 3.4 της παρούσας.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 
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ιδίως η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παρ. 3.4 της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον 

αυτός υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2014, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη Σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δύναται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής εκτός από την προδικαστική 

προσφυγή σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
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πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 

παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 

το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΕΠ, η 

οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.  

Η υποβολή και η κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής γίνεται ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/prodikastiki prosfigi 

diadikasies.pdf)   

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 

του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/prodikastiki%20prosfigi%20diadikasies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/prodikastiki%20prosfigi%20diadikasies.pdf
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 

αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 

την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Aναθέτουσα Aρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του N. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού,  μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού να αποφασίσει παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων 

της, να προσφύγει στη διαδικασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση (άρθρο 29 του Ν. 4412/2016) ή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016), αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής τους.    
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της Σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.5 της παρούσας στοιχεία και επιπλέον 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο 

με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας 

Αρχής έναντι του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 

προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης κατά την παρ. 4.5 της παρούσας, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Με την υπογραφή της Σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από τον Ανάδοχο 

έντοκης προκαταβολής, που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 

της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται για την πρώτη φάση του έργου, η οποία 

αποτελεί το εν τρίτο (1/3) του συνολικής αμοιβής, έναντι υποβολής ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Επίσης, με την έναρξη κάθε επόμενης φάσης 

(Β’ ή Γ’) του Έργου, ο Ανάδοχος δύναται και πάλι να λάβει έντοκη προκαταβολή, 

που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής 

που προβλέπεται για την αντίστοιχη φάση του έργου, ήτοι ποσού που αντιστοιχεί στο 

εν τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, έναντι υποβολής ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής προκαταβολής. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 

καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον Ανάδοχο 

εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και την 

παρ. 2.1.5 της παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό 

τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 

Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  
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4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι 

όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 

αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται 

να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 

λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 

της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 

τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 

τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 2.2.3 της παρούσας και με 

τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 

Σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της Σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, 

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν κάνει χρήση της 

δυνατότητας λήψης έντοκης προκαταβολής, θα πραγματοποιηθεί   με τον πιο κάτω 

τρόπο: Α) Τμηματικά και συγκεκριμένα: 

 Για την Φάση Α, η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο, θα γίνεται σε δύο δόσεις, 

και συγκεκριμένα, η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπει ότι το 50% της 

αμοιβής καταβάλλεται με την παραλαβή των παραδοτέων 1, 2 και 3 και το υπόλοιπο 

50 % με την οριστική παραλαβή των τελικών εκδόσεων των τριών παραδοτέων μαζί 

με τα προς δημοσίευση υποδείγματα αναφοράς και τα αρχεία excel.  

Για την Φάση Β, η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο, θα γίνεται σε δύο δόσεις, 

και συγκεκριμένα, η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπει ότι το 50% της 

αμοιβής καταβάλλεται με την παραλαβή των παραδοτέων 1, 2 και 3 και το υπόλοιπο 

50 % με την οριστική παραλαβή των τελικών εκδόσεων των τριών παραδοτέων μαζί 

με τα προς δημοσίευση υποδείγματα αναφοράς και τα αρχεία excel.  

Για την Φάση Γ, η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο, θα γίνεται σε δύο δόσεις, 

και συγκεκριμένα, η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπει ότι το 50% της 

αμοιβής καταβάλλεται με την παραλαβή των παραδοτέων 1, 2 και 3 και το υπόλοιπο 

50 % με την οριστική παραλαβή των τελικών εκδόσεων των τριών παραδοτέων μαζί 

με τα προς δημοσίευση υποδείγματα αναφοράς και τα αρχεία excel.  

Β) Με την υπογραφή της Σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από τον 

Ανάδοχο έντοκης προκαταβολής, που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του έργου, με την κατάθεση  ισόποσης 

εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του N. 4412/2016 και παρ. 4.1 της παρούσας και 

την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από τον Ανάδοχο 

έντοκης προκαταβολής, που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 

της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται για την πρώτη φάση του έργου, η οποία 

αποτελεί το εν τρίτο (1/3) του συνολικής αμοιβής, έναντι υποβολής ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Επίσης, με την έναρξη κάθε επόμενης φάσης 

(Β’ ή Γ’) του Έργου, ο Ανάδοχος δύναται και πάλι να λάβει έντοκη προκαταβολή, 

που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής 

που προβλέπεται για την αντίστοιχη φάση του έργου, ήτοι ποσού που αντιστοιχεί στο 

εν τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, έναντι υποβολής ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής προκαταβολής. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 

ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για 

τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
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λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες1 το οποίο  

θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 

προκαταβολής. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει χρήση της δυνατότητας λήψης προκαταβολής, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το υπολειπόμενο ποσό θα καταβληθεί για 

την κάθε φάση του έργου σε δύο δόσεις, ως εξής: 

 

1η δόση: ποσοστό 55% του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την παραλαβή 

των παραδοτέων 1, 2 και 3 και 

2η δόση: ποσοστό 30_% του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την οριστική 

παραλαβή των τελικών εκδόσεων των τριών παραδοτέων μαζί με τα προς δημοσίευση 

υποδείγματα αναφοράς και τα αρχεία excel. 

 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται 

τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 

υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και 

ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 

του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα 

ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του 

ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 

καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον Ανάδοχο 

εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και την 

παρ. 2.1.5 της παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07%(γιατί;) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 

4013/2011, όπως ισχύει), 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για 

                                                           

1 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται 
στο πεδίο εφαρμογής της 
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λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με 

τη Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από 

κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσό που 

δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 

λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του 

ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και για πλημμελή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι 

υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 

ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων επιβάλλονται ποινικές 

ρήτρες ύψους 5% της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η Αναθέτουσα 

Αρχή αποφασίσει διαφορετικά. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Επίσης, ο Ανάδοχος ευθύνεται, πέραν και ανεξαρτήτως της ποινικής ρήτρας, και για 

κάθε τυχόν ζημία που θα προκληθεί από δική του παράλειψη, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη Σύμβαση. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων  των παρ. 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) 

και 6.4 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 

την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 

προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως 

διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. 

Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην 

Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό 

που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 5.3 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
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διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση 

ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο 

της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 

3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν 

ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η 

συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με 

βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. 

Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου 

λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις 

(3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν 

στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται 

το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης 

πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με 

αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της  

προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς 

εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον 

διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, 

χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον 

ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την 

πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. 

6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την 

ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

αναγκαστική ομοδικία. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της Σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία 

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 ζητά εξηγήσεις και 

διευκρινίσεις, διατυπώνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της, μεταφέρει τις σχετικές 

οδηγίες και κατευθύνσεις και διασφαλίζει, εκ μέρους της ΕΕΤΤ, την ορθή εκτέλεση 

του έργου και την καλή συνεργασία των μερών.  

 

6.1.2. Η Επιτροπή εισηγείται στην Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της Σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια Σύμβασης 

6.2.1. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15)μήνες η οποία 

αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την οριστική παραλαβή του συνόλου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της ΕΕΤΤ. 

 

6.2.2. Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται 

ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση 

τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. 

6.2.3. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του  Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, 

σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. Η ως άνω περίπτωση φαίνεται αφορά παράταση χωρίς αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση 

υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν 

λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 

υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα Παραδοτέα της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου 

μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2.2 της παρούσας.  

 

6.2.4. Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στην έδρα του Αναδόχου, με περιοδική 

παρουσία αυτού, στα γραφεία της ΕΕΤΤ ή/και των τριών παρόχων δικτύων κινητής.  
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και Παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της παρ. 6.1 της παρούσας, που συγκροτείται 

σύμφωνα με το εδάφιο δ’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 

σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε 

τμηματικές παραλαβές. 

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων και, συνεπώς, αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της Σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Ολομέλειας της Αναθέτουσας Αρχής απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα. (με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220??) 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής συντάσσεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής και εγκρίνεται από την Ολομέλεια της 

Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του και δεν εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 
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6.4  Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή /και Παραδοτέων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 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 υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 

και την παρ. 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Νομικού Πλαισίου / Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το εφαρμοστέο εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο αναφορικά με το παρόν έργο 

αποτελείται, ιδίως, από τα κάτωθι νομοθετικά/κανονιστικά κείμενα: 

 

α.  τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), 

όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 3,  12 στοιχ. (α), 16, 17, 47 και 50 του 

Νόμου,  

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα 

και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως ισχύει 

τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 

καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L337/37, 18.12.2009,  

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 

(Οδηγία για την Πρόσβαση), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 

2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με 

κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 

2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009, 

δ. τη Σύσταση 2009/396/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την 

κανονιστική ρύθμιση των τελών τερματισμού σταθερών και κινητών 

επικοινωνιών στην ΕΕ (Σύσταση τελών τερματισμού), ΕΕ L 124 της 

20.5.2009, 

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για τις σχετικές αγορές 

προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

επιδέχονται ex ante ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, 28-12-2007)], καθώς και την 

αναθεώρηση αυτής με τη Σύσταση της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 

σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, 

σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), 

στ. τη Σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τον 

λογιστικό διαχωρισμό και τα συστήματα κοστολόγησης υπό το κανονιστικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ΕΕ L 266 της 11.10.2005, σελ. 64-

69, 

ζ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της 

σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών 

ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002), 

η. την ΑΠ ΕEΤΤ 815/002 /22-06-2017 «Ορισμός χονδρικής αγοράς τερματισμού 

φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα, Καθορισμός 

Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και Κανονιστικές Υποχρεώσεις αυτών (4ος 

Γύρος Ανάλυσης) [ΑΓΟΡΑ 2 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής]» (ΦΕΚ 

2530/Β/20.7.2017 ) 

θ. την ΑΠ ΕEΤΤ 675/10/11.12.12 (ΦΕΚ 333/Β/12.12.2012) «Έγκριση του 

τροποποιημένου κοστολογικού οικονομοτεχνικού μοντέλου (Bottom Up pure 

LRIC) για τον καθορισμό του Τέλους Τερματισμού στην Αγορά Τερματισμού 

Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, 

Επικαιροποίηση της Τιμής Στόχου για τα Τέλη Τερματισμού, σε εφαρμογή 

της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/07/19.7.2012 «Ορισμός Αγοράς 

Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών 

Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 

αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος γύρος ανάλυσης)» – Τροποποίηση της 

ΑΠ ΕΕΤΤ 661/07/19.7.2012, (ΦΕΚ 2167/Β΄/19.7.2012)», 

ι. την κοινή θέση του ERG σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης της 

Επιτροπής για το λογιστικό διαχωρισμό και τα συστήματα κοστολόγησης 

βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 

ια.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ 766/18/15.06.2016 «Κανονισμός εφαρμογής της 

υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού από τους Παρόχους Δικτύου Κινητής 

(ΠΔΚ) που έχουν οριστεί ως κατέχοντες ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής 

για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό τους» (ΦΕΚ 

2165/Β/13.07.2016). 
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Ειδικότερα: 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ (Κανονιστικές Υποχρεώσεις) της  

ΑΠ ΕEΤΤ 661/007/19.07.2012 (ΦΕΚ 2167/Β΄/19.07.2012): «Κάθε ΠΔΚ ο 

οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής για τον 

τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του, φέρει την υποχρέωση να 

εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό στη σχετική αγορά. Η ΕΕΤΤ προτίθεται να 

δημοσιεύσει Κανονισμό εφαρμογής υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού από 

τους ΠΔΚ που έχουν οριστεί ότι κατέχουν ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής 

για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό τους, στον οποίο θα 

αναλύονται διεξοδικά το εύρος στοιχείων, οι αρχές του λογιστικού διαχωρισμού 

και οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών. » 

2. Η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της 766/18/15.06.2016 (ΦΕΚ 2165/Β/13.07.2016), 

εξέδωσε Κανονισμό ο οποίος εξειδικεύει την εφαρμογή της υποχρέωσης 

λογιστικού διαχωρισμού από τους Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) που 

έχουν οριστεί ως κατέχοντες ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής για τον 

τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό τους και στους οποίους έχει 

επιβληθεί κανονιστικά η εν λόγω ρυθμιστική υποχρέωση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (εφεξής 

Κανονισμός Εφαρμογής Λογιστικού Διαχωρισμού Κινητής). Στον εν λόγω 

Κανονισμό ορίζονται οι εφαρμοστέες αρχές που διέπουν την υλοποίηση του 

λογιστικού διαχωρισμού, οι υποχρεώσεις υποβολής συγκεκριμένων στοιχείων, 

καθώς και το εύρος αυτών και ορίζονται τα Υποδείγματα Αναφοράς που 

οφείλουν να συμπληρώνουν οι ΠΔΚ για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

συνοχής αναφορικά με τις κλείδες επιμερισμού κόστους και την 

ακολουθούμενη μεθοδολογία. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Εφαρμογής Λογιστικού 

Διαχωρισμού Κινητής:  

 2.1 Στο πλαίσιο της υποχρέωσης του λογιστικού διαχωρισμού οι Πάροχοι 

Δικτύων Κινητής (ΠΔΚ) παρέχουν στοιχεία κόστους και εσόδων για τις 

κατηγορίες κλήσεων που αφορούν το χονδρικό τερματισμό φωνητικών 

κλήσεων και άλλες χονδρικές και λιανικές κλήσεις (Σχήμα 1) και 

παρουσιάζουν τα έσοδα και το κόστος που κατανέμονται στην υπηρεσία 

τερματισμού. 

 2.2 Το κόστος διακρίνεται σε κόστος δικτύου, κόστος διασύνδεσης που 

καταβάλλεται σε άλλους παρόχους, κόστος παροχής υπηρεσίας2 εμπορικό 

κόστος3 καθώς και κοινό κόστος4. Το σχετικό κόστος που απαιτείται να 

                                                           

2 Κόστος περιεχομένου που παρέχεται από τον ΠΔΚ και κόστος χονδρικής διεθνούς περιαγωγής που 
καταβάλλεται σε ξένους ΠΔΚ. Οι ΠΔΚ δύναται να πωλούν υπηρεσίες περιεχομένου και διεθνή περιαγωγή 
στους συνδρομητές τους 

3 Όλα τα κόστη που συνδέονται με την διανομή και πώληση υπηρεσιών σε πελάτες 
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υπολογιστεί είναι το συνολικό το οποίο αποτελείται από το λειτουργικό κόστος 

(OPEX) και το κεφαλαιουχικό κόστος (CAPEX). 

 2.3 Για κλήσεις που παρέχονται σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα 

εν λόγω στοιχεία κόστους και εσόδων δίνονται για τις εξής κατηγορίες 

αντίστοιχα: 

 Εισερχόμενες κλήσεις από άλλο δίκτυο κινητής 

 Εισερχόμενες κλήσεις από δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 

 Εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις 

 Κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής (roaming-in calls)5 

Άλλες χονδρικές κλήσεις 

 

 2.4 Για κλήσεις που παρέχονται σε τελικούς χρήστες τα εν λόγω στοιχεία 

κόστους και εσόδων δίνονται για τις εξής κατηγορίες αντίστοιχα: 

 

 2.2.1.1 Εξερχόμενες κλήσεις προς άλλο δίκτυο κινητής 

 

 2.2.1.2 Εξερχόμενες κλήσεις προς δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 

 

 2.2.1.3 Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις 

 

 2.2.1.4 Κλήσεις τηλεφωνητή 

 

 2.2.1.5 Κλήσεις εξερχόμενης περιαγωγής (roaming-out calls)6 

2.5 Τα ανωτέρω στοιχεία κόστους και εσόδων δίνονται και για τις εντός 

δικτύου κλήσεις (on net), οι οποίες παρέχονται βάσει αυτοπαροχής 

τερματισμού φωνητικών κλήσεων. 

 2.6 Στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού ελέγχεται η κατανομή του 

κόστους και σε υπηρεσίες εκτός των φωνητικών κλήσεων, προκειμένου να 

εξακριβωθεί ότι το κόστος έχει κατανεμηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Οι 

άλλες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Λοιπά» 

(Υπόδειγμα R.1 του Παραρτήματος) καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών 

λιανικής (όπως SMS και υπηρεσίες δεδομένων) και χονδρικής (όπως την 

παροχή από κοινού χρήσης ευκολιών, μισθωμένων γραμμών). 

 2.7 Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί πρόσθετα στοιχεία από τους 

ΠΔΚ στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού, όπως αναλυτικότερες 

καταστάσεις εσόδων και κόστους εάν το υφιστάμενο επίπεδο ανάλυσης 

αποδειχθεί ανεπαρκές για την παρακολούθηση της υποχρέωσης της 

αμεροληψίας.» 

 

                                                                                                                                                                      

4 Το κοινό κόστος είναι κοινό στις δραστηριότητες παραγωγής (ιδίως δικτύου) και στις εμπορικές 
δραστηριότητες. 

5 Κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής (Roaming-in calls) είναι οι κλήσεις που εκκινούν από συνδρομητές ενός ΠΔΚ 
του εξωτερικού όταν ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Είναι χονδρικές κλήσεις, καθώς παρέχονται από ένα ΠΔΚ 
αδειοδοτημένο στην Ελλάδα σε ένα ΠΔΚ στο εξωτερικό. 

 
6 Οι κλήσεις εξερχόμενης περιαγωγής (Roaming-out calls) είναι κλήσεις που εκκινούν από τους συνδρομητές 

ενός ΠΔΚ όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Είναι λιανικές κλήσεις, καθώς παρέχονται από ένα ΠΔΚ στους 
δικούς του συνδρομητές. 
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4. Το άρθρο 4, παράγραφοι 4.1-4.19 του Κανονισμού Εφαρμογής Λογιστικού 

Διαχωρισμού Κινητής ορίζει αναλυτικά τις ακολουθητέες Αρχές Λογιστικού 

Διαχωρισμού. Ιδίως οι παράγραφοι 4.1-4.5 έχουν ως κάτωθι: 

4.1 Η διαμόρφωση των επιμέρους λογαριασμών, κατά την κατάρτιση 

καταστάσεων εσόδων και κόστους7 των ΠΔΚ ακολουθεί τα παρακάτω 

κριτήρια προκειμένου να απεικονίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ακρίβεια η οικονομική επίδοση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

χονδρικού τερματισμού κλήσεων και των άλλων υπηρεσιών κλήσεων, σαν να 

παρέχονταν από χωριστές επιχειρήσεις: 

- Πρόκληση κόστους: Τα έσοδα, το κόστος και το απασχολούμενο κεφάλαιο 

κατανέμονται στα στοιχεία δικτύου και τελικά σε υπηρεσίες χονδρικής και 

λιανικής σύμφωνα με τις δραστηριότητες που προκαλούν την είσπραξη των 

εσόδων, την επιβάρυνση με το κόστος και το απασχολούμενο κεφάλαιο. 

Παραδείγματος χάριν, το κόστος λιανικής (εμπορικό) δεν κατανέμεται στις 

υπηρεσίες χονδρικής. 

 - Αντικειμενικότητα: Η κατανομή του κόστους σε υπηρεσίες λιανικής και 

χονδρικής είναι αντικειμενική και δεν αποσκοπεί στο όφελος του ΠΔΚ ή 

άλλου παρόχου, ή οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή στοιχείου δικτύου 

αυτού. 

 - Αξιοπιστία: Τα στοιχεία του λογιστικού διαχωρισμού αποτυπώνουν σαφώς 

όσα παρουσιάζουν, δεν έχουν εσκεμμένες ή/και συστηματικές παραποιήσεις, 

ούτε ουσιώδη σφάλματα, είναι πλήρη, καταρτίζονται με αντικειμενικό (δίκαιο) 

τρόπο, και οι αναγκαίες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις γίνονται με επιμέλεια. 

 - Συγκρισιμότητα: Η κατάρτιση των αναφορών του λογιστικού διαχωρισμού 

πραγματοποιείται διαχρονικά με συνέπεια. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές 

αλλαγές στις αρχές, στις μεθόδους κατανομής ή σε άλλες λογιστικές πολιτικές 

(accounting policies) που έχουν ουσιαστική επίπτωση στα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται, οι ΠΔΚ επανακαταρτίζουν τα σχετικά τμήματα των 

αναφορών του εκάστοτε προηγούμενου έτους που επηρεάζονται από τις 

αλλαγές αυτές. 

 - Διαφάνεια: Οι μέθοδοι και η βάση που χρησιμοποιούνται για την κατανομή 

των εσόδων, του κόστους, των περιουσιακών στοιχείων και του παθητικού 

είναι αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες. Γενικά, οποιοδήποτε στοιχείο, 

πληροφορία, περιγραφή και επεξηγηματικό έγγραφο, που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των 

αναφορών και τον υπολογισμό του κόστους, παρουσιάζεται με τρόπο 

κατανοητό σε έναν κατάλληλα ενημερωμένο αναγνώστη. 

                                                           

7  Η εξειδίκευση των κριτηρίων είναι σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες γραμμές του ERG, ERG (05) 29, ERG 
Common Position: Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on 
Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic 
communications, σελ. 30-32. 
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 - Καταλληλότητα: Τα στοιχεία λογιστικού διαχωρισμού είναι σχετικά με τις 

επικείμενες ρυθμιστικές αποφάσεις και παρέχονται εγκαίρως ώστε να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις αυτές. 

 - Ουσιαστικότητα: Μια πληροφορία είναι ουσιαστική εάν η παράλειψή της ή 

η εσφαλμένη αναφορά της επιδρά ουσιαστικά στις ρυθμιστικές αποφάσεις. 

Ανάλογα με το στόχο της πληροφορίας, αυτή μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική 

είτε συνολικά είτε εν μέρει, π.χ. μια τιμή μεταφοράς που αφορά την 

υποχρέωση αμεροληψίας πρέπει να υπολογισθεί με μεγάλη ακρίβεια. 

 4.2 Η εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού επιπλέον ακολουθεί τις 

παρακάτω αρχές8 σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ERG: 

 - Ελεγχος (Audit trail): Η συσχέτιση και επαλήθευση των λογιστικών 

στοιχείων μεταξύ της πηγής των δεδομένων και των τελικών αναφορών 

πρέπει να καθίσταται δυνατή. Απαιτείται η ύπαρξη ολοκληρωμένης 

καταγραφής της ροής των πληροφοριών από τα κεντρικά οικονομικά και 

λειτουργικά συστήματα στις τελικές αναφορές, συμφιλίωση του κόστους στο 

πλαίσιο της διαδικασίας καταγραφής και προσδιορισμός των πηγών των 

πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν. 

 - Ακεραιότητα: Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων με τη 

διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών ή έντυπων υποστηρικτικών αρχείων ή 

συστημάτων που επιτρέπουν στον ελεγκτή τη διεξαγωγή δοκιμών και 

επαληθεύσεων βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος. 

 - Διατήρηση: Διάθεση των στοιχείων του λογιστικού διαχωρισμού σε 

περιοδική βάση, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές 

υποχρεώσεις καθώς και κατόπιν αιτήματος για τον έλεγχο και την ανάλυση 

συγκεκριμένων αναφορών. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία διατηρούνται για 

μια επαρκή περίοδο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, επιτρέποντας τον 

προσδιορισμό του κόστους, των εσόδων και των αποτελεσμάτων και την 

αξιολόγηση της επίδρασης που έχει στο κόστος η εφαρμογή διαφορετικών 

κριτηρίων και μεθόδων. 

 4.3 Για τους σκοπούς του λογιστικού διαχωρισμού των δικτύων κινητής ως 

«κοστολογική βάση» χρησιμοποιείται το ιστορικό κόστος. Η κοστολόγηση 

σύμφωνα με το ιστορικό κόστος βασίζεται στην λογιστική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τιμή που κατέβαλε ο 

πάροχος για την απόκτησή τους, μείον την απόσβεση που έχει γίνει από τη 

στιγμή κτήσης τους. Η προσέγγιση σε τρέχον κόστος μπορεί να αναπτυχθεί στο 

μέλλον, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 4.4 Για τους σκοπούς του λογιστικού διαχωρισμού χρησιμοποιείται το 

κοστολογικό πρότυπο του «Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους - ΠΚΚ». 

Σύμφωνα με την εν λόγω μεθοδολογία το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης 

κατανέμεται σε υπηρεσίες/προϊόντα. Το κόστος μιας συγκεκριμένης 

υπηρεσίας/προϊόντος αποτελείται από το άμεσο κόστος που επηρεάζεται από 

                                                           

8  Οι αρχές είναι σύμφωνες με τις προπαρατεθείσες Κατευθυντήριες γραμμές του ERG, ERG (05) 29. 
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τον όγκο παραγωγής, το άμεσο κόστος των παγίων στοιχείων και ένα μέρος 

επί του κοινού κόστους. Η κατανομή του κόστους ακολουθεί την αρχή της 

«πρόκλησης του κόστους». 

 4.5 Οι ΠΔΚ προσαρμόζουν κατάλληλα τα εσωτερικά κοστολογικά τους 

συστήματα για υπηρεσίες και προϊόντα σύμφωνα με την αναλυτική 

μεθοδολογία που περιγράφεται στην παρούσα Απόφαση.[…]» 

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Εφαρμογής Λογιστικού 

Διαχωρισμού Κινητής: 

 «6.1. Ο Λογιστικός Διαχωρισμός των ΠΔΚ και οι οικονομικές καταστάσεις 

εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ, ο οποίος και 

υποβάλλει στην ΕΕΤΤ σχετική έκθεση ελέγχου. Ο έλεγχος είναι αναγκαίος για 

να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.1 του παρόντος. Μέσω του ελέγχου εξετάζονται συστηματικά και 

επιβεβαιώνονται τα λογιστικά στοιχεία διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή 

του παρόντος Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 6.2. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου το προσωπικό της ΕΕΤΤ, έχει όλα τα 

δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 12 περίπτωση (ιστ) 

και το άρθρο 14 του ν. 4070/2012. 

6.3. Ο έλεγχος, σύμφωνα και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ERG12,9, 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις διαδικασίες εκείνες που παρέχουν στον ελεγκτή 

ένα εύλογο επίπεδο ασφάλειας για την ορθότητα των στοιχείων που 

εισάγονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

6.4. Οι ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο 

περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής, 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 • Τα συμπεράσματα του ελεγκτή. 

 • Όλες τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν. 

 • Συστάσεις στις οποίες προέβη ο ελεγκτής (με περιγραφή των αντίστοιχων 

συνεπειών). 

 • Πλήρη περιγραφή της μεθόδου επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και 

 • Οικονομικά και λογιστικά στοιχεία (βασικές υποθέσεις που έγιναν στις 

μεθοδολογίες κατανομής, το επίπεδο κατανεμημένου κόστους και το βαθμό 

διακριτότητας του μοντέλου).» 

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Εφαρμογής Λογιστικού 

Διαχωρισμού Κινητής: 

 «7.1. Οι ΠΔΚ καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία στα ενδιαφερόμενο 

μέρη με σκοπό τη διασφάλιση της μη διακριτικής μεταχείρισης, με την 

επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου. Για στοιχεία που οι ΠΔΚ θεωρούν 

εμπορικά ευαίσθητα, υποβάλλουν αιτιολογημένο αίτημα χαρακτηρισμού 

                                                           

9 12 Προπαρατεθείσες Κατευθυντήριες γραμμές ERG (2005), ERG (05) 29, σελ. 38. 
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απορρήτου στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ θα λάβει υπόψη τα ανωτέρω πριν την έκδοση 

οποιοσδήποτε Απόφασης σχετικά με την δημοσιοποίηση των εν λόγω 

στοιχείων. 

 7.2. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τη Δήλωση Συμμόρφωσης μαζί με την έκθεση του 

ελεγκτή και την περιγραφή των λογιστικών αρχών, πολιτικών, μεθοδολογιών 

και διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν εντός δύο (2) μηνών από την 

ολοκλήρωση του ελέγχου.» 

 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 8 με τίτλο Χρονοδιάγραμμα, παράγραφος 1 και 2 , της 

εν λόγω Απόφασης:  

«8.1. Οι ΠΔΚ καταρτίζουν και υποβάλουν στην ΕΕΤΤ απολογιστικά στοιχεία 

Λογιστικού Διαχωρισμού και υποστηρικτικά έγγραφα, όπως αναφέρονται 

ανωτέρω, σε ετήσια βάση και όχι αργότερα από τρείς (3) μήνες μετά την 

έγκριση των οικονομικών τους καταστάσεων από τη Γενική τους Συνέλευση. 

Η ΕΕΤΤ δύναται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των ρυθμιστικών 

καταστάσεων και των υποστηρικτικών εγγράφων να ζητήσει πρόσθετα 

στοιχεία και διευκρινίσεις.  

8.2. Οι ΠΔΚ παρέχουν τα αιτούμενα πρόσθετα στοιχεία και τις διευκρινίσεις 

εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει η ΕΕΤΤ». 

 

  

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο 

«Έλεγχος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για τη 

συμμόρφωση των τριών Παρόχων Δικτύων Κινητής με την επιβολή της    

υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για τα έτη 2016, 2017, 2018». 

1. Προδιαγραφές έργου 

Για τον έλεγχο των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού διαχωρισμού ετών 2016, 

2017, 2018 πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή της μεθοδολογίας όπως αυτή αναλυτικά 

περιγράφεται στον σχετικό Κανονισμό της ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 

766/18/15.06.2016/ΦΕΚ 2165/Β’/13.7.2016), καθώς και το εφαρμοστέο Εθνικό και 

κοινοτικό νομικό πλαίσιο. 

2. Σκοπός του έργου 

 

Σκοπός του έργου είναι o έλεγχος συμμόρφωσης, με βάση την αναλυτική 

μεθοδολογία του Κανονισμού της ΕΕΤΤ (ΑΠ  ΕΕΤΤ 766/18/15.06.2016), των τριών 

ΠΔΚ Cosmote AE, Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, με 

την ρυθμιστική τους υποχρέωση για τα έτη 2016, 2017 και στη συνέχεια για το έτος 

2018, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής υποβολής.  

 

 

από τους  
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Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου στα υποβληθέντα ΥΑ λογιστικού διαχωρισμού και 

στα υποστηρικτικά στοιχεία που τα συνοδεύουν, ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει την 

ορθή εφαρμογή της επιβληθείσας αναλυτικής μεθοδολογίας του μέτρου του 

Λογιστικού Διαχωρισμού. Στην περίπτωση που χρειαστεί θα παράσχει στην ΕΕΤΤ 

και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει  πλήρεις και τεκμηριωμένες εκθέσεις ελέγχου για 

κάθε μια από τις ελεγχόμενες εταιρείες καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία σε μορφή 

excel των ΥΑ του ΛΔ μαζί με τους σχετικούς υπολογισμούς, καθώς και προτάσεις για 

πιθανά ζητήματα που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την διεξαγωγή των ελέγχων στο 

πλαίσιο πάντα της επιβληθείσας από την ΕΕΤΤ μεθοδολογίας. 

 

Το υπό ανάθεση έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, κάθε μία από τις 

οποίες αντιστοιχεί σε έναν αυτοτελή περίπου πενταμηνιαίο έλεγχο των υποβληθέντων 

από τις ελεγχόμενες εταιρείες  υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού ως 

εξής: 

 

Φάση Α’:   Έλεγχος των υποβληθέντων από τους Παρόχους Δικτύων Κινητής 

(ΠΔΚ) υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού έτους 2016 

σύμφωνα με την ορισθείσα μεθοδολογία από την ΕΕΤΤ. 

 

 

Φάση Β’: Έλεγχος των υποβληθέντων από τους Παρόχους Δικτύων Κινητής 

(ΠΔΚ) υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού έτους 2017 

σύμφωνα με την ορισθείσα μεθοδολογία από την ΕΕΤΤ. 

 

 

Φάση Γ’:  Έλεγχος των υποβληθέντων από τους Παρόχους Δικτύων Κινητής 

(ΠΔΚ) υποδειγμάτων αναφοράς λογιστικού διαχωρισμού έτους 2018 

σύμφωνα με την ορισθείσα μεθοδολογία από την ΕΕΤΤ. 

 

 

3. Στόχοι του έργου 

Οι στόχοι του έργου και η ακολουθούμενη διαδικασία ελέγχου αφορούν και τις τρεις 

φάσεις του παρόντος έργου. 

 

 Έλεγχος των  υποβληθέντων στην ΕΕΤΤ υποδειγμάτων αναφοράς ετών 2016, 

2017, 2018  (συνοδευόμενων από τα αντίστοιχα υποστηρικτικά στοιχεία) από 

τους τρεις παρόχους δικτύων κινητής και η συμφωνία τους με εκείνα του 

Παραρτήματος του Κανονισμού της ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ  766/18/15.06.2016). 

 

 Έλεγχος  για την προσαρμογή των κοστολογικών συστημάτων των παρόχων 

δικτύων κινητής για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την 

αναλυτική μεθοδολογία όπως αυτή περιγράφεται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 

766/18/15.06.2016. 
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 Έλεγχος  της συμφιλίωσης των οικονομικών καταστάσεων των τριών 

παρόχων δικτύων κινητής με τις καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού. 

 

 Έλεγχος αν κατά την κατάρτιση των καταστάσεων εσόδων και κόστους,  από 

τους τρεις παρόχους κινητής, έχουν τηρηθεί οι αρχές του Λ.Δ (πρόκληση 

κόστους, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, συγκρισιμότητα, διαφάνεια, 

καταλληλότητα, ουσιαστικότητα) προκειμένου να απεικονίζεται με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η οικονομική επίδοση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του χονδρικού τερματισμού κλήσεων και των άλλων 

υπηρεσιών κλήσεων, σαν να παρέχονταν από χωριστές επιχειρήσεις.  

 

 Έλεγχος εάν οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού εξασφαλίζουν ότι 

για κάθε οριζόμενη υπηρεσία, επιχειρηματική μονάδα, καθώς και για το 

σύνολο της κάθε εταιρείας παρέχεται όλη η προβλεπόμενη πληροφορία και 

έχει υλοποιηθεί ορθά, σύμφωνα με την αναλυτική μεθοδολογία, όπως αυτή 

αναφέρεται στην ΑΠ ΕΕΤΤ766/18/15.06.2016. 

 

 Έλεγχος για τη συσχέτιση και επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων των 

υποδειγμάτων αναφοράς μεταξύ της πηγής των δεδομένων και των τελικών 

αναφορών. Απαιτείται η  ύπαρξη ολοκληρωμένης καταγραφής της ροής των 

πληροφοριών από τα κεντρικά οικονομικά και λειτουργικά συστήματα στις 

τελικές αναφορές, η συμφιλίωση του κόστους στο πλαίσιο της διαδικασίας 

καταγραφής και ο προσδιορισμός των πηγών των πληροφοριών που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

 Έλεγχος για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων με τη 

διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών ή έντυπων υποστηρικτικών αρχείων ή 

συστημάτων που θα του επιτρέπουν τη διεξαγωγή δοκιμών και επαληθεύσεων 

για την πραγματοποίηση του ελέγχου. 

 

 Έλεγχος  για το αν σε κάθε λογαριασμό (Κλήσεων, Λοιπά) περιλαμβάνονται  

όλα τα σχετικά στοιχεία  του λογιστικού διαχωρισμού όπως ορίζονται στην 

αναλυτική μεθοδολογία, ώστε να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη τυχόν 

σταυροειδούς επιδότησης και να επαληθεύεται ότι τα στοιχεία κόστους έχουν 

κατανεμηθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό. Η κατανομή κόστους διασφαλίζει 

τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών κλήσεων. 

 

 Έλεγχος  για την ορθή κατανομή των εσόδων σε προϊόντα και υπηρεσίες με τα 

οποία σχετίζονται, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα λογιστικά 

αρχεία και τα συστήματα τιμολόγησης. 

 

 Έλεγχος για τον ορθό καταμερισμό των κλήσεων στην περίπτωση των 

παρόχων με ενοποιημένο δίκτυο κινητής - σταθερής.  
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 Παροχή αρχείου excel με τα ευρήματα συνοπτικά ανά πάροχο  

 Εξαγωγή μοναδιαίου κόστους ανά είδος κλήσης και για SMS  

 

 Υποβολή στην ΕΕΤΤ τριών εκθέσεων ελέγχου (μία για κάθε πάροχο δικτύου 

κινητής), όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα συμπεράσματα του 

ελέγχου που διενήργησε, όλες οι ελλείψεις που εντόπισε, οι συστάσεις στις 

οποίες προέβη (με περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), η πλήρης 

περιγραφή της μεθόδου επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, καθώς και τα 

οικονομικά και λογιστικά στοιχεία που χρησιμοποίησε 

(συμπεριλαμβανομένων των βασικών υποθέσεων/παραδοχών που έγιναν στις 

μεθοδολογίες κατανομής, το επίπεδο κατανεμημένου κόστους κλπ.). 

 

 Παροχή αρχείων excel με α) τα υποδείγματα αναφοράς β) τους σχετικούς 

υπολογισμούς και γ) μη εμπιστευτική έκδοση των προς δημοσίευση 

υποδειγμάτων αναφοράς ΛΔ  

 

Η διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ακολουθήσει επιγραμματικά τα 

κατωτέρω: 

 

 

Συμφιλίωση δεδομένων εισόδου 

 

1.1. Διενέργεια συμφιλίωσης των Οικονομικών Καταστάσεων  των τριών ΠΔΚ με  τα 

αντίστοιχα Ισοζύγια Γενικής Λογιστικής των χρήσεων για τα έτη 2016,2017,2018. 

1.2. Εξέταση της συμφιλίωσης των δεδομένων εισόδου στο μοντέλο λογιστικού 

διαχωρισμού με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των ΠΔΚ για τα έτη 

2016,2017,2018. 

Συμφιλίωση λειτουργικών δαπανών (OPEX) 

 

Εξέταση κατά πόσο οι λειτουργικές δαπάνες (εκτός των αποσβέσεων) (OPEX) που 

έχουν εισαχθεί στο μοντέλο λογιστικού διαχωρισμού συμφωνούν με τις λειτουργικές 

δαπάνες όπως εμφανίζονται στις δημοσιευμένες  Καταστάσεις αποτελεσμάτων  για 

τις χρήσεις που έληξαν 2016, 2017, 2018. 

 

Συμφιλίωση Μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (HCA) και αποσβέσεων των 

οικονομικών καταστάσεων με τις  καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού  και τα 

σχετικά  υποδείγματα. 

 

Συμφιλίωση κεφαλαίου κίνησης (Working capital) των Οικονομικών Καταστάσεων 

με τις καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού 

 

Έλεγχος επί των ακολουθούμενων κατανομών των δεξαμενών κόστους 
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Κατανομή εσόδων σε Voice & Other: Κατανομή των εσόδων σε προϊόντα και 

υπηρεσίες με τα οποία σχετίζονται (σε εμπορικές υπηρεσίες  υπηρεσίες λιανικής και 

χονδρικής κλήσεων κινητής) και λοιπές υπηρεσίες σύμφωνα με τα υποβληθέντα 

ερωτηματολόγια προς την ΕΕΤΤ καθώς και τα λογιστικά αρχεία και συστήματα 

τιμολόγησης. 

 

 Κατανομή κόστους σε Voice & Other: Εξέταση των ακολουθούμενων   κατανομών 

κόστους (απασχολούμενου κεφαλαίου και αποσβέσεων – CAPEX & Απόσβεση, 

λειτουργικών δαπανών-OPEX και κεφαλαίου κίνησης- Working capital) μεταξύ 

κλήσεων και λοιπών υπηρεσιών.  

 

Κατανομή κόστους σε στοιχεία δικτύου (κατανομή των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων σε στοιχεία δικτύου). 

Υπολογισμός συνολικού κόστους κάθε στοιχείου δικτύου – Κλήσεις κινητής.  

  

  

 Κατανομή Εμπορικού κόστους σε δραστηριότητες σύμφωνα με το έσοδο κάθε 

υπηρεσίας (υπηρεσίες λιανικής, χονδρικής) και το απασχολούμενο κεφάλαιο. 

Κατανομή κόστους σε τεχνικές υπηρεσίες (υπολογισμός κόστους ανά μονάδα χρήσης 

κάθε στοιχείου δικτύου-λεπτά) 

Έλεγχος επί  της μεθοδολογίας του Μεσοσταθμικού Κόστους Απασχολούμενου 

Κεφαλαίου (WACC) 

 

 

 

Γ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Η διαδικασία που ακολουθεί θα εφαρμοστεί και στις τρις φάσεις του παρόντος έργου: 

 

 Με την έναρξη του έργου, θα λάβει χώρα συνάντηση του Αναδόχου με την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΕΤΤ.  

 Με το πέρας αυτής θα επιδοθούν στον Ανάδοχο από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τα Υποδείγματα Αναφοράς 

Λογιστικού Διαχωρισμού ετών 2016, 2017 και την αντίστοιχη χρονική στιγμή 

για το έτος 2018 σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συνοδευόμενα από τα 

υποστηρικτικά αρχεία, όπως αυτά θα έχουν υποβληθεί από τους τρεις 

παρόχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της ΕΕΤΤ.  

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάσει τα υποδείγματα αναφοράς των τριών 

παρόχων καθώς και τα υποστηρικτικά αρχεία που τα συνοδεύουν. Μετά την 

επεξεργασία  και αξιολόγησή τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο διευκρινιστικό 
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αίτημα ή αίτημα πρόσθετων στοιχείων, σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΕΤΤ, αυτό θα διατυπωθεί 

εγγράφως. 

 Ο Ανάδοχος θα εξετάσει τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα αποσταλούν από 

τους παρόχους και θα παράσχει έγγραφες διευκρινίσεις σε πιθανά 

διευκρινιστικά τους ερωτήματα. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου προβλέπονται επισκέψεις και εργασία του αναδόχου στις 

εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΕΤΤ. 

 

 Ο Ανάδοχος θα συντάξει, ανά έτος, τις σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου με τις 

παρατηρήσεις του και τις προτεινόμενες τυχόν συστάσεις για κάθε έναν 

πάροχο κινητής. Στην κάθε Έκθεση θα αναφέρεται και θα τεκμηριώνεται 

λεπτομερώς οποιαδήποτε παραδοχή έχει γίνει, η μεθοδολογία ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε κάθε πιθανή 

διαφωνία ή αίτημα προσέγγισης οποιουδήποτε παρόχου. Σε περίπτωση που 

ορισμένα από τα υποβληθέντα στοιχεία θεωρηθούν από τους παρόχους 

εμπιστευτικά και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΤ, ο Ανάδοχος θα 

ετοιμάσει τα προς δημοσίευση υποδείγματα αναφοράς. 

 

Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να επιδώσει στην Επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής του έργου μια σειρά από έγγραφες ενημερώσεις και Παραδοτέα για 

τις διενεργηθείσες εργασίες μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 

Σε συνέχεια της παραλαβής από τον Ανάδοχο των υποβληθέντων υποδειγμάτων 

αναφοράς μαζί με τα υποστηρικτικά αρχεία από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, αφού διενεργήσει ένα πρώτο έλεγχο, θα ετοιμάσει μια έγγραφη αναφορά 

[δέκα (15) πέντε εργάσιμες ημέρες από την 1η συνάντηση] με τις επισημάνσεις και 

παρατηρήσεις του. Στη συνέχεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο  θα προετοιμάσει  

λίστα με τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή υποστηρικτικά αρχεία που θεωρεί ότι πρέπει να 

ζητηθούν από τους παρόχους [τις (3) εργάσιμες ημέρες]. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους παρόχους σχετικά με τα αιτηθέντα στοιχεία, ο 

Ανάδοχος θα κληθεί να απαντήσει εγγράφως σε αυτά [τις (3) εργάσιμες ημέρες]. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει μία Έκθεση Ελέγχου για 

κάθε μία εταιρεία (Παραδοτέο 1, Παραδοτέο 2, Παραδοτέο 3), όπου θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα συμπεράσματα του ελέγχου του, οι παραλείψεις 

που εντόπισε, οι συστάσεις στις οποίες προέβη μαζί με τις πιθανές συνέπειες, η 

πλήρης περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που χρησιμοποιήθηκε, παραδοχές 

που έγιναν για τον επιμερισμό του κόστους και των εσόδων και κάθε άλλη επί μέρους 

ανάλυση ή παραδοχή που χρησιμοποιήθηκε.  

 

1.8. Για τον συνολικό έλεγχο των τριών εταιρειών προβλέπονται εξήντα (60) 

εργάσιμες ημέρες. Για  την σύνταξη των εκθέσεων του Ελεγκτή προβλέπονται 

δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. 
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Ο Ανάδοχος θα αποστείλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου τις τρεις Εκθέσεις Ελέγχου με τις παρατηρήσεις του (Παραδοτέο 1, Παραδοτέο 

2, Παραδοτέο 3) για υποβολή πιθανών σχολίων και παρατηρήσεων. Υπολογίζεται 

χρονικό διάστημα εννέα (10) εργάσιμων ημερών, ώστε η Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής να υποβάλει  τα σχόλιά της επί των Παραδοτέων του Αναδόχου.  

Εντός  πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων της 

Επιτροπής, ο Ανάδοχος οφείλει να αποστείλει επικαιροποιημένες εκδόσεις των 

Παραδοτέων του ενσωματώνοντας τις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις μετά από 

συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Τα τελικά 

Παραδοτέα θα συνοδεύονται από τα προς δημοσίευση Υποδείγματα Αναφοράς σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Σε όλο το χρονικό διάστημα και σε κάθε διαδικασία διενέργειας του έργου, ο 

Aνάδοχος θα συνεργάζεται και θα ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΕΤΤ.  

 

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα παραδοτέα του έργου και οι χρόνοι 

παράδοσης αυτών για κάθε μία χωριστά από τις τρις φάσεις του έργου από την πρώτη 

συνάντηση του αναδόχου με την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του 

έργου για την κάθε φάση του έργου:   

 

Φάση Α : Η Φάση Α εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

 

Εργασίες Χρόνος Παράδοσης 

Παραδοτέο 1  

 

Έκθεση ελεγκτή για την πρώτη εταιρεία 

 

 96  εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Παραδοτέο 2 

 

Έκθεση ελεγκτή για την δεύτερη εταιρεία  

96 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Παραδοτέο 3  

 

Έκθεση ελεγκτή για την τρίτη εταιρεία  

96 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 
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Εργασίες Χρόνος Παράδοσης 

Σχόλια επί των τριών Παραδοτέων από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου 

106 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Υποβολή από τον Ανάδοχο προς την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των τελικών 

επικαιροποιημένων εκδόσεων των τριών 

Παραδοτέων μαζί με τα προς δημοσίευση 

υποδείγματα αναφοράς σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 

111 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

 

 

Φάση Β : Η Φάση Β εκκινεί από την ημερομηνία παράδοσης στον Αναδοχο των 

αρχείων έτους 2017. 

Εργασίες Χρόνος Παράδοσης 

Παραδοτέο 1  

 

Έκθεση ελεγκτή για την πρώτη εταιρεία 

 

 96  εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Παραδοτέο 2 

 

Έκθεση ελεγκτή για την δεύτερη εταιρεία  

96 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Παραδοτέο 3  

 

Έκθεση ελεγκτή για την τρίτη εταιρεία  

96 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Σχόλια επί των τριών Παραδοτέων από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου 

106 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 
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Εργασίες Χρόνος Παράδοσης 

Υποβολή από τον Ανάδοχο προς την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των τελικών 

επικαιροποιημένων εκδόσεων των τριών 

Παραδοτέων μαζί με τα προς δημοσίευση 

υποδείγματα αναφοράς σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 

111 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

 

 

Φάση Γ : Η Φάση Γ εκκινεί από την ημερομηνία παράδοσης στον Ανάδοχο των 

αρχείων έτους 2018. 

Εργασίες Χρόνος Παράδοσης 

Παραδοτέο 1  

 

Έκθεση ελεγκτή για την πρώτη εταιρεία 

 

 96  εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Παραδοτέο 2 

 

Έκθεση ελεγκτή για την δεύτερη εταιρεία  

96 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Παραδοτέο 3  

 

Έκθεση ελεγκτή για την τρίτη εταιρεία  

96 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Σχόλια επί των τριών Παραδοτέων από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου 

106 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

 

Υποβολή από τον Ανάδοχο προς την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των τελικών 

επικαιροποιημένων εκδόσεων των τριών 

Παραδοτέων μαζί με τα προς δημοσίευση 

υποδείγματα αναφοράς σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 

111 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 

εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– ΕΕΕΣ  

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ έχει αναρτηθεί το σχετικό αρχείο σε επεξεργάσιμη 

μορφή προκειμένου να συντάξουν το ΕΕΕΣ (τυποποιημένο έντυπο του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 

2016.  

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται  

Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή  .pdf αρχείου 

 Β. σχετικό µάθηµα εκµάθησης για την συµπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύµβασης που µπορείτε να το παρακολουθήσετε στην παρακάτω 

διεύθυνση.  

http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177  

 

Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el 

 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΈΝΤΥΠΟ 1 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

Κύριοι, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης με την επωνυμία 

…..……………………………….…………………………………………………………………….…

………………………… δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των Τευχών του Διαγωνισμού τα οποία 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η Εταιρεία / Κοινοπραξία / Σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί 

Ανάδοχος έχει την ικανότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών περιθωρίων της 

Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. Για το σκοπό αυτό προσφέρουμε με την παρούσα το 

κατά αποκοπή ποσό των 

……………………………………… Ευρώ (αριθμητικώς) 

…….…………………………..…… Ευρώ (ολογράφως)  

για την ανάληψη του έργου «Έλεγχος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για τη 

συμμόρφωση των τριών Παρόχων Δικτύων Κινητής με την επιβολή της    υποχρέωσης του Λογιστικού 

Διαχωρισμού για τα έτη 2016, 2017, 2018».  

Το ως άνω ποσό θα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

και θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα φόρους, δασμούς, το όφελος του Αναδόχου κ.λ.π. Δεν θα 

περιλαμβάνει μόνον τον Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων προς την ΕΕΤΤ. 

          Με τιμή, 

 

………….…(ημερομηνία) 

Υπογραφή 

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα Εταιρείας/ 

Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης) 
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ΈΝΤΥΠΟ 2 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ 

α/α Ονόματα μελών Ο.Ε. Επίπεδο 

Εμπειρίας 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Χρέωση ανά 

Ανθρωποημέρα 

Ανθρωποημέρες ανά 

Ενότητα του Έργου 

Υποστήριξη σε 

συνέχεια της τελικής 

παράδοσης της κάθε 

Φάσης του έργου 

Σύνολο 

Ανθρωπο-

ημερών 

Συνολική 

Χρέωση ανά 

μέλος  Ο.Ε. 
1 2 … … 

1            

2            

3            

……            

Σ Υ Ν Ο Λ Α         

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα του προσωπικού καθώς και το κόστος των ταξιδιών από και προς την έδρα τους.  Το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στη 

στήλη «Συνολική Χρέωση ανά μέλος Ο.Ε.» θα πρέπει, να ισούται με το ποσό που αναγράφεται στο Έντυπο 1 ως προσφορά του υποψηφίου για το Έργο. 

Με τιμή, 

………………….…(ημερομηνία) 

Υπογραφή 

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης) 



 

Παράρτημα ΙV  

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας....... 

Κατάστημα ........... 

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

         

 

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  ΑΡ. ......  

ΠΟΣΟ: 4.200,00 ΕΥΡΩ  

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυώμεθα ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€4.200,00),  υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης ή κοινοπραξίας, 

δια τη συμμετοχή  του/της/τους  εις το διενεργούμενο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου αναφορικά με το Έργο «Έλεγχος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ 

για τη συμμόρφωση των τριών Παρόχων Δικτύων Κινητής με την επιβολή της    υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για τα 

έτη 2016, 2017, 2018»., σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη, την οποία ήδη γνωρίζουμε. 

- 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 εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι ………………. (13 μήνες) από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών). Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.  
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- Βεβαιούται10 υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

 

                                                           

10 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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Εγγυητική Επιστολή  Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονομασία Τράπεζας....... 

Κατάστημα ........... 

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

        ΕΥΡΩ............ 

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

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

 

 

Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις 

ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσόυ  των ευρώ ........... υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης ή κοινοπραξίας, 

..................................... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων της με αρ. … και 

ημερομηνία….  Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της ........................................................................,  αναφορικά με το Έργο «Έλεγχος 

και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για τη συμμόρφωση των τριών Παρόχων Δικτύων Κινητής με 

την επιβολή της    υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για τα έτη 2016, 2017, 2018».  

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διαιρέσεως και 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. 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

Βεβαιώνουμε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει 

καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Με τιμή 

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

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 

 



  

 

 

 

Σελίδα 77 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Εργοδότης 

 

Ε.Ε.Τ.Τ. 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 

Ανάδοχος 

 

 

Τίτλος Σ.Υ. 

 

«Έλεγχος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για τη συμμόρφωση των τριών 

Παρόχων Δικτύων Κινητής με την επιβολή της    υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για τα 

έτη 2016, 2017, 2018».  

 

 

 

 

 

 

Αρ. Σύμβασης: ……………. 

 

 

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα ______________________ 2019, μεταξύ: 
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1. Της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, 

επί της Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, Τ.Κ. 151 25, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρό της, κ. 

Κωσταντίνο Μασσέλο (καλούμενη εφεξής «ΕΕΤΤ») και  

  

Της ……………………………………………………………………………….. με την επωνυμία 

«……………………………………………..», που εδρεύει σ… …………………………, επί της 

οδού ……………………………. αρ. …………, Τ.Κ. ……………….., νόμιμα εκπροσωπούμενης 

δυνάμει τ… …………………………… από τον ……………………………… (καλούμενη εφεξής 

«ο Ανάδοχος»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο 

 

1.1. Αντικείμενο του Έργου είναι «Έλεγχος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την 

ΕΕΤΤ για τη συμμόρφωση των τριών Παρόχων Δικτύων Κινητής με την επιβολή της    υποχρέωσης 

του Λογιστικού Διαχωρισμού για τα έτη 2016, 2017, 2018». Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος 

οφείλει να προβεί στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής από τους εν λόγω υπόχρεους παρόχους 

δικτύων κινητής της επιβληθείσας αναλυτικής μεθοδολογίας του μέτρου του Λογιστικού 

Διαχωρισμού και να παράσχει στην ΕΕΤΤ σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο εν λόγω έλεγχος 

θα διεξαχθεί στα υποβληθέντα Υποδείγματα Αναφοράς (ΥΑ) λογιστικού διαχωρισμού ετών 2016, 

2017 και 2018.  

 Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει  πλήρεις και τεκμηριωμένες εκθέσεις ελέγχου για κάθε μια από 

τις ελεγχόμενες εταιρείες καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία σε μορφή excel των ΥΑ του ΛΔ μαζί 

με τους σχετικούς υπολογισμούς, καθώς και προτάσεις για πιθανά ζητήματα που ενδεχομένως 

ανακύψουν κατά την διεξαγωγή των ελέγχων στο πλαίσιο πάντα της επιβληθείσας από την ΕΕΤΤ 

μεθοδολογίας. 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου και κατάλογος των 

Παραδοτέων δίδεται στο Παράρτημα Ι της σχετικής Διακήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει και 

Παράρτημα της Σύμβασης. 

 

1.2. Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση, στο Έργο περιλαμβάνονται και:  

1.2.1. 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.  

1.2.2. 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. 

1.2.3 Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

 

 

 

Άρθρο 2ο 

Ανάθεση του Έργου 

 

2.1. Με τη Σύμβαση η ΕΕΤΤ αναθέτει στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει, την 

εκτέλεση του Έργου που ορίζεται στο άρθρο 1 ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

2.2. 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. 

2.3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει λεπτομερώς γνώση της φύσης και των απαιτήσεων του 

Έργου.  

 

Άρθρο 3ο 

Διάρκεια Σύμβασης – Τόπος παροχής υπηρεσιών 

 

3.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι δέκα πέντε  (15) μήνες, η οποία άρχεται 

από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης . 

 

3.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΕΤΤ υποχρεούται στην έκδοση του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, εφόσον ο Ανάδοχος έχει 

εκτελέσει προσηκόντως όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του, που ανέλαβε εντός του χρόνου 

ισχύος της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής εντολή συμπλήρωσης/ολοκλήρωσης των ανατεθειμένων με την παρούσα υπηρεσιών, 

την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς την καταβολή επιπλέον του 

συνομολογηθέντος τιμήματος. Το πρωτόκολλο εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) 

ημερών από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Αναδόχου και αναφέρει την πραγματική 

ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.  

 

3.3. Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στην έδρα του Αναδόχου, με περιοδική παρουσία αυτού 

στα γραφεία της ΕΕΤΤ ή/και των τριών παρόχων δικτύων κινητής.  

  

 

Άρθρο 4ο   

Σύμβαση και Συμβατικά Τεύχη 

 

4.1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτήν, ως αναπόσπαστα τμήματα, 

συμβατικά τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία ενσωματώνονται πλήρως σε αυτήν, 
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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: 

4.1.1. Η Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής, 

4.1.2. Η Απόφαση περί κατακύρωσης του Διαγωνισμού, 

4.1.3. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού,  

4.1.4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4.1.5. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

4.1.6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

4.2. Τα πιο πάνω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και 

αλληλοσυμπληρώνονται, με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη εκτέλεση του Έργου και την 

εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την ΕΕΤΤ. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή 

ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με τη σειρά προτεραιότητας με την οποία 

παρατίθενται ανωτέρω. 

4.3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη Σύμβαση και την παρούσα Συγγραφή, 

συμφωνείται ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

4.4. Ο Ανάδοχος επαναλαμβάνει και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι ήδη με τη συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό ή / και την εν γένει διαδικασία ανάθεσης που προηγήθηκε της υπογραφής της 

Σύμβασης, αποδέχθηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη 

του Διαγωνισμού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν. 

4.5. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 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 5ο 

Σχέσεις των Μερών 

 

5.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται με τους τρίτους με το δικό του 

όνομα και για δικό του λογαριασμό και, κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του 

Αναδόχου, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των 

συνεργατών, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση του Έργου. 

5.2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί πράξεις στο όνομα της ΕΕΤΤ και γενικά να τη 

δεσμεύει, έναντι τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση, η 

ΕΕΤΤ μπορεί να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια 

συγκεκριμένων πράξεων που σχετίζονται με το Έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα 

παρέχεται και θα αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνον με έγγραφο αρμοδίου οργάνου της ΕΕΤΤ 

που έχει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησής του. 

 

5.3. Συμφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται με την ΕΕΤΤ με σχέση 

προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας, συμφωνεί δε ο Ανάδοχος ότι δεν θα 
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παραπλανήσει οποιονδήποτε, με τρόπο που να του δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι του 

έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από την EETT. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις του Αναδόχου 

 

6.1. 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 EETT, 

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και με την απαιτούμενη φροντίδα, 

ικανότητα και επιμέλεια ειδικευμένου επαγγελματία, κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά 

πρότυπα.  

6.2. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Τ. όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η Τεχνική 

Προσφορά του, έστω και εάν αυτές δεν αναφέρονται στη Σύμβαση. 

6.3. 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. 

6.4. Ο Ανάδοχος εγγυάται απεριόριστα και ανεξάρτητα από την ύπαρξη πταίσματός του ή μη ότι το 

Έργο και τα παραδοτέα του: 

6.4.1. Θα έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

6.4.2. 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. 

6.5. 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. 

 

Άρθρο 7ο 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής – Παραλαβή παραδοτέων 

 

7.1. Για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας συγκροτείται από την 

ΕΕΤΤ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση των 

όρων της παρούσας.  

 

7.2. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα προσκαλεί, μεταξύ άλλων, τον 

Ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της Σύμβασης, θα του ζητά εξηγήσεις και 

διευκρινίσεις, θα διατυπώνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της, θα μεταφέρει τις σχετικές οδηγίες 
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και κατευθύνσεις, θα παραλαμβάνει τα παραδοτέα του έργου  και θα διασφαλίζει, εκ μέρους της 

ΕΕΤΤ, την ορθή εκτέλεση του έργου και την καλή συνεργασία των μερών.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά την προσήκουσα εκπλήρωση στο σύνολό τους 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα χορηγήσει σε αυτόν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και 

καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας.  

 

7.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

του Αναδόχου και της ΕΕΤΤ. Η συνεργασία αυτή υλοποιείται οπωσδήποτε και με περιοδικές 

συναντήσεις του Αναδόχου με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 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 της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, 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. 

7.4. 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 Ε.Ε.Τ.Τ. και των τριών ΠΔΚ σε 

προγραμματισμένο τόπο και χρόνο, εφόσον κληθεί σχετικά από την ΕΕΤΤ.  

7.5. 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:  

7.5.1. Να καταρτίζει τις εκθέσεις υποβολής παραδοτέων του Έργου και να τις υποβάλει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

7.5.2. Να απαντά, εγγράφως, στα ερωτήματα που του τίθενται εγγράφως (συμπεριλαμβανομένων 

των ερωτημάτων που του απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο σχετικό 

ερώτημα, και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Η απάντηση του 

Αναδόχου δύναται να δίδεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο λαμβάνει αριθμό 

πρωτοκόλλου EETT, εκτός αν άλλως ορίζεται στο υποβληθέν ερώτημα. 

7.6. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να απευθύνει, 

εγγράφως, στον Ανάδοχο εύλογες εντολές για την εκτέλεση του Έργου, με τη μορφή οδηγιών, 

υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κ.τ.λ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε 

εντολή της Επιτροπής 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 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και, αν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να 

διατυπώνει απόψεις επ’ αυτών.  

7.7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση ορισμένης εντολής της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής συνεπάγεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, χρονική καθυστέρηση ή οικονομική 

επιβάρυνση, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά, εγγράφως, την EETT, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, από τη λήψη της εντολής, θα υλοποιεί δε την εντολή, 

μόνον μετά από έγγραφη έγκριση της Επιτροπής. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει, εντός 
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της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η εκτέλεση της εντολής θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος 

και εντός του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

7.8. 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. 

7.9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί προς τις ως άνω εντολές 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η EETT δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω παράβασης όρου της 

Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου. 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 EETT ή να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές εργασίες, 

καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή δαπάνη στον Ανάδοχο. 

7.10. Η επίβλεψη από την EETT και η συνεργασία της 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. Ο 

Ανάδοχος απαλλάσσεται μόνον από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την εφαρμογή εντολών 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 7.8. της παρούσας. 

7.11. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.7. της παρούσας, 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.  

7.12. Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

7.12.1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο, εντός του οριζομένου, στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, χρονοδιαγράμματος. 

7.12.2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, είτε εγκρίνει και 

παραλαμβάνει το Παραδοτέο, είτε κοινοποιεί στον Ανάδοχο, εγγράφως, τις παρατηρήσεις της επί 

του περιεχομένου του Παραδοτέου, εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στη Σύμβαση. 

7.12.3. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, χωρίς η ΕΕΤΤ, δια 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί 

του συγκεκριμένου Παραδοτέου, σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει, ούτε δύναται να θεωρηθεί ως 

σιωπηρή παραλαβή του από την ΕΕΤΤ. 

7.12.4. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί του Παραδοτέου είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:  

7.12.4.1. Καταγραφή ελλείψεων, λαθών κ.τ.λ. στο περιεχόμενό του, σε σχέση προς την αντίστοιχη 

προδιαγραφή του τεύχους Διακήρυξης, της παρούσας και της τελικής Σύμβασης. Στην περίπτωση 

αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις 

διαπιστωθείσες ελλείψεις ή διορθωμένα τα διαπιστωθέντα λάθη, εντός χρονικού διαστήματος πέντε 

(5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

7.12.4.2. Ειδικότερες κατευθύνσεις για την εκπόνηση των υπολοίπων Παραδοτέων του Έργου. 
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7.12.5. Στην περίπτωση που το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι, κατά την κρίση 

της ΕΕΤΤ, ικανοποιητικό, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, και εφόσον ο Ανάδοχος 

ενημερωθεί σχετικά από την Επιτροπή, εγγράφως, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την επανυποβολή στην ΕΕΤΤ του σχετικού Παραδοτέου, τότε η ΕΕΤΤ 

δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου. Εάν παρέλθει 

άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών, ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εισπράξει το τμήμα της αμοιβής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Παραδοτέο.  

7.12.6. Μόνο ρητή παραλαβή του Παραδοτέου από την ΕΕΤΤ, δια της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, δίνει στον Ανάδοχο το δικαίωμα να εισπράξει το τμήμα της 

αμοιβής του, που αντιστοιχεί στο Παραδοτέο αυτό. Σε περίπτωση ύπαρξης καθυστερήσεων στην 

παράδοση των Παραδοτέων, για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται η έκδοση απόφασης της 

ΕΕΤΤ. 

7.12.7. Για την οριστική παραλαβή του Έργου και την εξόφληση του Αναδόχου, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής εκδίδει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται 

από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. 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. 

    

Άρθρο 8ο 

Προσωπικό Αναδόχου 

 

 

8.1. 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 Διακήρυξη.  

8.2. 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.  

8.3. 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. 

 

8.4. 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 έχει/ουν 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. 

 

8.5. Η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους περιλαμβάνεται στο 

ως άνω ανθρώπινο δυναμικό του Αναδόχου, για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος στην 
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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. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. 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.Δ.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 9ο 

Αμοιβή – Όροι πληρωμής  

 

9.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ (210.000.€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος, όπου απαιτείται, 

βαρύνει την ΕΕΤΤ, βάσει της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς του. 

9.2. Η ως άνω αμοιβή αποτελεί το μόνο και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα που δικαιούται να 

λάβει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.  

9.3. 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. 

9.4. Στην αμοιβή, με εξαίρεση τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τον οποίο καταβάλλει 

η ΕΕΤΤ, 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:  
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9.4.1. 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, 

9.4.2. 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 κτ.λ.), πάγια έξοδα, κάθε είδους 

υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κ.τ.λ.) στο 

πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου,  

9.4.3. Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές, 

υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, 

9.4.4. Το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα του Αναδόχου. 

9.5. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των υπολογισμών του, βάσει 

των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συμφωνήθηκε η αμοιβή, παραιτείται δε 

από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της αμοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της αμοιβής: 

9.5.1. 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,  

9.5.2. 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, 

9.5.3. Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου,  

9.5.4. Κάθε άλλη συναφής περίσταση. 

9.6. 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. Σε κάθε δε περίπτωση, 

ο Ανάδοχος παραιτείται εκ των προτέρων ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του που 

απορρέει από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου. 

9.7. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση στις ακόλουθες 

αποκλειστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

9.7.1. Σε περίπτωση που η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου παραταθεί για χρονικό διάστημα που 

αθροιστικά υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα της 

ΕΕΤΤ (υπερημερία στην εκπλήρωση υποχρεώσεών του που τυχόν συνεπάγεται παράταση των 

προθεσμιών που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα) ή σε άσκηση δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ 

(αναστολή εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας). Στην περίπτωση αυτή: 

9.7.1.1. Αναπροσαρμόζεται το μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στο τμήμα του Έργου που 

παραμένει ανεκτέλεστο, κατά την πάροδο της 80ής ημέρας των ως άνω παρατάσεων.  

9.7.1.2. Η αναπροσαρμογή του ως άνω μέρους της αμοιβής γίνεται κατ’ εύλογη κρίση μετά από 

συμφωνία των μερών, κατά ποσοστό που, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεταβολή του δείκτη 
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τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.  

9.8. 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. 

 

9.9. 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. 

  

9.10. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της συμβατικής αμοιβής είναι τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

 

9.11. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει συμπληρωματικές ή/και νέες υπηρεσίες του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Για νέες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες 

που τυχόν ανατεθούν στον Ανάδοχο, η αμοιβή του θα υπολογιστεί με βάση τις τιμές 

ανθρωποχρόνου που προβλέπονται στην οικονομική προσφορά του. Εάν αυτές δεν προβλέπονται, 

τότε θα συμφωνηθούν από τα μέρη.  

9.12. Σε περίπτωση υπερημερίας της ΕΕΤΤ, πλέον των εξήντα (60) ημερών σε οποιαδήποτε 

καταβολή προς τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με την 

παρούσα.  

9.13. 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 10ο 

Μερική Μεταβολή του Συμβατικού Αντικειμένου 

 

10.1. 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 άρθρο 

132 του Ν.4412/2016.  

 10.2. 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. 

10.3. 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 
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ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν, αν η μεταβολή του συμβατικού 

αντικειμένου αποτελούσε εξαρχής αντικείμενο της Σύμβασης. 

10.4. 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 ΕΕΤΤ πίνακας τιμών, ως 

κατωτέρω: 

10.4.1. 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. 

10.4.2. 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. 

10.4.3. 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.  

10.5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

εργασίμων 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. 

10.6. 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 11ο 

Παραλαβή του Έργου 

 

11.1. Η παραλαβή των Παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου θα γίνεται κατά το χρόνο 

που ορίζεται στο Χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα Ι του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει 

και Παράρτημα της Σύμβασης). 

11.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και Παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα 

Παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες.   

 

11.3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η Επιτροπή 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. 

 

11.4. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, 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. 

 

11.5. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι, σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 11.6. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώματα στο Έργο, ως σύνολο, η Ε.Ε.Τ.Τ. 

εκδίδει πρωτόκολλο επιφυλάξεων, στο οποίο αυτά καταγράφονται. Η κοινοποίηση του 

πρωτοκόλλου επιφυλάξεων στον Ανάδοχο διακόπτει την προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης οριστικής 

παραλαβής, η οποία ανανεώνεται και αρχίζει εκ νέου με την αποκατάσταση των ελλείψεων ή 

ελαττωμάτων των παραδοτέων του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

 

11.7. Ταυτόχρονα με την οριστική παραλαβή του Έργου θα καταβληθεί σε πλήρη εξόφληση του 

Αναδόχου και η τελευταία οφειλόμενη δόση της αμοιβής, καθώς και κάθε άλλο τυχόν οφειλόμενο 

προς αυτόν ποσό, σύμφωνα με την παρούσα.  

11.8. Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 12ο 

Εκχώρηση – Υπεργολαβίες 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο τμήματος της Σύμβασης, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναφέρει στην ΕΕΤΤ το τμήμα της Σύμβασης και τους συγκεκριμένους 

υπεργολάβους, που θα το αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 

του/ων εν λόγω υπεργολάβου/ων, φέρουσα υποχρεωτικώς βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην 

οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τη συγκεκριμένη συνεργασία με 

τον Ανάδοχο έως το πέρας της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, μόνος υπεύθυνος έναντι της ΕΕΤΤ 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας παραμένει ο Ανάδοχος. 
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Άρθρο 13ο 

Υποκατάσταση του Αναδόχου 

 

Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

  

Άρθρο 14ο 

Αναστολή Εργασιών 

 

14.1. Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα για εύλογη αιτία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναστείλει την 

παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με το Έργο, μερικώς ή 

ολικώς, για ορισμένο χρόνο, κοινοποιώντας του, εγγράφως, την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής και τη χρονική διάρκεια αυτής. 

14.2. Με τη λήψη παρόμοιας ειδοποίησης, ο Ανάδοχος πρέπει να αναστείλει όλες τις 

δραστηριότητές του που σχετίζονται με το Έργο ή τα τμήματα του Έργου στα οποία επιβάλλεται η 

αναστολή, εκτός από εκείνες που, ενδεχομένως, είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων συνέχισης του Έργου μετά τη λήξη της ως άνω αναστολής των εργασιών. 

14.3. Αν ο χρόνος αναστολής διαρκέσει, σωρευτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, μέχρι και 

ογδόντα (80) ημέρες, τότε με τη λήξη της αναστολής, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως να αναλάβει εκ 

νέου την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Οι προθεσμίες, που προβλέπονται στο 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου, θα παραταθούν αντίστοιχα.  

14.4. Εάν η χρονική διάρκεια της αναστολής υπερβεί τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο 

προηγούμενο άρθρο 14.3. της παρούσας, εξαιρουμένης της περίπτωσης ανωτέρας βίας, η ΕΕΤΤ, με 

έγγραφη δήλωσή της προς τον Ανάδοχο, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, οπότε 

εφαρμόζεται το άρθρο 16 της παρούσας (Λύση της Σύμβασης από την ΕΕΤΤ), εκτός αν συντρέχει 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 18 της παρούσας (Έκπτωση του 

Αναδόχου). 

 

Άρθρο 15ο 

Ελαττώματα και Ελλείψεις του Έργου 

 

15.1. Αν κατά τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Έργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις 

του, τότε:  

15.1.1. Η ΕΕΤΤ, επιφυλασσομένων ρητά όλων των λοιπών συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων 

του, δικαιούται να αποστείλει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο, με την οποία θα τον καλεί να 

συμμορφωθεί, θα υποδεικνύει τον τρόπο συμμόρφωσης και θα τάσσει εύλογη χρονική προθεσμία 

για τον σκοπό αυτό, η οποία θα ισχύει παράλληλα προς το χρονοδιάγραμμα του Έργου, χωρίς να το 

επηρεάζει ή να το τροποποιεί στο ελάχιστο. 

15.1.2. Ο Ανάδοχος, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ως άνω εντολή της ΕΕΤΤ, είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ή να αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, κατά τρόπο 

που να ικανοποιεί την ΕΕΤΤ, έστω και αν απαιτείται η εκ νέου εκτέλεση τμήματος του Έργου, 

χωρίς καμιά επιπλέον δαπάνη ή χρέωση για την ΕΕΤΤ και λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα, 
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προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται ή απειλούνται σε 

βάρος της ΕΕΤΤ. 

15.1.3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Ανάδοχος παραλείψει ή αρνηθεί να συμμορφωθεί προς την ως 

άνω εντολή συμμόρφωσης, η ΕΕΤΤ, μετά από σχετική προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς 

τον Ανάδοχο, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες με 

οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί πρόσφορο, κατά την εύλογη κρίση του, και να χρεώσει ολόκληρη τη 

σχετική δαπάνη στον Ανάδοχο, επιφυλασσομένων ρητά όλων των λοιπών συμβατικών και νομίμων 

δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ. 

15.2. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ μπορεί να ασκήσει και τα ακόλουθα νόμιμα δικαιώματά 

της, για τα οποία επιφυλάσσεται ρητά των σχετικών διατάξεων του Α.Κ., καθώς και του 

δικαιώματός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της 

παρούσας. 

 

Άρθρο 16ο  

Λύση της Σύμβασης από την ΕΕΤΤ 

 

16.1. Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και ιδίως εφόσον: 

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3. της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

16.2. Από και δια της έγγραφης κοινοποίησης της ως άνω καταγγελίας, 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. 

16.3. Δια 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.  

16.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

της ως άνω έγγραφης καταγγελίας της Σύμβασης, να υποβάλει προς την ΕΕΤΤ δήλωση που θα 

περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, 

στο πλαίσιο του Έργου, τα Παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, 
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τα τμήματα του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και 

συνθήκες του Έργου, κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί, δεόντως, η ως άνω δήλωση, η 

ΕΕΤΤ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική 

εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά 

την ως άνω υποβολή προς την  ΕΕΤΤ της ως άνω δήλωσης, οπότε και μόνο μετά την περάτωσή της 

ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η ΕΕΤΤ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν 

οφειλόμενο ποσό. 

 

Άρθρο 17ο 

Καταγγελία της Σύμβασης από τον Ανάδοχο 

 

17.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνον στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

17.1.1. Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου αναστολής των εργασιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 14.3 της παρούσας ή 

17.1.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή 

17.1.3. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως οποιεσδήποτε 

πληρωμές προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη Σύμβαση τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 

αυτής. 

17.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο 

επιδίδεται στην ΕΕΤΤ και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας, μεταξύ των 

αναφερομένων στο άρθρο 17.1. της Σύμβασης. 

17.3. Με την ως άνω καταγγελία θα τάσσεται στην ΕΕΤΤ προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν θα 

είναι συντομότερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον 

μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία η ΕΕΤΤ συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες 

συμμόρφωσης, η καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η Σύμβαση 

συνεχίζεται κανονικά. 

17.4. 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.  

17.5. Δια 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.  

17.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πάροδο της 

τελευταίας ημέρας της προθεσμίας προειδοποίησης λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει προς την 

ΕΕΤΤ δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες 

που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα Παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω 
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ή εν μέρει, εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη 

συνολική κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η 

ως άνω δήλωση, η ΕΕΤΤ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον 

Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των μερών θα 

λάβει χώρα μόνον μετά την ως άνω υποβολή προς την ΕΕΤΤ της ως άνω δήλωσης, οπότε, και 

μόνον μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η ΕΕΤΤ να 

καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό.   

 

Άρθρο 18ο 

Καταγγελία της Σύμβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ. – 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 της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο 

Ανωτέρα Βία 

 

19.1. Κάθε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης στο πλαίσιο της 

παρούσας 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. 

19.2. 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 την παρούσα. 

19.3. Διευκρινίζεται 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.  

19.4. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, 

που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στην 

ΕΕΤΤ τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία που θα συμβούν αυτά. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας, κατά 

τα ανωτέρω, τα μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον 

περιορισμό των ζημιών που ήθελαν προκύψει και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια 

προκειμένου να άρουν, χωρίς καθυστέρηση, τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας 

βίας και, επίσης, να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την παρούσα. 
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19.5. 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 συνεπεία της 

εξακολούθησης της ανωτέρας βίας και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω σχέσεις τους. 

19.6. Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να τροποποιήσουν 

τους όρους της Σύμβασης ή να λύσουν αυτή, 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 20ο 

Ποινικές Ρήτρες 

 

20.1. Σε περίπτωση μη τήρησης των χρονικών προθεσμιών, τόσο των τμηματικών όσο και της 

συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 19 της παρούσας, επιβάλλονται στον Ανάδοχο χρηματικές ποινές, οι οποίες 

διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

20.2. Το ποσό των ποινικών ρητρών θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, από την πληρωμή της αμοιβής προς τον Ανάδοχο ή από οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο 

από την ΕΕΤΤ προς τον Ανάδοχο ή θα αναζητηθεί από την ΕΕΤΤ με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

κρίνει αυτή σκόπιμο.  

20.3. Ο Ανάδοχος συμφωνεί από τώρα ότι οι παραπάνω ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες. 

 

 

Άρθρο 21ο 

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, 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 τοις εκατό (5%) επί 
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της συνολικής αμοιβής του (σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά). Η  Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο του χρονικού διαστήματος της Σύμβασης, 

θα παραμείνει στην ΕΕΤΤ και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά πάροδο δύο (2) μηνών από την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει 

υποπέσει σε ουσιώδη παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Άρθρο 22ο  

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

 

22.1.  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. 

22.2. 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. 

22.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται στην ΕΕΤΤ ότι τα Παραδοτέα της Σύμβασης είναι απαλλαγμένα από 

κάθε δικαίωμα τρίτου, που βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας περί 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ευθύνεται δε για αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της 

ΕΕΤΤ από την προσβολή ανάλογου δικαιώματος τρίτου προσώπου. 

 

Άρθρο 23ο 

Εχεμύθεια και Σύγκρουση Συμφερόντων 

 

23.1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους 

συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες  έχουν ή θα αποκτήσουν, κατά την διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες, τουλάχιστον, μετά τη λύση ή λήξη της, οποιαδήποτε 

επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δημιουργεί ή 

ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

23.2. 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. 

23.3. Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η ως άνω υποχρέωση 

εχεμύθειας δεσμεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες  του. 

 

Άρθρο 24 ο  

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο δίκαιο 
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Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή 

διαφωνίας, που θα προκύπτει από τη Σύμβαση και θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή και την 

ερμηνεία της, καθώς και τις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτήν, αρμόδια είναι 

αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των αναφυομένων διαφορών.   

 

Άρθρο 25 ο  

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

25.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά 

και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, στην περίπτωση που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και ενεργεί ως εκτελών επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της 

παρούσας Σύμβασης (και σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει, εφεξής ΓΚΠΔ) να προβαίνει στα κάτωθι: 

 

25.2. Να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και 

να μπορεί  να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται από μέρους του σύμφωνα 

με τον ΓΚΠΔ. 

 

25.3 Να εφαρμόζει  κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να 

πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων 

των δεδομένων.  

 

25.4 Η επεξεργασία από τον Ανάδοχο διέπεται από την παρούσα Σύμβαση, που τον δεσμεύει σε 

σχέση με την ΕΕΤΤ, ιδίως ως προς τις διατάξεις της που όπου καθορίζεται το αντικείμενο και η 

διάρκεια της επεξεργασίας, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων. 

 

25.5. Ο Ανάδοχος ως εκτελών την επεξεργασία: α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της ΕΕΤΤ που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 

δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ, δ) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και 

επικουρεί την ΕΕΤΤ με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι 

δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΕΕΤΤ να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των 

προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, στ) 

συνδράμει την ΕΕΤΤ στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 

πληροφορίες που διαθέτει ο Ανάδοχος ως εκτελών την επεξεργασία, ζ) θέτει στη διάθεση της ΕΕΤΤ 

κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 

θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, 

περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από την ΕΕΤΤ ή από άλλον ελεγκτή 

εντεταλμένο από την ΕΕΤΤ. Ο Ανάδοχος ενημερώνει αμέσως την ΕΕΤΤ, εάν, κατά την άποψή του, 
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κάποια εντολή παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας 

δεδομένων.  

 

25.6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83 και 84 του ΓΚΠΔ, εάν ο Ανάδοχος καθορίσει κατά 

παράβαση της παρούσας Σύμβασης και του ΓΚΠΔ τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, 

τότε ο Ανάδοχος θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. 

 

25.7. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν δύναται να αναθέτει εργασίες επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε υπεργολάβους. 

 

25.8. Εφόσον ο Ανάδοχος είναι μη εγκατεστημένος στην ΕΕ ή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου, τότε ορίζει γραπτώς εκπρόσωπο στην Ελλάδα στην περίπτωση που οι δραστηριότητες 

επεξεργασίας σχετίζονται με την προσφορά υπηρεσιών στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων 

στην Ένωση. 

 

25.9. Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει τη διαγραφή των δεδομένων που έχει στη διάθεσή του μετά την 

ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στις οποίες προβαίνει προκειμένου να εκπληρώσει τις 

συμβατικές υποχρεώσεις του. 

 

Άρθρο 26ο 

Τελικές Διατάξεις 

 

26.1. 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. 

26.2. 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. 

26.3. Επικοινωνία 

26.3.1. 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 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό τον όρο ότι το τελευταίο αναδιαβιβάστηκε στον 

αποστολέα από τον αρχικό παραλήπτη, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν καθορίζει διαφορετικά 

η παρούσα.  

26.3.2. Όταν η αλληλογραφία έχει σταλεί συστημένη, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως παραληφθεί, 

το αργότερο, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής. Οποιαδήποτε 

αλληλογραφία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την 

ημερομηνία της διαβίβασης. 

26.4. Μερική ακυρότητα 
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Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της Σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δε θα επηρεάζει το 

κύρος άλλων τμημάτων της Σύμβασης, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα 

μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να διαπραγματευθούν καλόπιστα 

υποκατάστατες διατάξεις της Σύμβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε 

ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας περί επίλυσης των διαφορών. 

26.5. 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 27ο 

Γλώσσα της Σύμβασης 

 

27.1. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη 

Διακήρυξη. Τα Παραδοτέα συντάσσονται και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ από τον Ανάδοχο στην 

ελληνική γλώσσα. 

27.2. 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.  

 

27.3. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός και του Αναδόχου 

αφετέρου σχετικά με το έργο που ανατίθεται με την παρούσα 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. 

  

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.  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΤΤ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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