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ΑΝ ΑΛΥΤΙ ΚΗ   Δ Ι ΑΚΗΡΥΞΗ  
 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Για το έργο : 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
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ΑΝ ΑΛΥΤΙ ΚΗΔΙ ΑΚΗ ΡΥΞΗ  
 
 
ΕΡΓΟ:  « ΕΛΕΓΧΟ Σ Κ ΑΙ  Π ΑΡΟ ΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟ Σ ΤΗΝ ΕΕΤΤ Γ Ι Α ΤΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩ ΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩ Ν Π ΑΡΟ ΧΩ Ν 
ΔΙ ΚΤΥΩ Ν ΚΙΝΗΤΗΣ Μ Ε ΤΗΝ ΕΠΙ ΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩ ΣΗΣ ΤΟ Υ 

ΛΟ ΓΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΔΙ ΑΧ Ω ΡΙΣΜΟΥ Γ Ι Α ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»  
 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει 
στην Λεωφόρο Κηφισίας 60, Μαρούσι 151 25, Αττική (τηλ. +30 21 0615 1000, +30 21 
0610 5049) προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την 
επιλογή Αναδόχου για το έργο με αντικείμενο τον έλεγχο και την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για τη συμμόρφωση των τριών 
παρόχων δικτύων κινητής (Cosmote AE, Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Hellas 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ) με την επιβολή  της υποχρέωσης του λογιστικού 
διαχωρισμού για το έτος 2015  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και με 
προϋπολογισμό εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .  και διέπεται από 
το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:  
 
α. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ147/Α’/2016), 
 
β τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/11.04.2012 (ΦΕΚ 86/Α’/2012), 
 
γ. τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012) κεφ. Β. άρθρα 9 και 10, 
 
δ. το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18.4.2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Ν. 
4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014), 
 
ε. ε. την Υ.Α. με αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 
στ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/04.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα : 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 
ζ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5), με θέμα «Ενημέρωση 
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 
η. την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσίων 
Συμβάσεων: «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚΒ/3698/16-11-2016). 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται 
στην παρούσα αναλυτική Διακήρυξη, να υποβάλουν τις προσφορές τους για τον 
Διαγωνισμό, μέχρι την   26η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00.  
 
 

 
Άρθρο 1 

Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθέτουσα, Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι η ΕΕΤΤ, 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4070/2012  και 
είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

 
 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 
2.1. Η ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο 
από εκείνη και τις  ελεγχόμενες εταιρείες (Cosmote AE,Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, 
Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ), 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 σύμφωνα με την αναλυτική μεθοδολογία 
του Κανονισμού της ΕΕΤΤ (ΑΠ  ΕΕΤΤ 766/18/15.06.2016).  
 
2.2. 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.  

 
 

Άρθρο 3 
Διαδικασία Διαγωνισμού  

 
3.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4412/2016.  
 
3.2. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
3.3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 
120/Α΄/29.05.2013), το άρθρο 11 της Υ.Α. με αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β΄/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2), τουλάχιστον, 
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και στο σχετικό τεύχος της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως,  
3.5. Η περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.eett.gr,  
 

 
Άρθρο 4 

Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  
 
4.1. Ο δικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς  είναι η Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
4.2. Η ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
είναι η 27/12/2016. 
  
4.3. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η  26η 
Ιανουαρίου 2017, ώρα 13.00.  
 
4.4. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών είναι η 27/12/16 
 
4.5. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Επίσης, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό από τους 
υποψηφίους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους 
Υποψήφιους να συμπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και 
πιστοποιητικά. 
 

 
Άρθρο 5 

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης - Συμπληρωματικές πληροφορίες  
 
5.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από 
τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
5.2. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν, άμεσα, από 
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό 
σελίδων, και, εφόσον διαπιστώσουν οιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν, 
εγγράφως, στην ΕΕΤΤ και να ζητήσουν νέο πλήρες κείμενο. Προσφυγές κατά της 
νομιμότητας του Διαγωνισμού, με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
5.3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν διευκρινίσεις, σχετικά με τα συμβατικά 
τεύχη ή το αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, μέχρι και 16/01/2017        
Οι διευκρινίσεις αναρτώνται στο site της ΕΕΤΤ, καθώς και στο portal του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 
5.4. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

http://www.eett.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή, 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
  
5.5. Ουδεμία πληροφορία θα δίδεται, μέσω τηλεφώνου. Κανένας Υποψήφιος δεν 
μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της ΕΕΤΤ. 

 
 
 

Άρθρο 6 
Γλώσσα του Διαγωνισμού – Γλώσσα της Σύμβασης  

 
6.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί είναι η ελληνική. 
 
6.2. Η προσφορά των Υποψηφίων, τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης 
κ.τ.λ., από και προς την ΕΕΤΤ, διατυπώνονται, εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα. 
 
6.3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε 
γλώσσα, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από επικυρωμένη 
μετάφραση στα ελληνικά, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.  
Οποιαδήποτε έξοδα μετάφρασης, βαρύνουν αποκλειστικά τους Υποψηφίους 
Αναδόχους. 
 
6.4. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο 
υποψηφιότητας και αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, εφόσον είναι 
συντεταγμένα στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφρασθούν.   
 
6.5. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή έγγραφες, μεταξύ της ΕΕΤΤ και των 
υποψιών, καθώς και του Αναδόχου, διεξάγονται στην ελληνική. Οποιαδήποτε έξοδα 
μετάφρασης βαρύνουν τους υποψηφίους Αναδόχους.   
 
6.6. Τόσο η προφορική, όσο και η έγγραφη επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου, δύναται να διεξάγεται και στην 
αγγλική, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση που θα συναφθεί, βάσει της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
 
 

 
 
 
 
 

Άρθρο 7 
Χρονική διάρκεια σύμβασης – Τόπος παροχής υπηρεσιών 

 
7.1. Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση του 
έργου «Έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού από 
τους τρεις παρόχους δικτύων κινητής (Cosmote AE,Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind 
Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ)», χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.  
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7.2. 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.  

7.3. Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία έναρξης παροχής της δημοπρατούμενης 
υπηρεσίας θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα λήξει 
με την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της ΕΕΤΤ. 
7.4. 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.  
 
 

Άρθρο 8 
Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής  

 
8.1. Ο προϋπολογισμός του παρόντος εκτιμάται στο ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (€120.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός 
αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές 
των προσφερόντων.  

8.2. Η τελική συμβατική αμοιβή του αναδόχου θα προκύψει από την οικονομική 
προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει 
την σχετική σύμβαση.  

8.3. Οι προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά, σε ευρώ και περιλαμβάνουν 
κάθε είδους φόρους και παρακρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία. 
 
8.4. Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο, θα γίνεται τμηματικά, 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. 

 
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, έναντι υποβολής ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής.  
 
8.5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει χρήση της δυνατότητας λήψης 
προκαταβολής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το υπολειπόμενο ποσό 
θα καταβληθεί 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. 
 

8.6. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει συμπληρωματικές ή/και νέες 
υπηρεσίες του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
 
8.7. Για νέες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν ανατεθούν στον Ανάδοχο, η 
αμοιβή του θα υπολογισθεί, με βάση τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στην 
οικονομική του προσφορά. Εάν αυτές δεν προβλέπονται, τότε θα συμφωνηθούν από 
τα Μέρη.  
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8.8. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη 
του ως άνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος στερείται κάθε δικαιώματος για 
την καταβολή του υπολοίπου ποσού.  
 
8.9. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού, πριν από τη λήξη της 
Σύμβασης, αυτή είναι δυνατόν να λυθεί, κατά διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ, αζημίως 
για αυτήν, επιφυλασσομένων των σχετικών δικαιωμάτων της. 
 
 
 
 

Άρθρο 9  
Χρόνος ισχύος των προσφορών  

 
9.1. Οι προσφορές των Διαγωνιζομένων ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους, 
για διάστημα έξι (6) μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν μικρότερη περίοδο ισχύος απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
 
9.2. Επιλογή Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, 
δεσμεύει, όμως, το Διαγωνιζόμενο, μόνον εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόμη 
σε ισχύ η Εγγυητική του Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 
 
9.3. Εάν ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο ισχύος των προσφορών, η 
ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να παρατείνει το χρόνο διενέργειάς του, κατά εξήντα (60), 
επιπλέον, ημέρες, ζητώντας από τους Διαγωνιζόμενους να επεκτείνουν, αντίστοιχα, 
το χρόνο ισχύος των προσφορών τους, καθώς και την ισχύ της Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
απαντήσουν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, εάν αποδέχονται την ανωτέρω 
χρονική παράταση του Διαγωνισμού, οπότε παραμένουν, ως Υποψήφιοι ή δεν 
αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Εάν δεν 
απαντήσουν, εντός των ανωτέρω τριών (3) εργασίμων ημερών, θεωρείται ότι 
αποδέχονται την παράταση. Η επέκταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα 
γίνεται για, τουλάχιστον, εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη της χρονικής παράτασης 
του Διαγωνισμού. 
 
9.4. Οι Διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 
μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο 
Διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α) έκπτωση και απώλεια κάθε 
δικαιώματος για κατακύρωση και β) κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς 
άλλη διατύπωση, εξωδικαστική ή δικαστική ενέργεια.  

 
Άρθρο 10 

Εναλλακτικές προσφορές  
 

10.1. Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
ή προσφορές για τμήμα αυτής. 
 
10.2. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 11 

Εγγυητικές Επιστολές  
 
11.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής : 
 
11.1.1. Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 2.400 (δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων) Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του 
προϋπολογισμού του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να απευθύνεται στην 
ΕΕΤΤ και να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς του Διαγωνιζομένου.  
 
11.1.2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που θα προσκομίσει ο Διαγωνιζόμενος θα 
πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. 
 
11.1.3. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του Υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος καταπίπτει, υπέρ της ΕΕΤΤ, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη Σύμβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου 
Διαγωνισμού, εάν τελικά η ΕΕΤΤ καταλήξει σε νέο Διαγωνισμό. Πάντως, εάν ο αρχικά 
ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει, η ΕΕΤΤ έχει δικαίωμα να επιλέξει και 
ανακηρύξει, έως νέο Ανάδοχο, το δεύτερο επιτυχόντα του Διαγωνισμού και, εάν 
αυτός δεν προσέλθει, τον τρίτο επιτυχόντα κ.ο.κ.  
 
11.1.4. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει την ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής, με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Οι Εγγυητικές Επιστολές 
Συμμετοχής των λοιπών Υποψηφίων τους επιστρέφονται, μετά την ανακοίνωση της 
απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού.   
 
11.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης : 
 
11.2.1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει 
την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με μία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η 
οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί της  αμοιβής του, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. βάσει της Οικονομικής του Προσφοράς.  
 
11.2.2. Η  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δίδεται προς κάλυψη της ευθύνης 
του Αναδόχου, έναντι της ΕΕΤΤ, για την εμπρόθεσμη και, κατά τους συμφωνηθέντες 
όρους, καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν.  
 
11.2.3. Η σχετική Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο του 
χρονικού διαστήματος της Σύμβασης, θα παραμείνει στην ΕΕΤΤ και θα επιστραφεί 
στον Ανάδοχο, μετά πάροδο τριών (3) μηνών, από την καθ’ οιανδήποτε τρόπο λύση 
ή λήξη της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει υποπέσει σε 
ουσιώδη παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
 
11.2.4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που θα προσκομίσει ο 
Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας. 
 
11.3. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής 
 
Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δικαιούται να λάβει, ως έντοκη 
προκαταβολή, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
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συμβατικής αμοιβής. Η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή προκαταβολής 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή από την ΕΕΤΤ του τελικού 
παραδοτέου της φάσης του έργου για την οποία αυτή υποβλήθηκε. 
 
11.4. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να προέρχονται από 
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει, κατά το 
νόμο, δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.  
 
11.5. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές  διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και 
συντάσσονται στην ελληνική, σύμφωνα με τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις 
των υποδειγμάτων που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ή, σε 
περίπτωση που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.  
 
11.6.  Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο 
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης. 
 
11.7. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος/Ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ., 
οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και καλύπτουν την 
αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο 
σώμα της επιστολής. 
 
11.8. Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή χωρίς 
την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες, και δεν λαμβάνονται υπόψη.  
 
11.9. Ελάχιστο περιεχόμενο εγγυήσεων 
 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει, απαραίτητα, να περιλαμβάνουν, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
α. την ημερομηνία έκδοσης, 
 
β. τον εκδότη, 
 
γ. την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται (ΕΕΤΤ), 
 
δ. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 
ε. τον αριθμό της Εγγύησης, 
 
στ. την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προσφέροντος, υπέρ του 
οποίου δίδεται η Εγγύηση και 
 
ζ. την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης  
 
η. τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής , το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
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θ. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, 
 
ι. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
 
ια. στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 12  
Βασικές αρχές συμμετοχής στον Διαγωνισμό : 

 
12.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος, εξ 
αυτού και μόνο του λόγου, δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στον 
Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη 
αποδοχή, εκ μέρους του, των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. 
 
12.2. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες 
σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, 
Φακέλων, Προσφοράς κ.τ.λ. 
 
12.3. Η ΕΕΤΤ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να 
το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, 
χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του 
λόγου, στους υποψηφίους. 
 
12.4. Όλοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή 
ακυρότητας της υποψηφιότητας, τυχόν δε παραβίασή τους από τους Υποψηφίους ή 
διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από τον 
Διαγωνισμό. 
 
12.5. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Ομίλους, συμπράξεις, 
κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός 
πρόσωπα που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους 
ευθύνονται, έναντι της ΕΕΤΤ, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
12.6. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, 
θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους. 
 
12.7. Οι Υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπεί έναντι της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης, μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση της αμοιβής 
του Αναδόχου. Ο καθορισμός του νομίμου εκπροσώπου προκύπτει, είτε από τη 
νόμιμη ιδιότητά του, ως όργανο του Υποψηφίου (λ.χ. Πρόεδρος Δ.Σ. ή/και Διευθύνων 
Σύμβουλος της υποψήφιας Ανώνυμης Εταιρείας), είτε από πράξη αρμοδίου οργάνου 
του Υποψηφίου (λ.χ. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της υποψήφιας Ανώνυμης 
Εταιρείας), είτε από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του αντίστοιχου 
του συμβολαιογράφου οργάνου, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης των 
αλλοδαπών Υποψηφίων). 
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12.8. Οι Υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν αντίκλητο, ο οποίος θα είναι κάτοικος Αθηνών 
που μιλά την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτημένος ειδικά να παραλαμβάνει όλα τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.  
 
12.9. Για τη συμμετοχή στον 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 την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
 
12.10. Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από 
τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του), ταυτοποιούμενοι ως εξής : 
 
12.10.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα «TAXISNet» της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον πραγματοποιηθεί η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών.  
 
12.10.2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ. αιτούνται την εγγραφή τους, 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
  
12.10.3. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε., αποστέλλοντας : 
 
- είτε υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, 
 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σε μορφή αρχείου pdf, με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Γ για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο Κράτος Μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
στα οποία  να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
12.10.4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες, 
ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος. 
 
12.10.5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού, ως πιστοποιημένος χρήστης, και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 
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12.11. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό μίας 
επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήματα διαγωνιζομένων, υπό την ίδια ή 
διαφορετική νομική μορφή. Η απαγόρευση που ισχύει για τις μεμονωμένες ισχύει και 
για τις «συνδεδεμένες» με αυτές επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις νοούνται δε ως 
«συνδεδεμένες» εάν η μία μπορεί να ασκήσει στην άλλη, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη 
επιρροή ή εάν και οι δύο επιχειρήσεις υπόκεινται στην κυρίαρχη επιρροή μίας τρίτης 
επιχείρησης, λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τις 
διέπουν. 
 
12.12. Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Ομίλους, Συμπράξεις, 
Κοινοπραξίες Εταιρειών, υπό σύσταση Κοινοπραξίες ή, εν γένει, από περισσότερα 
του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν, από κοινού, υποψηφιότητα, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλλονται, ξεχωριστά, για κάθε μέρος. 

 
Άρθρο 13 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής  
 
13.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα 
(επιχειρήσεις, Όμιλοι, ενώσεις κ.τ.λ.), καθώς και κοινοπρακτικά σχήματα των 
ανωτέρω, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. 
και έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία 
στην παροχή της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.  
 
13.2. Τα Υποψήφια Νομικά Πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις 
προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και 
συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες.  
 
13.3. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μίας 
επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήματα Διαγωνιζομένων, υπό την ίδια ή 
διαφορετική νομική μορφή. Η απαγόρευση που ισχύει για τις μεμονωμένες ισχύει και 
για τις «συνδεδεμένες» με αυτές επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις νοούνται δε ως 
«συνδεδεμένες», εάν η μία μπορεί να ασκήσει στην άλλη, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη 
επιρροή ή, εάν και οι δύο επιχειρήσεις υπόκεινται στην κυρίαρχη επιρροή μίας τρίτης 
επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τις 
διέπουν. 
 
13.4. Προκειμένου περί κοινοπρακτικού σχήματος/Ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ. 
ειδικότερα : 
 
13.4.1. Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε κοινοπρακτικό σχήμα 
ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου. Τα ποσοστά 
αυτά δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν μετά την υπογραφή της Σύμβασης, παρά 
μόνον μετά από έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
επιχείρησης στη δημοπρατούμενη Σύμβαση, σε όρους προϋπολογισμού εργασιών 
πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα.  
 
13.4.2. Οι κοινοπραξίες κ.τ.λ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν μέρος στο 
Διαγωνισμό δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι 
εκπρόσωποι των κοινοπρακτούντων εταίρων θα δηλώνεται η αποδοχή της 
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κοινοπραξίας/ένωσης κ.τ.λ  για την από κοινού υποβολή της προσφοράς, το 
ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπό σύσταση κοινοπραξία, ο τρόπος 
κατανομής της συνολικής αμοιβής στα επί μέρους μέλη, ο κοινός, έναντι της ΕΕΤΤ, 
νόμιμος εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής τους, καθώς και ο νόμιμος αντίκλητός 
τους. Θα συνομολογείται, επίσης, ρητά, ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται, 
έναντι της ΕΕΤΤ και κάθε τρίτου, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον, 
έκαστος για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία. 

 
13.4.3. Σε περίπτωση που Υποψήφιο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα επιλεγεί, ως 
Ανάδοχος, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη σύσταση κοινοπραξίας, 
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, με την υπογραφή κοινού συμβολαιογραφικού 
εγγράφου, εντός προθεσμίας και με περιεχόμενο που εκείνη θα ορίσει. 
 
13.4.4. Η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που 
απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κ.τ.λ. που έλαβε μέρος στον 
Διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά, έχει, ως αποτέλεσμα, τον αποκλεισμό του από 
την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε 
άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω μεταβολή της 
σύνθεσης του διαγωνιζομένου.    
 
13.5. Δεν αποτελεί Υποψήφιο του Διαγωνισμού ή μέλος κοινοπραξίας Υποψηφίων 
του Διαγωνισμού, πρόσωπο το οποίο, πιθανά, συνδέεται με Υποψήφιο του 
Διαγωνισμού ή κοινοπραξία υποψηφίων του Διαγωνισμού με την ιδιότητα του  
υπεργολάβου. 
 
13.6. Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Ομίλους, Συμπράξεις, 
Κοινοπραξίες Εταιρειών, υπό σύσταση Κοινοπραξίες ή, εν γένει, από περισσότερα 
του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται, ξεχωριστά, για κάθε μέρος. 
 
13.7. Στον Διαγωνισμό δεν δύνανται, επίσης, να συμμετάσχουν Πρόσωπα ή Ενώσεις 
Προσώπων που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις :   
 
13.7.1. δεν ασκούν τη δραστηριότητα που απαιτείται, κατά τους όρους της 
παρούσας, 
 
13.7.2. κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δεν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην 
παρούσα.  
 
13.7.3. έχουν αποκλεισθεί, τελεσίδικα, από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 
Ν.Π.Δ.Δ., για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
 
13.7.4. δεν είναι εγκατεστημένα σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή δεν 
δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εξαιτίας της νομοθεσίας τρίτων 
χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστημένα, οι οποίες δεν έχουν κυρώσει τη Συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.  
 
13.8. Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων (συμπράξεις, κοινοπραξίες) που εμπίπτουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
13.8.1. Είναι θυγατρικές επιχειρήσεις των τριών παρόχων δικτύων κινητής (Cosmote 
A.E., Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ) ή ελέγχονται 
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άμεσα ή έμμεσα από την Cosmote A.E. ή την Vodafone – Πάναφον ή την Wind 
Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, 
 
13.8.2. 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 ΑΕΕΤ ή της Wind Hellas 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ ή θυγατρικής της εταιρείας, 
 
13.8.3. 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 ΑΕΕΤ ή της Wind Hellas 
Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ 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.), 
 
13.8.4. 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 
ΑΕΕΤ ή της Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ 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. 
 
13.9. Τυχόν ανάθεση ανάλογων έργων από την Cosmote A.E. ή την Vodafone – 
Πάναφον ΑΕΕΤ ή την Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ 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. 
 

 
 

Άρθρο 14 
Γενικοί Όροι Συμμετοχής  

 
14.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη 
Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της 
Διακήρυξης, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Προσφοράς του, διαφορετικά, 
υποχρεούται να αποζημιώσει, κατά νόμο, την ΕΕΤΤ.  
 
14.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν, σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης. 
 
14.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου 
του, ο οποίος ενεργεί, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, καθώς και να γνωστοποιεί, 
εγγράφως, άμεσα στην ΕΕΤΤ οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόσωπο ή τη διεύθυνση 
αυτού. Οποιαδήποτε αλλαγή ισχύει, μετά την έγγραφη έγκρισή της από την ΕΕΤΤ. 
Την αυτή υποχρέωση έχει και για τον αντίκλητο που ορίζει.  
 
14.4. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να τον 
αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέματα που αφορούν στη Σύμβαση και να διευθετεί για 
λογαριασμό του, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί, σε συναντήσεις με τα αρμόδια, για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου, όργανα της ΕΕΤΤ. 
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14.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την ΕΕΤΤ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του, 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
 
14.6. Ο Ανάδοχος θα είναι, πλήρως και αποκλειστικώς, μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΕΕΤΤ δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 
14.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων, συμβούλων, 
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου, ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του 
χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 
 
14.8. Ο Ανάδοχος πρέπει να βεβαιώνει ότι οι αντεπιστέλλοντες που θα 
χρησιμοποιηθούν στο παρόν έργο, δεν δύνανται να συμμετέχουν, ταυτόχρονα ως 
αντεπιστέλλοντες, σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 
 
14.9. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του, αναφερομένου στην προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και των συνεργατών του που 
θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Υπόσχεται δε και βεβαιώνει, 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας, κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της ΕΕΤΤ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, 
άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων. 
 
14.10. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός 
του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, δύναται να γίνει μόνον μετά την 
έγκριση της ΕΕΤΤ και μόνον με άλλο πρόσωπο, αντίστοιχων προσόντων και 
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την ΕΕΤΤ, εγγράφως, 
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  
 
14.11. Σε περίπτωση, κατά την οποία τα μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου 
αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει, ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή 
τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης, να αντικαταστήσει, 
άμεσα, τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  
 
14.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις και παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο προς το συμφέρον της ΕΕΤΤ. 
 
14.13. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά τα οποία συνιστούν την ανωτέρω βία, να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.  
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14.14. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους του 
κοινοπρακτικού σχήματος/Ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ. δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κοινοπρακτικού 
σχήματος/Ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ., κατά το χρόνο τέλεσης της Σύμβασης, 
τότε, εάν οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις μπορούν να εκπληρωθούν 
από τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται, ως 
έχει, και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης από τα εναπομείναντα μέλη, στην 
περίπτωση αυτή, θα εξετασθεί από την ΕΕΤΤ, η οποία θα αποφασίσει τελικά. Εάν η 
ΕΕΤΤ αποφασίσει, ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των 
όρων της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα, 
αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του Διαγωνισμού. Η 
αντικατάσταση, ωστόσο, ισχύει, μόνον έπειτα από τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ. 
 
14.15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ., τα μέλη που 
αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ. θα είναι, από κοινού και ολοκληρωτικά, 
υπεύθυνα, έναντι της ΕΕΤΤ, για την εκπλήρωση όλων των από την παρούσα 
απορρεουσών υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους, ισχύουν μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και, σε 
καμία περίπτωση, δεν δύνανται να προβληθούν, έναντι της ΕΕΤΤ, ως λόγος 
απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 
άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. 
 
14.16. Ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου θα καθορισθούν στη Σύμβαση που 
θα συνάψει με την ΕΕΤΤ. 
 

Άρθρο 15 
Χρηματοοικονομική ικανότητα  

 
15.1. Οι Υποψήφιοι, είτε, ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε, ως μέλη 
κοινοπρακτικού  σχήματος/Oμίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ. πρέπει να έχουν 
χρηματοδοτική ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος και η 
ποιότητα της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Η χρηματοοικονομική ικανότητα 
αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά του άρθρου 19 της παρούσας.  
 
15.2. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, η χρηματoοικονομική ικανότητα 
εξετάζεται, σε σχέση με κάθε ένα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία και, ανάλογα 
με το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν.  

 
Άρθρο 16 

Τυπικοί λόγοι αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό  
 
Υποψήφιος  αποκλείεται από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 17 
Περιεχόμενο προσφορών  

 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται, ως εξής : (α΄) 
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά»  και (β΄) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 

Άρθρο 18 
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Περιεχόμενα (υποφακέλου) 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

 
18.0. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»  υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα, κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά, καθώς και η Τεχνική Προσφορά. 
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
18.1. Βασικά Δικαιολογητικά συμμετοχής : 
 
18.1.1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε 
μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α΄/29.05.2013) και το άρθρο 
11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
  
18.1.1.1. Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής προς την 
ΕΕΤΤ, η οποία φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Υποψηφίου ή σε 
περίπτωση κοινοπραξίας κ.τ.λ. την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων όλων των 
μελών) και στην οποία αναφέρονται η υποψήφια επιχείρηση (ή οι επιχειρήσεις), η 
πλήρης επωνυμία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας) του 
νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζομένου και του αντικλήτου του. 
 
18.1.1.2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό, εκδοθείσα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.  
 
18.1.1.3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσίων 
Συμβάσεων: «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», (ΦΕΚΒ/3698/16-11-2016), το οποίο 
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί το Παράρτημα IV αυτής. 
 
18.1.1.4. Διευκρινίζεται ότι από το Μέρος IV του ΤΕΥΔ με τίτλο «Κριτήρια επιλογής», 
ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α αυτού, χωρίς να 
υποχρεούται στη συμπλήρωση οποιασδήποτε άλλης ενότητας του εν λόγω μέρους. 
 
18.1.1.5. Σε περίπτωση ομίλου, σύμπραξης, κοινοπραξίας εταιρειών, υπό σύσταση 
κοινοπραξίας, ένωσης επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του 
ενός Προσώπων, Φυσικών ή Νομικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, 
απαιτείται, επίσης, να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το κάθε 
μέλος (ή το νόμιμο εκπρόσωπό του), χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται : (i) η 
αποδοχή της σύμπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, της 
ένωσης (consortium) ή της από κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο κοινός 
εκπρόσωπος και αντίκλητος του ομίλου, των συμπραττόντων ή κοινοπρακτόντων 
μελών έναντι της ΕΕΤΤ και (iii) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους. 
 
18.1.2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκομίζονται από το κάθε ένα μέλος αυτής, ανάλογα με τη νομική του μορφή.  
 
18.1.3 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 
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18.1.4. Τυχόν στοιχεία της προσφοράς με εμπιστευτικό χαρακτήρα σημαίνονται από 
τον υποψήφιο με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 
 
 
Β΄. 18.2. Πιστοποιητικά Χρηματοοικονομικής επάρκειας: 
 
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού: 
 
18.2.1. Τα ατομικά του στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, 
έτος ίδρυσης). 
 
18.2.2 Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα δημοσιευμένων 
οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών λειτουργίας του κάθε 
υποψηφίου, σε περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών αυτών καταστάσεων 
απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος. 
 
18.2.3. Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών του διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας) για τις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού 
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις 
οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου (ή 
των μελών της κοινοπραξίας). 
Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών για κάθε µέλος 
ξεχωριστά σε περίπτωση ένωσης / σύμπραξης / κοινοπραξίας. 
 
 
Γ’.18.3  Πιστοποιητικά Τεχνικής Ικανότητας   
 
18.3.1. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην προσφορά του τις τεχνικό - 
επαγγελματικές του ικανότητες και την απαιτούμενη εμπειρία του για το έργο. Για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία που αναλύονται στο παρόν άρθρο, με 
τίτλο «Πιστοποιητικά Τεχνικής Ικανότητας». Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
υποβάλει περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχει παράσχει ή παρέχει επί του 
παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η Γενική και Ειδική Εμπειρία του σχετικά 
με το αντικείμενο του έργου, με κύρια αναφορά σε έργα ελέγχων κοστολογικών 
συστημάτων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα 
αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι 
σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες.  
 
18.3.2. Η απαιτούμενη Τεχνική Ικανότητα για το παρόν Έργο περιλαμβάνει, κατ’ 
ελάχιστον, τα εξής: 
 
18.3.2.1. Γενική εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης, ελέγχων 
κοστολογικών συστημάτων και ελεγκτικής (auditing), λογιστικού διαχωρισμού, 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικότερα σε θέματα κινητών επικοινωνιών. 
 
18.3.2.2. Ειδική εμπειρία σε έργα που έχουν άμεση σχέση με το σκοπό και το 
αντικείμενο  του παρόντος έργου,  όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του 
παρόντος Τεύχους Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων, κατ’ ελάχιστον ενός έργου 
ελέγχου κοστολογικού συστήματος τηλεπικοινωνιακού οργανισμού, στην υλοποίηση 
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του οποίου είχε συμμετάσχει, με ποσοστό, τουλάχιστον, είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%). 
 
18.3.2.3. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον 
ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να 
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας το οποίο συμμετέχει 
στην κοινοπραξία, με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
 
18.3.2.4. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δεν αποδείξει την ανωτέρω 
απαιτούμενη τεχνική ικανότητα, αποκλείεται η συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.  
 
Για την απόδειξη της ως άνω τεχνικής ικανότητας, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να 
υποβάλει τα ακόλουθα:  
 
18.3.3. Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, έτος 
ίδρυσης). 
 
18.3.4. Αριθμός ατόμων που απασχολεί η επιχείρησή του, τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικοί τίτλοι, εάν έχει συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες κ.τ.λ.. 
 
18.3.5. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, 
ενδεχομένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη 
πρόσωπα) και, ενδεχομένως, έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 
 
18.3.6. Στοιχεία για τη θεμελίωση της Γενικής και Ειδικής Εμπειρίας του Υποψηφίου, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο . 
 
18.3.7. Ιδίως, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει κατάλογο των έργων που έχει 
αναλάβει, με αντικείμενο τον έλεγχο κοστολογικών συστημάτων τηλεπικοινωνιακών 
οργανισμών και ελεγκτικής (auditing), έργων λογιστικού διαχωρισμού και ειδικότερα  
κινητών επικοινωνιών.  

 

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
– ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛ. 
ΟΛΟΚΛΗΡΩ

ΣΗΣ 

 
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. 
 

18.3.8. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής: 
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18.3.8.1. Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο 
υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια 
αρχή.  
 
18.9.8.2. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται, είτε 
πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου. Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, 
πρέπει να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά. 
 
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. 
 
18.3.8.3. 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. 
 
18.3.8.4. Παράλληλα πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την 
επάρκεια του Υποψήφιου 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 διαγωνιζόμενου, 
απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία 
του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που 
ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του 
διαγωνιζόμενου. 
 
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
1. Η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού της ΕΕΤΤ δύναται να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά 
του παρόντος άρθρου μέσα σε εύλογη προθεσμία.  Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

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

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται από το σχετικό έγγραφο, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
 

2. 0 Υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 



            21 

τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 
 

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

4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση: 
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται για κάθε 
Μέλος της Ένωσης. 
- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες. 

 
 

Άρθρο 19 
Φάκελος Τεχνική Προσφορά  

  
19.1.Στην τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 21 της 
παρούσης, βάσει των οποίων θα προκύψει η βαθμολόγησή του σύμφωνα με τον 
τύπο του άρθρου 23. 
 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
19.2.Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:  
 
Μεθοδολογία υλοποίησης:  
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου σχετικά με 
την αναλυτική μεθοδολογία προσέγγισης του υπό ανάθεση Έργου. Η πρόταση αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνει, υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 
 
1. Αντίληψη προσέγγισης του υποψήφιου Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο. 
 
2. Εφαρμογή της προτεινόμενης προσέγγισης σε παρόμοια, από τον ανάδοχο, έργα 
στο παρελθόν και αποτελέσματά της. 
 
3. Περιγραφή των Παραδοτέων  του έργου. 
 
4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.  
 



            22 

19.3 Σχήμα υλοποίησης του έργου: 
 
1. Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει την πρόταση του Υποψηφίου, σχετικά με τα 
στοιχεία για το σχήμα υλοποίησης του έργου, το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή 
(Υπεύθυνο) του Έργου και την ομάδα έργου, καθώς και από στοιχεία για την 
απασχόληση και τον καταμερισμό εργασίας της ομάδας με αναλυτική περιγραφή των 
θεμάτων, ανά ενότητα έργου, που θα αναλάβει το κάθε μέλος της ομάδας.  
 
2. Παράλληλα, στα πλαίσια του σχήματος υλοποίησης του έργου, ο υποψήφιος θα 
πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, σχετικό Πίνακα Απασχόλησης στον 
οποίο να παρουσιάζονται το πλήθος των ανθρωποωρών, ανά Ενότητα και ανά Φάση 
του έργου, και, ανά κατηγορία προσωπικού και συνεργατών, και στον οποίο θα 
αναφέρονται: 
 
2.1. Συνολικός αριθμός ανθρωποωρών, κατά τις οποίες τα πλέον έμπειρα στελέχη / 
μέλη της ομάδας Έργου θα απασχοληθούν με την εκτέλεση του Έργου στην έδρα 
της ΕΕΤΤ (ή/και στην υπό έλεγχο εταιρεία (Ο.Τ.Ε. ΑΕ)), καθώς και τα ονόματα 
αυτών.  
 
2.2. Συμμετοχή του κάθε μέλους της ομάδας έργου (συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών) σε κάθε Ενότητα – Παραδοτέο του έργου.  
 
3. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης και της εμφάνισης σε 
τρεις (3) τουλάχιστον περιπτώσεις του έργου, ενώπιον δικαστηρίου, στα πλαίσια 
διαφοράς που άπτεται άμεσα του αντικειμένου του έργου, εφόσον και οποτεδήποτε 
κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο), σε συνέχεια της τελικής παράδοσης του έργου.  
 
4. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με 
την Τεχνική Προσφορά τους τον παρακάτω Πίνακα 1.  

 
 

Πίνακας 1 

 

                    
Ενότητες                 
Έργου 

 

Ονοματε- 

πώνυμο 

Στελέχους 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Υποστήριξη 
σε συνέχεια 
της τελικής 
παράδοσης 

της κάθε 
Φάσης του 

έργου 

Σύνολο 
ανθρωποωρών 
ανά στέλεχος 

Ταξινόμηση 
του 

Προσωπικού 
όπως 

αναφέρονται 
στην ΣΥ 

Στέλεχος 1       

Στέλεχος 2       

…       

Σύνολο 
ανθρωποωρών 
ανά Ενότητα 
Έργου 
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5. Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμο προσωπικό του 
υποψήφιου Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται Δήλωση 
Συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου ή και κατόπιν 
αυτής εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του παρόντος έργου. 
 
19.4. Κατάλογο των μελών μεγάλης εμπειρίας (experts) της ομάδας που θα εκτελέσει 
το έργο, τους τίτλους σπουδών και τα βιογραφικά τους σημειώματα, στα οποία να 
αναφέρονται τα ομοειδή με το παρόν έργα στα οποία έχει συμμετάσχει καθένας και 
να γίνεται περιγραφή του ρόλου τους σε κάθε έργο. Επισημαίνεται ότι ο Υποψήφιος 
υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει στην ομάδα έργου τουλάχιστον έναν (1) νομικό με 
εμπειρία σε θέματα τηλεπικοινωνιών, καθώς και ανταγωνισμού. 
 
19.5. Βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών και επαγγελματικοί τίτλοι του 
υπολοίπου προσωπικού που προτίθεται να διαθέσει για το αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης ο υποψήφιος. Στα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αναφέρονται, 
εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, τα ομοειδή με το παρόν έργα στα οποία έχει 
συμμετάσχει κάθε μέλος του προσωπικού και να γίνεται περιγραφή του ρόλου του σε 
κάθε έργο.  
 
19.6Στα στοιχεία που παρατίθενται για το σύνολο του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στο Έργο (experts και λοιπό προσωπικό) θα πρέπει να ορίζεται ένα (1) 
στέλεχος του υποψηφίου, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και την 
τεχνική ικανότητα, ως Υπεύθυνος Έργου. 
 
19.7. Προτεινόμενο Σχέδιο Έργου (Project Plan) στο οποίο αναλύει τις 
δραστηριότητες του Έργου και τη διάρκεια αυτών, με βάση τα προσφερόμενα από 
αυτόν για την ικανοποίηση των προδιαγραφών του Έργου. Η ανάλυση συνοδεύεται 
από τα αντίστοιχα διαγράμματα Gantt. 
 
19.8. Αντικατάσταση του Υπευθύνου ή μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης μπορεί να γίνει, μόνον μετά από έγκριση της ΕΕΤΤ.  

 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν 
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή του οικονομικού φορέα  
 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
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κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή. 

19.9. Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

19.10.Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 
 
19.11. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 
φάκελο διαγωνισμού. 

19.12. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 
ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο 
όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
 
19.13. Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται εφ' όσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

19.14. Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 
οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 
 

19.15. Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει κατά την υποβολή της προσφορά του να σημάνει, με χρήση του 
σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

19.16. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 

 
 

Άρθρο 20 
Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

 
20.1. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 
 
20.2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
 
20.3. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
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από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
20.4. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
20.5. Ως οικονομική προσφορά, λαμβάνεται το συνολικό προτεινόμενο ποσό που 
αποτυπώνεται στο Έντυπο 1 του Παραρτήματος ΙΙ. Οι τιμές αναγράφονται 
ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η ολογράφως 
αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει της αριθμητικής. Τις διορθώσεις αυτές, καθώς και τις 
διορθώσεις τυχόν λογιστικών λαθών κάνει η Επιτροπή Διαγωνισμού και τα στοιχεία 
της προσφοράς ισχύουν, όπως θα διορθωθούν από αυτήν. 
 
20.6. Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίδουν τιμές σε 
Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
20.7. Ο υποψήφιος επισυνάπτει και το Έντυπο 2 του Παραρτήματος ΙΙ που 
περιλαμβάνει αναλυτικά τον επιμέρους προϋπολογισμό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, 
μεταξύ του Εντύπου 1 και των υπολοίπων, υπερισχύει το Έντυπο 1 του 
Παραρτήματος ΙΙ.  
 
20.8. Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους πίνακες 
οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη «Δωρεάν» στη στήλη τιμών. Σε κάθε 
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και εάν δεν υφίσταται η 
ένδειξη «Δωρεάν», τεκμαίρεται ότι προσφέρεται δωρεάν. 
 
20.9. Οικονομική Προσφορά, η οποία είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
20.10. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή 
επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
Διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της προσφοράς του υποψηφίου που τις 
διατυπώνει. 
 
20.11. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψηφίους, 
αποτελούν την πλήρη αμοιβή τους για το έργο της παρούσας. 
 
20.12. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές 
του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και 
κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη 
ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη της διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η τιμή της 
Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν υπόκειται σε 
αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 
 
20.13. Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, κατά την κρίση 
της Επιτροπής, θα ζητείται από τον υποψήφιο, έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
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της Οικονομικής Προσφοράς (λ.χ. σχετικά με την οικονομία μεθόδου παροχής 
υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, υπό τις 
οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία, την πρωτοτυπία της προτεινόμενης 
λύσης κ.τ.λ.). Εάν, και μετά από την αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής της ως άνω 
αιτιολόγησης, οι προτεινόμενες τιμές κριθούν, ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά 
απορρίπτεται.   
    
20.14. Υποβολή οικονομικής προσφοράς, κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τον 
αναφερόμενο στην παρούσα διάταξη, συνεπάγεται την απόρριψή της ως 
απαράδεκτης. 
 
 

 Άρθρο 21         
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  

 
 
21.1. Κριτήριο ανάθεσης του Διαγωνισμού αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν. Καταρχάς, 
θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά των υποψηφίων, ΤΒ, και 
στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί η οικονομική τους προσφορά, Κ.  
 
21.2. Για την αξιολόγηση του περιεχόμενου των τεχνικών προσφορών 
χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δύο (2) ομάδες κριτηρίων: 
 
 
Ομάδα A : Κριτήρια σε σχέση με τη μεθοδολογία υλοποίησης  
 

Α/Α Κριτήριο Μερικός 
βαθμός 

Συντελεστής% Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

A1 Επαρκής τεκμηρίωση Πρότασης με 
βάση την Διεθνή Εμπειρία. Ποιότητα 
μεθοδολογίας και σαφήνεια 
περιγραφής της προσέγγισης κάθε 
ενότητας του έργου, σαφήνεια 
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. 

 30  

A2 Αναλυτική περιγραφή Παραδοτέων 
και σχετικό χρονοδιάγραμμα 
επιμέρους εργασιών 

 10  

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

Α/Α Κριτήριο Μερικός 
βαθμός 

Συντελεστής
% 

Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

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

 

20 
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Β2 Κατάλογος των μελών μεγάλης εμπειρίας 
(experts) της ομάδας έργου και 
βιογραφικά τους σημειώματα, στα οποία 
να αναφέρονται τα ομοειδή με το παρόν 
έργα στα οποία έχει συμμετάσχει 
καθένας και να γίνεται περιγραφή του 
ρόλου τους σε κάθε έργο. 

 

30 

 

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

 

10 

 

 
21.3. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται, ανεξάρτητα, με βαθμολογία μεταξύ 0 - 100 
(μερικός βαθμός). Κάθε μερικός βαθμός σταθμίζεται, στη συνέχεια, με το συντελεστή 
βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου που φαίνεται ανωτέρω. Η συνολική Τεχνική 
Βαθμολογία (ΤΒ) κάθε προσφοράς προκύπτει ως άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών των επιμέρους κριτηρίων.  
 
21.4. Προσφορές που συγκεντρώνουν τεχνική βαθμολογία κάτω του 70 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
21.5. Η τελική Βαθμολογία (Β) των προσφορών προκύπτει με συνδυασμό της 
Τεχνικής Βαθμολογίας (ΤΒ) και του Κόστους αυτού (Κ), σύμφωνα με τον μαθηματικό 
τύπο: 
 

Β=(TB/TΒmax) / (K/Kmin) 
 

Όπου, ΤBmax η μέγιστη Τεχνική Βαθμολογία από όλες τις προσφορές και Kmin το 

ελάχιστο Κόστος από όλες τις προσφορές.  
 
21.6. Ο λόγος της τελικής βαθμολογίας στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία. Η ΕΕΤΤ κατατάσσει τους υποψήφιους σε πίνακα, σύμφωνα με την τελική 
βαθμολογία. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μέγιστη τελική Βαθμολογία Β. 
  
21.7. Προσφορές που έχουν ίσες τελικές Βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. 
Στην περίπτωση αυτή, ως επικρατέστερη θεωρείται η προσφορά με τη μικρότερη 
τιμή οικονομικής προσφοράς, Κ. 
 
21.8. Από τον παρόντα Διαγωνισμό, η ΕΕΤΤ επιδιώκει να εξασφαλίσει την επιλογή 
του Αναδόχου ο οποίος, όχι μόνον, θα είναι κατ’ εξοχήν ικανός να εκτελέσει το έργο 
του, αλλά, και επαρκώς προετοιμασμένος για να αρχίσει τις εργασίες 
πραγματοποίησης του έργου του, αμέσως μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού 
και κατάλληλα οργανωμένος και με την κατάλληλη Ομάδα Έργου για να το 
αποπερατώσει, κατά πιστή εφαρμογή της Σύμβασης στο σύνολό της.  
 
21.9. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται, ως επουσιώδεις 
 

Άρθρο 22 
Επιτροπή Διαγωνισμού  
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Για την διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού θα συγκροτηθεί με απόφαση του 
Προέδρου ή Ολομέλειας της ΕΕΤΤ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με τις 
αρμοδιότητες του άρθρου 221  παρ. 1 στοιχεία α- στ’ και η’ του ν. 4412/2016.     
Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και 
επανέναρξη των Επιτροπών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρμόδιο Πρόεδρο 
αυτών. 

 
 

 
Άρθρο 23 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  
 

 
23.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 1η 
Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της ΕΕΤΤ, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
23.2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
23.3. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στον 
Διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 

Άρθρο 24 
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών  

 
24.1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσα από το Σύστημα, ως ακολούθως : 
 
24.2. Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, πιστοποιημένοι χρήστες του 
συστήματος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των υπο−φακέλων 
των προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) ελέγχει σε κλειστή συνεδρίασή της 
λεπτομερώς τα στοιχεία των υποφακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς» και αξιολογεί, εάν οι προσφέροντες πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής.  
 
24.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό αξιολόγησης. 
Το πρακτικό ή ακριβές αντίγραφο αυτού, ψηφιακά υπογεγραμμένο αναρτάται στο 
portal του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα ονόματα των διαγωνιζομένων που αποκλείονται από την 
περαιτέρω διαδικασία συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, καθώς και οι λόγοι 
αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς δύναται να γνωστοποιούνται μέσω φαξ σε όλους 
τους υποψήφιους.  
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24.4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΔ μπορεί, μέσω του 
συστήματος, να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – υποψήφιους για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
υποψήφιοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 
τους ορίζονται. 
 
24.5. Η ΕΔ βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας. Η ΕΔ συντάσσει Πρακτικό τεχνικής 
αξιολόγησης, στο οποίο κάθε τεχνική προσφορά βαθμολογείται και συντάσσεται 
Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. 
Απόσπασμα του πρακτικού ή ακριβές αντίγραφο αυτού, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
αναρτάται στο portal του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
24.6. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 
εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η ΕΔ ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες στο στάδιο 
αυτό.  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών 
απορρίφθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 
αποσφραγίζονται.   
 
24.7. Μετά την αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονομικών Προσφορών, σε κλειστή 
συνεδρίασή της, η ΕΔ ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό για 
την τελική αξιολόγηση των προσφορών, αναφέρει την τελική κατάταξη των 
προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, και συντάσσει Εισήγηση με την 
οποία εισηγείται προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ την ανάδειξη του μειοδότη  του 
Διαγωνισμού, βάσει του πίνακα βαθμολογίας.  
 
24.8. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ  αναρτάται στο σύστημα, και κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής . 
 

Άρθρο 25 
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση  

 
25.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
για την έγκριση της (προσωρινής) κατακύρωσης του Διαγωνισμού βάσει του πίνακα 
βαθμολογίας, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf 
και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που  
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον 
προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
25.2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 
 
25.2.1.  Οι Έλληνες πολίτες: 
  
25.2.1.1.Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  
από  την κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.    
25.2.1.2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, προ της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
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το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 
 
25.2.1.3.Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  
αφενός  η εγγραφή τους  σ’  αυτό  και το  ειδικό  επάγγελμά  τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του Διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
25.2.2. Οι αλλοδαποί:  
 
25.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, προ της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 27.2.1.1.  
 
25.2.2.2. Πιστοποιητικό της, κατά περίπτωση, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία.  
 
25.2.2.3.Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι, ως προς τις 
υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
25.2.2.4.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το ο
ποίο να προκύπτει  ότι  ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του Διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν  εγγεγραμμένοι,  
μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
25.3. Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
 
25.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 25.1. και 25.2., αντίστοιχα. 
Το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης του Νομικού Προσώπου, 
των ως άνω παραγράφων αφορά στους Διαχειριστές, όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι 
Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το Νομικό 
Πρόσωπο είναι Α.Ε. και, σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, τους 
νόμιμους εκπροσώπους του.   
  
25.3.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή  διοικητικής  αρχής ,έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά πρόσωπα) και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
Νομικά Πρόσωπα).   
 
25.3.2.3. Επί ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
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Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) του αρμόδιου Εμπορικού ή 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο Μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στον Διαγωνισμό Α.Ε., όσον δε αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε.   
 
25.3.2.4. Επί ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών 
Εταιρειών, το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό  
 
25.4. Οι συνεταιρισμοί:  
 
25.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί, με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 
27.2.1.1.  
 
25.4.2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 
25.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
  
Tα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που  
συμμετέχει στην ένωση.   
 
25.6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται, από οποιαδήποτε Αρχή της, ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, μετά την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.   
 
25.7. Όταν ο υποψήφιος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
στον οποίο έγινε η προσωρινή κατακύρωση δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η 
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση που ούτε αυτός προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα προσφορά κ.ο.κ. Εάν κανένας από τους διαγωνιζομένους δεν 
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων 
παραγράφων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται.   
 
25.8. Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή πε-
ρισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, 
καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ, η εγγύηση συμμετοχής.  
 
 
25.9. Όταν ο υποψήφιος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή 
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την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία 
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 
 
25.10. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον 
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
25.11. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

 
Άρθρο 26 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» 
 
26.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκομιδή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
26.2. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 

Άρθρο 27 
 Έννομη προστασία 

 
27.1. Ενστάσεις/ προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 
4412/2016 (Α΄147) και ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173).  
 
27.2. Οι ενστάσεις/προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την 
ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο, σε μορφή 
αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή τους. Ένσταση που δεν έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά δε λαμβάνεται υπόψη.  
 
27.3. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, 
εκδίδονται με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου 
Οικονομικών, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - 
χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία βάσει του Ν. 3943/2011 (Α΄66) και της Υπουργικής απόφασης «περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Β΄1675), όπως κάθε φορά αυτά 
ισχύουν.. 
 
27.4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παρ. 8 του ν. 4412/2016, επί της ένστασης/ 
προσφυγής αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄147), 
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εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (0,5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση/ προσφυγή γίνει δεκτή. 
 
 
 

Άρθρο 28 
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στον χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων, κατά τα 
λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/Β΄/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 
Άρθρο 29 

Κατακύρωση του Διαγωνισμού  
 
29.1. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το αποτέλεσμά του από την 
Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. Η απόφαση κατακύρωσης, αναρτάται στο σύστημα 
κοινοποιείται   από την Επιτροπή Διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο και  σε 
κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο μέσο (fax, e-mail)_Αν δε λάβει χώρα η 
παραπάνω κοινοποίηση προς όλους τους προσφέροντες η απόφαση κατακύρωσης 
δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της. 
 
29.2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη 
πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 26 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
29.3. Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη του 
διαγωνισμού και τα στοιχεία προσφοράς του Αναδόχου, περιέχει δε όσες 
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, διευκρινήσεις κ.τ.λ. κρίνονται αναγκαίες για την 
εξασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕΤΤ και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της 
βούλησης των μερών, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
 

 
Άρθρο 30 

Ματαίωση του Διαγωνισμού  
 

30.1. Η ΕΕΤΤ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου (της Επιτροπής Διαγωνισμού), ματαιώνει τη διαδικασία του Διαγωνισμού: 
 
30.1.1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 
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προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
Διακήρυξης 
 
30.1.2. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης,  
 
30.2. Η ΕΕΤΤ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία του Διαγωνισμού: 
 
30.2.1. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
 
30.2.2. αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,  
 
30.2.3. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
 
30.2.4. αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη  
 
30.2.5. αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών, ΣΕΛ. 30 ΠΡΟΚ. 
ΚΟΣΤ. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ε) ; 
 
30.2.6. για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος,. 
 
30.3. Κάθε απόφαση της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον διενεργούμενο Διαγωνισμό 
γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες ή/και στον Ανάδοχο με επιστολή, 
τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.  
 
30.4. Η ΕΕΤΤ δεν δεσμεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από την παρούσα Διακήρυξη 
να αναθέσει τη δημοπρατούμενη υπηρεσία, δικαιούμενη να αναθέσει ή όχι, κατά την 
ελεύθερη κρίση της, να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό. Σε καμία 
περίπτωση, δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης Διαγωνιζομένων από την 
ΕΕΤΤ για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζημίες. 
 

Άρθρο 31 
Μερική επανάληψη του Διαγωνισμού  

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

 
Άρθρο 32 

Υπογραφή Σύμβασης  

 

32.1. Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα κληθεί, εντός δέκα (10) ημερών από την 
παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των σχετικών ενστάσεων, για την υπογραφή 
της Σύμβασης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 12 της 
παρούσας). 
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32.2. Εντός της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, ο 
ανακηρυχθείς Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί τυχόν στην 
υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης κοινοπραξίας.  

 

32.3. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης ή, εάν δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, 
κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ, η Εγγύηση 
Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ειδική ποινή, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων 
της ΕΕΤΤ για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας της.  

 

32.4. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της Σύμβασης, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα 
έγγραφα και κηρυχθεί, κατά συνέπεια, έκπτωτος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ 
διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει, υπό τους ίδιους ακριβώς όρους, το δεύτερο, κατά 
σειρά, μειοδότη. Και ο δεύτερος, κατά σειρά, μειοδότης θα πρέπει να εμφανιστεί για 
την υπογραφή της σύμβασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της ΕΕΤΤ ότι καλείται, ως Ανάδοχος, 
μετά την κήρυξη, ως έκπτωτου, του πρώτου, κατά σειρά, μειοδότη. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία θα είναι, εξάλλου, υποχρεωμένος να προσκομίσει την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 12 της παρούσας) και να ανταποκριθεί τυχόν 
στην υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης κοινοπραξίας.  

 

32.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει, εγγράφως, στην ΕΕΤΤ, κάθε μεταβολή 
που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης, σε σχέση με την αρχικώς δηλωθείσα στο 
Διαγωνισμό, μέχρι τη λήξη της Σύμβασης που θα υπογραφεί,, άλλως κάθε 
κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόμιμα 
αποτελέσματά της.  

Άρθρο 33 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή  

 

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

 

33.2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου θα ελέγχει και θα παρακολουθεί 
την εκτέλεση της Σύμβασης που θα καταρτισθεί, μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου, 
ιδίως, ζητεί εξηγήσεις, διευκρινίσεις από τον Ανάδοχο, διατυπώνει σχόλια και 
παρατηρήσεις της, μεταφέρει σχετικές οδηγίες της και κατευθύνσεις  και διασφαλίζει, 
εκ μέρους της ΕΕΤΤ την ορθή εκτέλεση του έργου και την καλή συνεργασία των 
μερών.  

 

Άρθρο 34 

Ποινικές ρήτρες – θάνατος ή πτώχευση Αναδόχου 

 

34.1. Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιτρέπει στην 
ΕΕΤΤ να απαιτήσει την κατάπτωση ποινικών ρητρών, όπως αυτές προσδιορίζονται 
ειδικότερα στο κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
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34.2. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του Αναδόχου, η ΕΕΤΤ αποφασίζει, 
μονομερώς, για την τύχη Σύμβασης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο κείμενο  
που θα υπογραφεί. 

 

Άρθρο 35 

Εκχώρηση και υπεργολαβία  

 

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

  

Άρθρο 36 

Εμπιστευτικότητα- Πνευματική ιδιοκτησία  

 

36.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε, από πλευράς του Αναδόχου, δημοσιότητα, 
αναφορικά με τον παρόντα Διαγωνισμό ή τη Σύμβαση, χωρίς προγενέστερη έγγραφη 
άδεια της ΕΕΤΤ. Ο όρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης, καθώς και μετά τη λήξη ή τη, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, λύση αυτής. 

 

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

 

 
Άρθρο 37  

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
37.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της Προκήρυξης, της απόφασης 
κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει 
κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Οι πιο πάνω όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με την 
καλή πίστη και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση του έργου 
του Αναδόχου. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, 
εφαρμόζονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας το κείμενο της σύμβασης, η 
παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική 
προσφορά του αναδόχου. 
 
37.2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο 
να υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να 
ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
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σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις 
ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του 
Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη 
γραπτή έγκριση αυτής. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του 
Αναδόχου είναι,  μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα 
τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε  
και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
37.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
 
37.4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της εν λόγω νομοθεσίας και ιδίως των 
προβλεπόμενων στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 
(ΦΕΚ Α’ 115) από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση 
καταγγέλλεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 
115/Α/15-7-2010). 
 
37.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων.  
 
 

Άρθρο 38 
Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 
38.1.Η Προκήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του 
διαγωνισμού με βάση την Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου  διέπεται από 
το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. 
 
38.2.Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης και 
την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 
 
38.3.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την 
επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στην 
Αθήνα.  
 

 

Άρθρο 39 

Δικαιοδοσία  

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

Αναλυτική περιγραφή του έργου 
 

1. 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 
υπόχρεους παρόχους δικτύων κινητής Cosmote ΑΕ, Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝΕ ΑΕΕΤ, 
Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ  της επιβληθείσας αναλυτικής μεθοδολογίας του 
μέτρου του Λογιστικού Διαχωρισμού και να παράσχει στην ΕΕΤΤ σχετικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.  
 
Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
 

 Έλεγχος των  υποβληθέντων στην ΕΕΤΤ υποδειγμάτων αναφοράς έτους 
2015 (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. 

 

 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. 
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 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.  

 

 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). 

 
1.2. Με την έναρξη του έργου, θα λάβει χώρα συνάντηση του Αναδόχου με την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΕΤΤ.  
 
1.3. Με το πέρας αυτής θα επιδοθούν στον Ανάδοχο από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τα Υποδείγματα Αναφοράς Λογιστικού 
Διαχωρισμού έτους 2015, 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.  
 
1.4. 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 αίτημα πρόσθετων στοιχείων, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΕΤΤ, 
αυτό θα διατυπωθεί εγγράφως. 
 
1.5. Ο Ανάδοχος θα εξετάσει τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα αποσταλούν από 
τους παρόχους και θα παράσχει έγγραφες διευκρινίσεις σε πιθανά διευκρινιστικά 
ερωτήματά τους. 
Στο πλαίσιο του ελέγχου προβλέπονται επισκέψεις και εργασία του αναδόχου στις 
εγκαταστάσεις των ελεγχομένων σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΕΤΤ. 
 
1.6. Ο Ανάδοχος θα συντάξει 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. 
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1.7. 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  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 (10) 
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 θεωρείται ότι πρέπει να ζητηθούν 
από τους παρόχους [δύο (2) 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 [δύο (2) 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 σαράντα πέντε (45) 
εργάσιμες ημέρες. Για  την σύνταξη των εκθέσεων του Ελεγκτή προβλέπονται 
δεκαπέντε(15) εργάσιμες ημέρες. 
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 (9) εργάσιμων ημερών, ώστε η Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής να υποβάλει  τα σχόλιά της επί των Παραδοτέων του Αναδόχου.  
Εντός τριών (3) 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.  
 
1.9. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα παραδοτέα του έργου και οι χρόνοι 
παράδοσης αυτών, από την πρώτη συνάντηση του αναδόχου με την Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: 
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Εργασίες Χρόνος Παράδοσης 
Παραδοτέο 1  

 
Έκθεση ελεγκτή για την πρώτη εταιρεία 

 

 74  εργάσιμες ημέρες από την 
πρώτη εσωτερική συνάντηση του 

Αναδόχου με την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου. 

 
Παραδοτέο 2 

 
Έκθεση ελεγκτή για την δεύτερη εταιρεία  

74 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 
εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 
με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 
 

Παραδοτέο 3  
 

Έκθεση ελεγκτή για την τρίτη εταιρεία  

74 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 

83 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. 

86 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη 
εσωτερική συνάντηση του Αναδόχου 
με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ    
 
 

ΕΝΤΥΠΟ 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 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». 
 
Το ως άνω ποσό θα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης και θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα φόρους, δασμούς, 
παρακρατήσεις, έξοδα υλοποίησης του έργου όπως ταχυδρομικά τέλη για την 
ταχυδρόμηση επιστολών ελέγχου, το όφελος του Αναδόχου κ.λ.π. Δεν θα 
περιλαμβάνει μόνον το Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων προς την ΕΕΤΤ. 
  
         Με τιμή, 

 
 

………………….…(ημερομηνία) 
Υπογραφή 

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης) 
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                                   ΕΝΤΥΠΟ 2         
 
 
 
 
 

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) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙI  
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
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Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 
Ονομασία Τράπεζας....... 
Κατάστημα ........... 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)    Ημερομηνία έκδοσης...... 
        ΕΥΡΩ............ 
 
Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  ΑΡ. ......  
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ......... 
 
Κύριοι, 
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυώμεθα ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ της 
εταιρείας ......... δ/νση ....... μέχρι του ποσού των ....... ΕΥΡΩ δια τη συμμετοχή της εις 
το διενεργούμενο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου αναφορικά με το Έργο της 
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2015». 
 

1.  - Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 
852 - 855, 862 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που 
τυχόν απορρέουν από τα υπ’ όψιν άρθρα. 
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε  (5)  ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
- Η παρούσα ισχύει μέχρι την ..... 
- Βεβαιούται1 υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο 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. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν έχουμε κανένα 

περιορισμό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής» 
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Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
Ονομασία Τράπεζας....... 
Κατάστημα ........... 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)    Ημερομηνία έκδοσης...... 
        ΕΥΡΩ............ 
 
Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΑΡ. ......  
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ......... 
 
 
Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 
......................................................... για ποσό δρχ. ............................................... . 
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων της 
Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της ........................................................................, με 
αριθμό _________αναφορικά με το Έργο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». 
 

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

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

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Βεβαιούμε2 ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβάνοντας και αυτήν, δεν ξεπερνούν το σχετικό 
όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος. 
 

 

                                                 
2
 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν έχουμε κανένα 

περιορισμό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής» 
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        Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής   
 
Ονομασία Τράπεζας....... 
Κατάστημα ........... 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)    Ημερομηνία έκδοσης...... 
        ΕΥΡΩ............ 
 
Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)  ΑΡ. ......  
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ......... 
 
Κύριοι, 
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυώμεθα ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ της 
εταιρείας ......... δ/νση ....... μέχρι του ποσού των ....... ΕΥΡΩ δια τη λήψη από την 
εταιρία προκαταβολής της συμβατικής αμοιβής της δυνάμει της Σύμβασης μεταξύ της 
ΕΕΤΤ και της ........................................................................, με αριθμό 
_________αναφορικά με το Έργο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» 
 

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

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

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

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

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

6. Βεβαιούμε3 ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβάνοντας και αυτήν, δεν ξεπερνούν το 
σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος. 

 -  

                                                 
3
 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν έχουμε κανένα 

περιορισμό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 7726 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΣΥΡΙΟΥ 
- Τηλέφωνο: 2106151205 
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@eett.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.eett.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 – 64200000-8 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[] Ναι [] Όχι 
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
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στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως 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). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 

που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 
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xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  


