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Προκήρυξη Διαγωνισμού 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει στη 

Λεωφόρο Κηφισίας 60, Μαρούσι 151 25, Αττική (τηλ. +30-2106151000, Fax: +30-

2106105049) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο με 

αντικείμενο την υποστήριξη της ΕΕΤΤ στη δημιουργία μοντέλου καθορισμού λογιστικού 

κόστους και στον ορισμό τιμών βάσει συγκριτικής αξιολόγησης αναφορικά με τις υπηρεσίες 

που θα παρέχουν οι τρεις Ανώνυμες Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ): 1) ΟΤΕ RURAL 

NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 2) RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ και 3) ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ‘ΛΕΥΚΕΣ’ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και ανώτατο προϋπολογισμό πενήντα εννέα 

χιλιάδες ευρώ (€59.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

Η ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Διαγωνισμό 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, μέχρι την 11
η
 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 13.00 στην έδρα της ΕΕΤΤ, Λεωφόρος Κηφισίας 60  Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, 

(Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, τηλ +30 210 6151000, fax +30 210 6105049). Η προσφορά των 

ενδιαφερομένων θα είναι συντεταγμένη και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα 

λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω. 

 

Άρθρο 1 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ΕΕΤΤ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή η 

οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority, NRA), σε 

θέματα  παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών 

και συναφών υπηρεσιών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση, και την εποπτεία της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της αγοράς παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο Διαγωνισμού  

 

2.1. Η ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από 

εκείνη και τους ελεγχόμενους, το παρόν έργο, το οποίο περιλαμβάνει: 

 

2.1.1. Την προετοιμασία ειδικής μελέτης και τη βάσει αυτής σύνταξη αρχών κοστολόγησης 

και δημιουργία του συστήματος/μοντέλου για το λογιστικό καθορισμό του κόστους παροχής 
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υπηρεσιών εκ μέρους των Ανώνυμων Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ): 1) ΟΤΕ RURAL 

NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 2) RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ και 3) ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 

Υποδομών σε  Αγροτικές ‘Λευκές’ Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 

Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης Υποδομών».  

2.1.2. Τον έλεγχο των κοστολογικών στοιχείων και τον καθορισμό τιμών των παρεχόμενων 

υπηρεσιών χονδρικής των ανωτέρω Α.Ε.Ε.Σ. 

 

2.2. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου δίδεται στο 

Παράρτημα Ι, ενώ κατάλογος των Παραδοτέων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσης. 

 

2.3. Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση, στο Έργο περιλαμβάνονται και:  

2.3.1. Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που, κατ’ αντικείμενο, σχετίζονται 

με το Έργο ή που, κατ’ εύλογη κρίση, απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν, για την 

έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα 

συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση 

του Έργου.  

2.3.2. Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την 

αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση 

του Έργου ή εξαιτίας αυτού, ιδίως, υποστήριξη των πορισμάτων του ελέγχου που αποτελεί 

αντικείμενο του Έργου, ενώπιον δικαστικής αρχής, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο 

μετά την εκτέλεση του Έργου και επ’ ευκαιρίας αυτού. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

3.1. Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 

«Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» 

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

3.2. Η διαγωνιστική διαδικασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΕΤΤ ενώπιον Επιτροπής 

Διαγωνισμού που θα συγκροτήσει προς τούτο η ΕΕΤΤ ή ο Πρόεδρός της (άρθρο 14). 

3.3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 

11η Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 

3.4. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ από τους 

υποψηφίους αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή, 

ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Στην 

περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΕΤΤ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη 

παραλαβή της υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύει. 



4 
 

3.5. Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την ΕΕΤΤ, 

επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη 

αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την 

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

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της υποψηφιότητας στο Πρωτόκολλο 

της ΕΕΤΤ και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας, μέσω ταχυδρομείου ή 

courier. 

 

Άρθρο 4 

Δημοσίευση προκήρυξης και παροχή πληροφοριών 

 

4.1. Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Αρχείο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο 

της ΕΕΤΤ (www.eett.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και 

από τα γραφεία της ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  

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

πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

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

προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και τις προβλεπόμενες εργασίες του Αναδόχου, 

καθώς και πληροφορίες για την ΕΕΤΤ, υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις στην ΕΕΤΤ, το 

αργότερο μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής των Προσφορών. Η ΕΕΤΤ θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν 

το αργότερο, μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, πριν την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής των Προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις, εκ μέρους της ΕΕΤΤ. 

4.3. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: info@eett.gr χωρίς όμως η δυνατότητα 

αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 

ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

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

μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

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

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή των προσφορών δεν 

γίνεται δεκτή. 

 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια σύμβασης 

 

5.1. Η διάρκεια του Έργου θα είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

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

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

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

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

καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

  

Άρθρο 6 

Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής  

 

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

πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (€59.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο 

προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές 

προσφορές των Υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει από την 

οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα 

υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.  

6.2. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην τελική συμβατική αμοιβή 

περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις κλπ σύμφωνα με την ισχύουσα 

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

της υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

6.3. Η καταβολή της Αμοιβής στον Ανάδοχο , θα γίνεται τμηματικά, ως εξής : 

1. Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου Π1 

καταβάλλεται 40% του συμβατικού τιμήματος 

2. Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου Π2.1 

καταβάλλεται 15%του συμβατικού τιμήματος 

3. Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου Π2.2 

καταβάλλεται 15%του συμβατικού τιμήματος 

4. Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου Π2.3 

καταβάλλεται 15%του συμβατικού τιμήματος 

5. Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του συνόλου των 

ανατιθέμενων εργασιών καταβάλλεται 15% του συμβατικού τιμήματος 

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

παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, η σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού 

πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η καταβολή της αμοιβής θα 

γίνεται σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση και παράδοση από τον Ανάδοχο στην 

Αναθέτουσα Αρχή των αντίστοιχων παραστατικών. 

 

Άρθρο 7 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

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

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερη 

περίοδο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

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

όμως τον Υποψήφιο μόνο εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόμη σε ισχύ η εγγυητική 

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

της ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να καλέσει τους προσφέροντες να παρατείνουν το χρόνο ισχύος των 

προσφορών τους καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Οι 

Υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης της ΕΕΤΤ, εάν αποδέχονται την 

ανωτέρω χρονική παράταση, οπότε εξακολουθούν να θεωρούνται Υποψήφιοι, ή δεν 

αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Η επέκταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη της 

χρονικής παράτασης του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 8 

Εγγυητικές Επιστολές 

 

8.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 

Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, ύψους χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ (€1.180,00) που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού του έργου. 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Υποψηφίου πρέπει να απευθύνεται προς την ΕΕΤΤ, 

να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας Προκήρυξης, 

(Παράρτημα ΙΙΙ) και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος 

καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΤ. Ο Ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται 

και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, εάν τελικά η ΕΕΤΤ καταλήξει σε νέο 

διαγωνισμό.  

Με την υπογραφή της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών 

Υποψηφίων επιστρέφονται μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του 

διαγωνισμού.  

 

8.2 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αμοιβής του. Η σχετική εγγυητική επιστολή 

παρέχεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση του έργου. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
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Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό 

ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά τον νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών 

επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο κράτος προέλευσης των 

υποψηφίων. Πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική, σύμφωνα με τα υποδείγματα που 

παρατίθενται στα παραρτήματα της παρούσας ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στα ελληνικά. Περιλαμβάνουν, τέλος, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το 

δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως 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. 

Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου, ένωσης, σύμπραξης κλπ., οι εγγυητικές 

επιστολές εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των 

κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώμα της επιστολής. 

 

Άρθρο 9 

Εναλλακτικές Προσφορές 

 

Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ούτε 

προσφορές για τμήμα αυτής.  

 

Άρθρο 10 

Γλώσσα του διαγωνισμού – Γλώσσα της σύμβασης 

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

και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, οι 

προσφορές των Υποψηφίων και η σύμβαση. Κάθε κείμενο ή πιστοποιητικό που έχει 

συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά 

επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στην μετάφραση επικρατεί 

η διατύπωση στην ελληνική. Ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus κλπ.) επιτρέπεται να 

κατατίθενται χωρίς μετάφραση. 

10.2. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές μεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός και των 

Υποψηφίων και του Αναδόχου γίνονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος μεταφράσεων βαρύνει 

τους Υποψηφίους και τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 11  

Δικαίωμα συμμετοχής, λόγοι αποκλεισμού και βασικές αρχές του διαγωνισμού 

11.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
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Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική 

δραστηριότητα, κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον, σχετική με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού.  

(β) Τα υποψήφια Νομικά Πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση 

ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες 

χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την 

οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες.  

(γ) Ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον τουλάχιστον ένα 

μέλος αυτών πληροί τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο (α).  

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η 

άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της.  

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν Προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. 

 

11.2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιοι, εις βάρος των οποίων 

υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους λόγους: 

 

 α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

 

 β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑτου Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, 

σελ. 2). 

 

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

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

σελ. 48). 

 

 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 

3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 

173), όπως ισχύουν. 

 

 11.3. Επίσης ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όταν: 

α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 
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 β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

 γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 

διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

 δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

 ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 

του ή του ελληνικού δικαίου. 

 στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων 

και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ή του ελληνικού 

δικαίου. 

 ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές. 

11.4. Στο διαγωνισμό δεν δύνανται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση, συμβατική ή άλλη, με τους ελεγχόμενους από την 

Αναθέτουσα Αρχή Φορείς (ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού) ή με συνδεδεμένα με αυτούς 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και 

το προσωπικό του δεν πρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες που ενδέχεται να έλθουν σε 

σύγκρουση µε την ανεξαρτησία κρίσεως και την ακεραιότητά τους σε σχέση µε τα 

καθήκοντά τους, δυνάμει της παρούσης. Η εν λόγω δέσμευση θα ισχύει για τον Ανάδοχο και 

καθόλη τη διάρκεια του έργου. 

 

11.5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με δαπάνες και ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος 

εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή, εκ 

μέρους του, των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο 

σύνολό τους.  

 

11.6. Η ΕΕΤΤ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς 

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

Υποψηφίους. 

 

11.7. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας της 

υποψηφιότητας, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή 

αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό. 
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11.8. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ένωση εταιρειών, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της ΕΕΤΤ, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

11.9. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, 

θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψηφίους.  

11.10. 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 την 

ολοκλήρωση του έργου και την συνολική εξόφληση της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου. 

Ο καθορισμός του νομίμου εκπροσώπου προκύπτει είτε από την νόμιμη ιδιότητά του ως 

όργανο του υποψηφίου (πχ πρόεδρος Δ.Σ. ή/και διευθύνων σύμβουλος της υποψήφιας 

ανώνυμης εταιρίας), είτε από πράξη αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση 

διοικητικού συμβουλίου της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας) είτε από ειδικό 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του αντίστοιχου του συμβολαιογράφου οργάνου 

σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων). 

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

μιλά την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτημένος ειδικά να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που 

έχουν σχέση με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 12 

Βασικά δικαιολογητικά και ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

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

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής 

δικαιολογητικά: 

  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.1. της 

παρούσας. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 

ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η οποία θα 

φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία αναγράφονται τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, και στην οποία δηλώνεται, ότι ο προσφέρων: 

α. μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής του άρθρου 11 και δεν συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού από 

τους αναφερόμενους στις παρ. 11.2. και 11.3. του άρθρου 11 της παρούσας 

προκήρυξης.  

β. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης  και συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με τους όρους της. Τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, η δε προσφορά καλύπτει 

το σύνολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. 

γ. συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο με μία προσφορά. 
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δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Ι. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη 

δήλωση προσκομίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 

ΙΙ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 

περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

άρθρου 11.3. υποβάλλουν: 

- Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε., 

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

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

 

ΙΙΙ. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση εταιρειών η ως άνω δήλωση του παρόντος 

αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

IV. Η υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν 

ημερομηνία, αποκτά βέβαιη χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της 

αίτησης συμμετοχής που συνοδεύει. 

 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από 

τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

4. 4.1 Υπεύθυνη Δήλωση, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ή νομότυπη απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου Διαχείρισης της επιχείρησης (σε περίπτωση εταιρικού σχήματος κ.τ.λ.) ή 

πρακτικό απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση 

Ανώνυμης Εταιρίας κ.τ.λ.), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα αποδεικνύονται 

τα κάτωθι: 

4.1.1. Απόφαση συμμετοχής στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ατομικά ή σε 

κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα, οπότε στη δεύτερη περίπτωση, η ως άνω απόφαση 

θα περιέχει, επιπλέον, πλήρη τα στοιχεία των μελών, καθώς και τους βασικούς 

όρους συμμετοχής στο κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα (ποσοστά συμμετοχής, 

αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισμού επιχείρησης, ως leader, και αποδοχή της 

από τα λοιπά μέλη), 

4.1.2. Νόμιμος εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου, κοινός σε περίπτωση 

κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ. (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας), 

4.1.3. Νόμιμος αντίκλητος του υποψηφίου, κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού 

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

4.1.4. Φορείς προς τους οποίους ο υποψήφιος είναι υπόχρεος καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών.  

5. Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης 

• Το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό της Εγγυητικής Επιστολής (άρθρο 8.1.)  

μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων 

Εγγυητικών Επιστολών των Συμμετεχόντων στην Ένωση. Κάθε μία όμως 

από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

συμμετεχόντων από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

Από κάθε οικονομικό φορέα – μέλος που συμμετέχει στην Ένωση απαιτείται 

πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την 

σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το ποσοστό της κάθε μίας στον 

προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον 

ευθύνης. 

 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση (ή Υπεύθυνη Δήλωση, κατά τα ανωτέρω) θα 

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του Υποψήφιου Αναδόχου. 

 

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 

παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Β. Δικαιολογητικά για τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις 

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί και να υποβάλει με την προσφορά του στοιχεία με τα 

οποία να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες χρηματοοικονομικές και 

τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
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Β Τεχνικές ικανότητες και χρηματοοικονομικά μεγέθη  του 

Υποψηφίου Αναδόχου 

 

Εξετάζονται τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και η τεχνική ικανότητα του Υποψηφίου 

Αναδόχου. 

Β.1 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένη αποδεδειγμένη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου. 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου, με το 

προκηρυσσόμενο, έργου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη.  

Ως αντίστοιχο έργο θεωρείται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από πλευράς 

απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε όρους 

εφαρμοσθεισών τεχνολογιών, μεθοδολογιών υλοποίησης, τεχνολογικής πολυπλοκότητας, σε 

όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα 

ακόλουθα στοιχεία  τεκμηρίωσης: 

 

Β.2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος 

Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (2012 έως και 2016) συν το τρέχον, και είναι 

συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

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

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

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

 

Α

/

Α 

ΠΕΛΑΤ

ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙ

Α 

ΕΚΤΕΛΕΣ

ΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ – 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥ

ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Β.2  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του: 

Β.2.1. Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς) ή αποσπάσματα 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών) των τριών (3) τελευταίων ετών 

λειτουργίας του κάθε υποψηφίου, σε περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών αυτών 

καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι 

εγκατεστημένος ο υποψήφιος. 

Β.2.2. Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών 

του διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας) για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του. 
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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 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 13 

Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

13.1. Περιεχόμενο Προσφορών 

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

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

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

ως εξής:  

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

Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» 

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

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

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

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

Διαγωνισμού». 

13.1.2. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

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

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

του.] 



15 
 

Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

τοποθετούνται: 

 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά, τα 

οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου.  

3. Η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd/dvd), σε πλήρως 

επεξεργάσιμο περιβάλλον. Η έντυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του 

ηλεκτρονικού αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. 

 

Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «0ικονομική προσφορά» τοποθετείται: 

 

Η οικονομική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου. 

 

13.2. Τεχνική προσφορά 

 

Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν Τεχνική Προσφορά για το σύνολο των 

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

Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται σχετικές, για την αξιολόγηση του υποψηφίου, 

πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, πιο αναλυτικές και 

εμπεριστατωμένες (σε περίπτωση κοινοπραξίας περιλαμβάνονται οι πληροφορίες κάθε 

μέλους της κοινοπραξίας) περιλαμβάνοντας, υποχρεωτικά, και σε ξεχωριστά, σύμφωνα με 

την παρακάτω αρίθμηση κεφάλαια, τα παρακάτω στοιχεία: 

 

13.2.1. Πρόταση του Υποψηφίου σχετικά με το οργανωτικό σχήμα του  Έργου. Ο Υποψήφιος 

θα πρέπει να προσκομίσει συνοπτική περιγραφή της μορφής του έργου στο οποίο έχει 

συμμετάσχει και των απαιτούμενων πόρων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία 

για την απασχόληση και τον καταμερισμό εργασίας της ομάδας του κάθε έργου με αναλυτική 

περιγραφή των θεμάτων του έργου που θα αναλάβει το κάθε μέλος της ομάδας.  

 

13.2.2. Στοιχεία για την εμπειρία και τεχνογνωσία της Ομάδας Έργου.  Ο Υποψήφιος θα 

πρέπει να προσκομίσει τους τίτλους σπουδών και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της 

Ομάδας έργου, στα οποία να αναφέρονται τα συναφή με το παρόν έργα στα οποία έχει 

συμμετάσχει κάθε μέλος, καθώς και περιγραφή του ρόλου εκάστου σε κάθε έργο. 

 

Επιπλέον, η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία προς απόδειξη 

της εξειδικευμένης εμπειρίας και γνώσης των στελεχών της Ομάδας Έργου, σχετικά με τα 

εξής γνωστικά αντικείμενα: 

i. Αρχές Κοστολόγησης και μοντέλα καθορισμού λογιστικού κόστους  σε εταιρείες 

παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

ii. Καθορισμός τιμών σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

 

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

επάρκεια και τη συνάφεια των στελεχών με τις ανάγκες του έργου. 
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13.2.3. Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι 

έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται εφ' όσον ζητηθούν, σε χρόνο 

που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε 

όρο της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτονται. 

 

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 επισημάνει, 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. 

 

13.3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

 

13.3.1. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος 

IV (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι 

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

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

απαράδεκτη.  

 

13.3.2. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου 

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

μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης (σύμφωνα με την προσκομιζόμενη 

συμβολαιογραφική πράξη). Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.  

 

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

του έργου. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι και 

παρακρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
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Τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν 

συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των 

συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που θα 

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

για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα 

οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή 

και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

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

των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

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

ασυμφωνίας η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει. Τις διορθώσεις αυτές, καθώς και 

τις διορθώσεις τυχόν αριθμητικών λαθών, κάνει η Επιτροπή Διαγωνισμού και τα στοιχεία της 

προσφοράς ισχύουν όπως θα διορθωθούν από αυτήν. 

13.3.5. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από την προσφορά με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά 

παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά 

ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. Οι 

προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και δεν 

αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 

οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.3.6. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της 

παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις 

ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα απορριφθούν.  

 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 14 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

Για την διεξαγωγή όλων των σταδίων του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών 

συστήνεται με απόφαση της ΕΕΤΤ ή του Προέδρου της Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του «Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών 

και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ Β΄/1750/2001). 

 

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

επανέναρξη αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρμόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 15 

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

 

15.1. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού, την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής προσφορών και 

αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, στην οποία μπορούν να παρίστανται όλοι 

όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο 

του νομιμοποιητικού εγγράφου και την ταυτότητα του. 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία: 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 

των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο (υπο)φάκελοι 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της Προκήρυξης, ήτοι: 

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

Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»,  

Η ΕΔ αριθμεί τους Υποφακέλους με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και 

μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι δύο υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι δεν αποσφραγίζονται 

και παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής δεν 

χωρεί ένσταση.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», μονογράφει και καταγράφει στο 

πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών η ΕΔ ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. 

Η ΕΔ δεν είναι υποχρεωμένη κατά την αποσφράγιση να ελέγχει τη συμμόρφωση των 

διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Προκήρυξης. 

Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 

προσφορών των υπολοίπων μπορούν να το πράξουν στα γραφεία της ΕΕΤΤ, ενώπιον της 

αρμόδιας ΕΔ, σε χρόνο που ορίζει η ΕΔ για το σκοπό αυτό. Αντίγραφα ή φωτοτυπίες για το 

σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των προσφορών δεν δίνονται, είναι δυνατόν όμως να 

κρατηθούν σημειώσεις εκ μέρους των διαγωνιζομένων. 

Σημείωση: 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα μέσα (CDs, DVDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά 

αρχεία της Τεχνικής Προσφορές αναφορικά με: α)το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα, και β) 

οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd, dvd) αυτό επιστρέφεται στον 

υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με 

τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Προκήρυξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης. 

Στη συνέχεια η ΕΔ εξετάζει σε επόμενη συνεδρίασή της κεκλεισμένων των θυρών τα 

στοιχεία των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού ιδίως: 

- Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις 

ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

- Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών 

- Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και 

τεχνικής αξιολόγησης - βαθμολόγησης. 

- Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των ελάχιστων χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς 

και της τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε 

λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

- Γνωστοποιεί σε όλους τους υποψήφιους με φαξ τα ονόματα των διαγωνιζομένων που 

αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχής τους στον διαγωνισμό καθώς και τους 

λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς. Οι αποκλεισθέντες έχουν το δικαίωμα 

υποβολής ενστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας.  

 

15.2. Κριτήρια αξιολόγησης Προσφορών – Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

 

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

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

οικονομική τους προσφορά.  

 

Η αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα 

παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη σε αυτά βαθμολογία: 

 

Κριτήρια Τεχνικής Βαθμολογίας (ΤΒ) 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμολογία 

Α Οργανωτικό σχήμα Έργου  0-30 

Β Εμπειρία και τεχνογνωσία της Ομάδας 

Έργου 

0-70 

ΣΥΝΟΛΟ 0-100 (ΤΒi) 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η ΕΔ υποβάλει τα πρακτικά και 

εισήγησή της προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, η οποία εκδίδει την απόφαση έγκρισης 

ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 
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Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται καταλλήλως από την ΕΔ για την αποδοχή 

ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Οι Φάκελοι Οικονομικής προσφοράς των 

αποκλεισθέντων υποψηφίων παραμένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 

στους προσφέροντες μετά το τέλος της διαδικασίας. 

15.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και τελική κατάταξη 

 

Η ΕΔ συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, ο τόπος και ο χρόνος της οποίας 

γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους των 

οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν 

να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Κατά τη συνεδρίαση μπορούν να παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η ΕΔ 

μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΕΔ συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών 

και προβαίνει στην τεχνικοοικονομική αξιολόγηση: 

• Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές 

• Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών. 

• Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προκύψουν 

απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, 

στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

• Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου 

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

Β = 0.5xKmin/Ki+0.5xTΒi/TΒmax. 

όπου: 

Κmin: η μικρότερη οικονομική προσφορά 

Ki : η εν λόγω οικονομική προσφορά 

ΤΒi : η εν λόγω τεχνική βαθμολογία 

ΤΒmax: η μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία 

Η τελική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Οι τελικές 

βαθμολογίες ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου 

κλπ. Επικρατέστερη είναι προσφορά με την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία (Β). 

Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση 

αυτή οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τεχνική 

βαθμολογία του Υποψηφίου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διαγωνισμού 

αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση στον υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλλει εντός είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

0ι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται από την ΕΔ για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους και την τελική επιλογή αναδόχου. 
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Άρθρο 16 

Περιεχόμενα φακέλου «δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης» 

 

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

προηγούμενο άρθρο η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τον υποψήφιο που 

κατατάχθηκε πρώτος σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης, να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 

περιγράφονται κατωτέρω. 

16.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

16.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει ανακοίνωση στον διαγωνιζόμενο προς τον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 

αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ανακοίνωση αποστέλλεται 

και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, των οποίων οι τεχνικές προσφορές αξιολογήθηκαν. 

16.4. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

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

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

αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

16.6.Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  

την κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  

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

για κάποιο από τα αδικήματα της  παρ.  1 και της παρ. 2 σημείο γ του  άρθρου  68 

του Ν. 4281/2014 ,  για  κάποιο  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  

επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  

υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  

της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας χρεοκοπίας.  

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση  και,  επίσης,  ότι  δεν  

τελούν  σε  διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
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3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής 

ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά 

όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση 

του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 

 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα παραπάνω 

δικαιολογητικά με α/α 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  

την κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  

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

για κάποιο από τα αδικήματα της  παρ.  1 και της παρ. 2 σημείο γ του  άρθρου  68 

του Ν. 4281/2014,  για  κάποιο  αδίκημα  σχετικό   με  την  άσκηση  της  

επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  

υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  

της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις  

 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

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

υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας 

εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

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 από τα αδικήματα της  παρ.  1 και της παρ. 2 σημείο γ του  άρθρου  

68 του Ν. 4281/2014 ,  για  κάποιο  αδίκημα   σχετικό  με  την  άσκηση  της  

επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  

υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  

της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας χρεοκοπίας.  

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

Η υποχρέωση αυτή αφορά της διαχειριστές, Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και 

τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 

2. (Για ημεδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της 

έγγραφής ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

 

(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

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

τελούν υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης. 

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας 

εγκατάστασης της, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 

της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, της εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990, της εκάστοτε ισχύει, ή της ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και της ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή της ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά της κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

1. Τα δικαιολογητικά με α/α 1 έως και 6 , που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά 

ή αλλοδαπά Διευκρινίσεις: 

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

1. Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

της χώρας του Υποψήφιου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του Υποψήφιου Αναδόχου. 

 

Άρθρο 17 

Απόρριψη Προσφορών 

Η ΕΕΤΤ, με βάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών από 

την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, απορρίπτει ιδίως, ως απαράδεκτη, προσφορά: 

 

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

Προσφορών. 

(2) η οποία είναι ελλιπής ή υποβλήθηκε κατά παράβαση ουσιωδών όρων της παρούσας 

προκήρυξης.  

(3) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. άλλως δεν καλύπτει το σύνολο των 

δημοπρατούμενων υπηρεσιών. 

(4) η οποία δεν περιλαμβάνει  μετάφραση των δικαιολογητικών ή της εγγυητικής επιστολής 

στην Ελληνική γλώσσα, ή Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση 

εγκατάστασης του υποψηφίου στην αλλοδαπή. 

(5) λόγω μη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής  

(6) λόγω ελλειπούς υποβολής ή κατάθεσης των δικαιολογητικών που ζητούνται από την 

προκήρυξη, καθώς επίσης και λόγω μη παροχής διευκρινίσεων επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών εντός των ημερών που προβλέπονται από την 

ημερομηνία του σχετικού εγγράφου αιτήματος της Επιτροπής διαγωνισμού. 

(7) με χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο. 
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(8) σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός του 

ορισμένου χρονικού διαστήματος αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 

(9) η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και αντιφατική. 

(10) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της 

Προκήρυξης. 

(11) από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

(12) η οποία δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 

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

 

Άρθρο 18 

Διαδικασία κατακύρωσης 

 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει άμεσα στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα 

υποβάλει στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης. 

 

18.2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο των ως 

άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ και η διαδικασία επαναλαμβάνεται (χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ) με την πρόσκληση  από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα 

κατάταξης της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης. 

Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν 

προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. 

 

18.3. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το τελικό πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στους 

υποψήφιους του διαγωνισμού που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. 

18.4. Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, της οποίας τα μέλη υπέβαλαν κοινή 

Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. 

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

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

 

18.6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη του 

διαγωνισμού και τα στοιχεία προσφοράς του Αναδόχου, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, 

συμπληρώσεις, διευκρινήσεις κλπ κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των 

συμφερόντων της ΕΕΤΤ και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της βούλησης των μερών, στα 

πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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Άρθρο 19 

Ενστάσεις/ Έννομη προστασία 

 

19.1. Για κάθε πράξη της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον διενεργούμενο διαγωνισμό είναι δυνατόν 

να ασκηθεί ένσταση από κάθε Υποψήφιο που έχει συμμετάσχει ή αποκλεισθεί από ορισμένο 

στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επί αυτών αποφαίνεται η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ μετά 

από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, ενώ ειδοποιούνται σχετικά οι υποψήφιοι.  

 

19.2. Ένσταση κατά της παρούσας προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της περίληψής της στον τύπο. Ένσταση 

κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού ασκείται την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την τέλεση της διαδικαστικής ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης 

κατακύρωσης της δημοπρατούμενης σύμβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση στον εκάστοτε υποψήφιο του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η τελευταία αυτή ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

19.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες για την παροχή έννομης προστασίας του άρθρου 21 

του «Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» 

(ΦΕΚ Β΄/1750/2001). 

 

Άρθρο 20 

Ματαίωση του διαγωνισμού 

 

Η ΕΕΤΤ μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ματαιώσει τον 

διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ή να επαναλάβει αυτόν κατά την κρίση της, για 

σπουδαίο λόγο και ιδίως: 

(α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία είτε δεν αναπτύχθηκε 

αποτελεσματικός ανταγωνισμός είτε επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

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

ΕΕΤΤ,  

(γ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(δ) εάν η διαδικασία απέβη άγονη, λόγω μη υποβολή προσφορών ή απόρριψης όλων των 

προσφορών, 

(ε) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της ΕΕΤΤ και ιδίως εάν οι οικονομικές και τεχνικές 

παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση 

του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΕΕΤΤ, 

(στ) εάν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

 

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας η ΕΕΤΤ επιστρέφει στους 

υποψήφιους τις προσφορές τους και μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΕΤΤ (άρθρο 22).  Η ματαίωση του 

διαγωνισμού σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης Υποψηφίων από 

την ΕΕΤΤ για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζημίες, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. 
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Άρθρο 21 

Υπογραφή Σύμβασης 

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα: 

α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα 

νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) 

μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η 

παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

 

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 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον 

διαγωνισμό επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ για πλήρη αποκατάσταση της 

ζημίας της.  

 

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 

έκπτωτος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υπό τους ίδιους 

ακριβώς όρους τον δεύτερο κατά βαθμολογική σειρά Υποψήφιο και αν αυτός δεν προσέλθει 

τον επόμενο.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως στην ΕΕΤΤ κάθε μεταβολή που γίνεται στην 

έδρα της επιχείρησης σε σχέση με την αρχικώς δηλωθείσα στον διαγωνισμό μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου, άλλως κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην διεύθυνση που έχει 

δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.  

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

στην Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όμως αυτών και θα διέπεται 

από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της 

Σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την 

επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν 

αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 

παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 

αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη.  

 

Άρθρο 22 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή 

 

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

οποία βεβαιεί τη λήξη της σύμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους 

στάδια, φάσεις ή τμήματά της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο 
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υλοποίησης της σύμβασης, του ζητεί εξηγήσεις και διευκρινίσεις και του μεταφέρει τις 

σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ.  

 
Άρθρο 23 

Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση αναδόχου 

 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να 

απαιτήσει την κατάπτωση ποινικών ρητρών όπως αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα στο 

κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του Αναδόχου 

η ΕΕΤΤ αποφασίζει μονομερώς για την τύχη αυτής, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο 

κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 

Άρθρο 24 

Εκχώρηση και υπεργολαβία 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου ή 

μέρους της σύμβασης χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΕΤΤ. Ακόμη και σε 

περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο ανάδοχος διατηρεί εις ολόκληρο και 

αλληλέγγυα ευθύνη με τον τρίτο εκδοχέα ή υπεργολάβο, τόσο για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης, όσο και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που οφείλεται στο γεγονός της 

εκχώρησης ή της υπεργολαβικής ανάθεσης. 

 

Άρθρο 25 

Εμπιστευτικότητα 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς του Αναδόχου δημοσιότητα αναφορικά με τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, της σύμβασης χωρίς προγενέστερη έγγραφη άδεια του 

Προέδρου της ΕΕΤΤ. Ο όρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει σε όλη την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης, καθώς και μετά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λύση αυτής. 

 

Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο έτη τα στοιχεία που τίθενται στην διάθεσή 

της από Υποψηφίους, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό 

Έγγραφο». Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από έγγραφο που έχει 

εκδώσει όργανο της ΕΕΤΤ. 

 

Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε 

περίπτωση εκκρεμούς ένστασης ή δίκης, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για 

χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και  τους δικαστές. Σε καμία 

περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ προς τις αρχές του Ελληνικού 

Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 26 

Αρμόδια δικαστήρια – Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την σύμβαση και αφορά την εκτέλεση, 

εφαρμογή, την ερμηνεία αυτής και εν γένει όλες τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτήν 

είναι αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό 

δίκαιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Α) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

1. Ο  Νόμος 4070/2012 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 εδάφιο μδ’ του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) η  ΕΕΤΤ, έχει, μεταξύ 

άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

«Ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και 

συναφών ευκολιών, ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη διακριτικής 

μεταχείρισης όσον αφορά τη χονδρική πρόσβαση και δημοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως 

αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν 

δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με δημόσια συγχρηματοδότηση και η 

υλοποίησή τους έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμούς για να 

ρυθμίζει κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ως άνω, μετά τη συνεργασία με τον 

αρμόδιο φορέα όταν αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμμορφώνονται με 

τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει σε βάρος τους διοικητικές 

κυρώσεις βάσει του άρθρου 77 του παρόντος.» 

 

2. Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαικής Επιτροπής ΕΕ  2009/C235/04  

Σχετικές με τις αρμοδιότητες ΕΕΤΤ διατάξεις περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες 

Γραμμές της EE «Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την 

εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη 

ευρυζωνικών δικτύων» [«Community Guidelines for the application of State Aid Rules in 

relation to rapid deployment of broadband networks 2009/C235/04 (Εuropean Commission 

Official Journal 30.9.2009) ] (c235/18-19): 

 

«f) Wholesale access 

(Χονδρική πρόσβαση): Η επιβολή αποτελεσματικής χονδρικής πρόσβασης τρίτων σε 

επιδοτούμενη ευρυζωνική υποδομή αποτελεί αναγκαία συνιστώσα κάθε κρατικού μέτρου 

χρηματοδότησης της κατασκευής νέας ευρυζωνικής υποδομής. Ειδικότερα, η χονδρική 

πρόσβαση επιτρέπει σε τρίτους φορείς να ανταγωνίζονται με τον επιλεγέντα υποψήφιο (όταν ο 

τελευταίος δραστηριοποιείται και στο λιανικό επίπεδο), ενισχύοντας έτσι την επιλογή και τον 

ανταγωνισμό στους τομείς τους οποίους αφορά το μέτρο, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η 

δημιουργία περιφερειακών μονοπωλίων παροχής υπηρεσιών. Η αποτελεσματική χονδρική 

πρόσβαση στην επιδοτούμενη υποδομή θα πρέπει να παρέχεται για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 7 ετών. Ο όρος αυτός δεν υπόκειται σε καμία προηγούμενη ανάλυση της αγοράς 

κατά την έννοια του άρθρου 7 της οδηγίας πλαισίου (57). Εντούτοις, αν στο τέλος της επταετούς 

περιόδου οριστεί από την εθνική ρυθμιστική αρχή εντός του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ότι 
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ο φορέας της συγκεκριμένης υποδομής διαθέτει σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά (58), η 

υποχρέωση πρόσβασης δεν θα πρέπει να επεκταθεί αντίστοιχα. 

 

g) Benchmarking pricing exercise 

Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης κατά την επιβολή των τιμών: Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική χονδρική πρόσβαση και για να ελαχιστοποιηθεί η δυνητική νόθευση του 

ανταγωνισμού, είναι καθοριστικό να αποφεύγει ο υπερθεματιστής τις υπερβολικές τιμές 

χονδρικής ή, αντίθετα, την εξοντωτική τιμολόγηση ή τη συμπίεση των τιμών. Οι τιμές 

πρόσβασης στη χονδρική θα πρέπει να βασίζονται στις μέσες δημοσιευμένες (κατόπιν ρύθμισης) 

τιμές χονδρικής που ισχύουν σε άλλες συγκρίσιμες, πιο ανταγωνιστικές περιοχές της χώρας ή 

της Κοινότητας, ή, ελλείψει ανάλογων δημοσιευμένων τιμών, στις τιμές που έχει ήδη θεσπίσει ή 

εγκρίνει η εθνική κανονιστική αρχή για τις οικείες αγορές και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, όπου 

υφίσταται ήδη εκ των προτέρων ρύθμιση (δηλ. στις γκρίζες ζώνες), οι χονδρικές τιμές για 

πρόσβαση σε επιδοτούμενη υποδομή δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από την τιμή 

πρόσβασης που έχει ορίσει η εθνική ρυθμιστική αρχή για την ίδια περιοχή. Η θέσπιση 

κριτηρίων αξιολόγησης αποτελεί σημαντική διασφάλιση διότι επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

αποφεύγουν την υποχρέωση εκ των προτέρων καθορισμού αναλυτικών τιμών λιανικής ή 

χονδρικής πρόσβασης, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι η χορηγούμενη ενίσχυση θα χρησιμεύσει 

στην αναπαραγωγή όρων αγοράς όμοιων με εκείνους που επικρατούν σε άλλες ανταγωνιστικές 

αγορές ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να αναγράφονται σαφώς 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

h) Claw back mechanism to avoid over- compensation 

Μηχανισμός ανάκτησης για την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης: Στη σύμβαση με τον 

επιτυχόντα υποψήφιο τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλάβουν ένα μηχανισμό ανάκτησης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο επιλεγείς υποψήφιος δεν θα λάβει υπερβολική αντιστάθμιση 

αν η ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων στην περιοχή στόχο υπερβεί τα προβλεπόμενα επίπεδα 

(59). Η πρόβλεψη ενός τέτοιου μηχανισμού μπορεί να μειώσει εκ των υστέρων και αναδρομικά 

το ποσό της ενίσχυσης που είχε αρχικά κριθεί αναγκαίο». 

 

3. Ο ρόλος της ΕΕΤΤ στα πλαίσια του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε 

Λευκές Περιοχές» 

3.1. Με την από 3/1/2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), όπως έχει τροποποιηθεί  με την από 04-10-2013 απόφαση 

ΔΕΣΔΙΤ,  το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της 

Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών», έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.   

3.2. Με τις υπ’ αρ. 151.727/ΨΣ1465/6-4-2012, 151.728/ΨΣ1464/6-4-2012 και 151.729/ΨΣ 

15141-Α2/6-4-2012 Αποφάσεις της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν αποφασίστηκε η «Ένταξη της Πράξης ‘Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 

Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 
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Εκμετάλλευσης  και Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’, με 

κωδικό MIS 374785 στο Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη’» , στις Περιφέρειες της Ψηφιακής 

Σύγκλισης’, με κωδικό MIS 374786 στο Ε.Π. ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’» και στις Περιφέρειες 

Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νησιά Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013». 

3.3. Το ελληνικό δημόσιο, εκπροσωπούμενο νομίμως στο πλαίσιο των Συμβάσεων 

Σύμπραξης από την Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” με 

την υπ’ αρ. 15414/21.11.2013 διακήρυξη, προκήρυξε Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ΙΦΣ (Με 

τη μορφή ΑΑΕΕ, ήτοι Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού) για το Έργο «Ανάπτυξη 

Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 

Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών». Ειδικότερα,  η  Κοινωνία της 

Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε., με την υπ’ αρ. 15414/21-11-2013 Απόφασή της προκήρυξε τη 

‘Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  για το έργο 

«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής 

Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» με ΣΔΙΤ, του 

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ:374786, του Π.Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» με 

κωδικό ΟΠΣ:374785 και του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με 

κωδικό ΟΠΣ:177291.’ 

3.4. Η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κατακυρώθηκε με την υπ’ αρ. 14940/22-8-2014 

Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: ‘‘Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού 

Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 15414/21-11-2013 διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη 

Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 

Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» με ΣΔΙΤ, του Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ:374786, του Π.Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» με κωδικό 

ΟΠΣ:374785 και του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με κωδικό 

ΟΠΣ:177291’’. 

 

4. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση Έγκρισης του Μέτρου ««European Commission - 

State Aid SA. 32866(2011/N) - Greece - Broadband Development in Greek Rural Areas» ο 

ρόλος της ΕΕΤΤ περιγράφεται ως ακολούθως: 

 

«Price Benchmarking  

Wholesale access prices will be based on the average regulated wholesale prices that prevail 

in other comparable, more competitive areas of the country, or in the absence of such 

regulated prices, on prices that the Greek NRA (EETT) will set, based on benchmarking for 

the corresponding markets and services. Where ex ante regulation is already in place, 

wholesale prices for access to a subsidised infrastructure should not be lower than the access 

price imposed on the SMP operator by the EETT for the same area. (§23, p.5) 

[…] 

In order to ensure effective wholesale access and to minimise potential distortion of 

competition, wholesale access prices on the subsidised network will be based on the average 
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published (regulated) wholesale prices that prevail in other comparable, more competitive 

areas of Greece or, in the absence of such published prices, on prices already set or approved 

by the National Regulatory Authority for the markets and services concerned. The objective is 

to have an offer of retail access prices similar to those charged in non-subsidised areas. The 

benchmarking criteria will be clearly indicated in the tender documents. (§36g, p.9) […] 

The Managing Authority of the Operation Plan “Digital Convergence 2007 – 2013” 

(granting authority) will undertake the monitoring of the measure’s implementation in 

close cooperation with the Managing Authority for O.P. “Rural Development 2007 – 

2013” and the Greek NRA (EETT). During the 10 year operational period, the granting 

authority will undertake the main role of monitoring the fulfilment of contractual obligations 

and audit and will be in charge of the overall project and contract management. EETT will 

take up specific activities, mostly connected to its regulatory role in ensuring fair market 

conditions. (§24, p.6) 

In order to facilitate the abovementioned monitoring by the relevant authorities, cost 

accounting and accounting separation are required. If the winning bidder is also active on 

the retail market, it will have to ensure legal and functional separation of the two businesses 

in order to avoid any concern of possible anticompetitive exploitation of possible advantages 

deriving from the subsidised activity. (§25, p.6) 

 

To ensure that the selected bidder is not overcompensated, in case where demand for 

broadband in the target area grows beyond anticipated levels, or extra revenues would occur, 

a claw-back mechanism will be part of the contract. The provision of such a mechanism can 

ex post/retroactively minimise the amount of aid deemed initially to have been necessary. The 

mechanism foreseen by the Greek authorities provides that if profits surpass the level of a fair 

profit margin (identified at 15%) then 40% of the exceeding part may remain at the 

contractor’s disposal, increasing its total profit levels, while 60% of the exceeding part will 

form a special taxable reserve which can be used during the next year for specific broadband 

development initiatives, such as: 

extending network’s coverage in white areas under the same conditions highlighted in the 

present decision, upgrading service level, speed and capacity, stimulating demand of local 

communities. (§26, p.6) 

 

The project will be examined on a regular basis and the monitoring mechanisms implemented 

will ensure that if the beneficiary fails to comply with the rules, the granting authorities will 

be in the position to recover the aid granted. Furthermore, to avoid overcompensation, the 

contract with the successful bidder will contain a claw back mechanism as described in 

paragraph (26) above. (§36h, p.9)». 
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5. Οι Συμβάσεις Σύμπραξης για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Λευκές 

Περιοχές» 

5.1. Οι Συμβάσεις Σύμπραξης μεταξύ αφενός της ΚτΠ ΑΕ και αφετέρου των εταιρειών 

(ΙΦΣ): α) «ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»,  και  ΟΤΕ Α.Ε, 

(Σύμβαση υπ’ αρ. 1239/2014)  β) «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» & της Ένωσης Εταιρειών «INTRAKAT –

INTRACOM HOLDINGS –HELLAS ONLINE» (Σύμβαση υπ’ αρ. 1248/2014) και γ) ΟΤΕ 

RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & «ΟΤΕ ΑΕ» (Σύμβαση υπ’ αρ. 

1249/2014) αναφέρονται στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η ΕΕΤΤ  στο πλαίσιο 

εκτέλεσης του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Λευκές Περιοχές». Ειδικότερα 

οι Συμβάσεις Σύμπραξης ορίζουν τα ακόλουθα:  

«5.3.1.    Γενικά 

[…] 1.8. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας μέσα στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων της με βάση το Νόμο 4070/2012. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η 

ΕΕΤΤ θα συμβληθεί με τον ΙΦΣ για το διορισμό Ανεξάρτητου Ελεγκτή ΕΕΤΤ όσον αφορά τα 

θέματα που άπτονται του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ. 

[…] 

(¨Αρθρο) 31 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ (CLAW-BACK 

MECHANISM)  31.1 Μετά την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και για κάθε 

Συμβατικό Έτος της Περιόδου Υπηρεσιών θα εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης 

απολογιστικά, επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ΙΦΣ σύμφωνα με το 

άρθρο 53.2 με σκοπό να διασφαλίζεται ότι η παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους του ΙΦΣ δεν 

οδηγεί στην αποκόμιση υπερβολικών κερδών και ότι διατηρείται η χρηματοοικονομική 

ισορροπία μεταξύ αναλαμβανόμενου ρίσκου και δυνητικών ωφελειών. 

31.2 Ο μηχανισμός υπολογίζει το επιτρεπόμενο κάθε φορά κέρδος που δύναται να 

αποκομίζει ο ΙΦΣ, ενώ τυχόν πλεονάζοντα ποσά θα πρέπει να αξιοποιούνται για τους σκοπούς 

της παραγράφου 31.3.3.2 στο πλαίσιο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. […]  31.4. Η εφαρμογή 

του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Υπεραπόδοσης διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή ΕΕΤΤ 

με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τον ΙΦΣ.  […] 

5.3.2. Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική – προέγκριση τιμών 

1.2.2 Σχετικά με τα έσοδα 

 Έχουν υπολογισθεί οι συνδρομητές βάσει της Διείσδυσης που προβλέπεται από το 

μοντέλο διάχυσης Gompertz με προσαρμογή των παραμέτρων στις συνθήκες του έργου. Βάσει 

αυτών υπολογίζονται οι Συνδρομητές ανά περίοδο, οι Νέες Συνδρομές ανά περίοδο και τελικά 

τα Έσοδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές τιμές ανά μήνα και εφάπαξ για κάθε υπηρεσία. 

 Οι τιμές που έχουν τεθεί, αφορούν σε τιμές χονδρικής διάθεσης «ισοδύναμων» 

προϊόντων που εφαρμόζονται από τον ΟΤΕ και εμπίπτουν στο καθεστώς ρύθμισης της ΕΕΤΤ. 

Παρά το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα της ΑΕΕΣ που δεν αντιστοιχούν ένα προς ένα σε 

υφιστάμενα προϊόντα χονδρικής του ΟΤΕ, έχουν ληφθεί τιμές για τα πλέον συγγενή προς αυτά. 
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Τα παραπάνω αφορούν τόσο στο μηνιαίο κόστος των υπηρεσιών, όσο και στο εφάπαξ τέλος 

ενεργοποίησης τους.[…] 

[…] 

 iii. Δημοσίευση και προέγκριση υπηρεσιών και τιμολογιακής πολιτικής 

Ο ΙΦΣ υποχρεούται να δημοσιεύει τους όρους πρόσβασης και όλες τις απαραίτητες τεχνικές 

πληροφορίες για την διασύνδεση και παροχή υπηρεσιών, καθώς και τις τιμές παροχής των 

υπηρεσιών. Οι ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται σε Προσφορά Αναφοράς που 

δημοσιεύεται με ευθύνη του ΙΦΣ στο δικτυακό του τόπο για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.  

Η Προσφορά Αναφοράς είναι επαρκώς αναλυτική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 

επιχειρήσεις-πελάτες δε θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι 

εμφανείς ή απαραίτητες για τις αιτούμενες υπηρεσίες.  

Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή των 

προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών ανά στοιχείο και μια περιγραφή των σχετικών όρων 

και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.  

Το ελάχιστο περιεχόμενο της προσφοράς αναφοράς είναι:  

• Λίστα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες:  

- Στοιχεία υποδομής του δικτύου στα οποία παρέχεται πρόσβαση.  

- Πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες φυσικής πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με σημεία διασύνδεσης.  

- Χαρακτηριστικά Ποιότητας της υπηρεσίας.  

- Τεχνικές προϋποθέσεις.  

- Διαδικασίες αναφορικά με παραγγελίες, μετάβαση και παροχή υπηρεσιών.  

• Πληροφοριακά συστήματα  

- Όροι αναφορικά με την πρόσβαση στα υποστηρικτικά λειτουργικά συστήματα του ΙΦΣ, 

στα πληροφοριακά συστήματα ή στις βάσεις δεδομένων για τα αιτήματα προ-παραγγελιών, 

παραγγελιών, παροχών, συντήρησης και επιδιόρθωσης και τιμολόγησης.  

• Όροι παροχής  

- Πρωταρχικοί χρόνοι για απάντηση σε αιτήματα παροχής υπηρεσιών και ευκολιών, 

συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, επίλυση βλαβών, διαδικασίες επιστροφής στο κατάλληλο 

επίπεδο υπηρεσιών και παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών.  

- Συνήθεις συμβατικοί όροι, συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται σκόπιμο, της 

προβλεπόμενης αποζημίωσης για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία συμμόρφωσης με 

τους πρωταρχικούς χρόνους.  
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- Τιμές ή τιμολογιακές φόρμουλες για κάθε στοιχείο, λειτουργία και ευκολία που 

αναφέρεται ανωτέρω. 

Οι Προσφορές Αναφοράς κάθε υπηρεσίας θα υπόκεινται στον έλεγχο και προέγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, πριν τη δημοσίευσή τους και την ενεργοποίηση των αντίστοιχων 

υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αφού διαβουλευθεί με τους ΙΦΣ κάθε ζώνης, να 

δημοσιοποιήσει κοινό σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς για τις βασικές υποχρεωτικές υπηρεσίες, 

προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης και να διασφαλιστεί η ομοιομορφία – 

τυποποίηση στην παροχή των υπηρεσιών στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

Οι Προσφορές Αναφοράς αφορούν τόσο τις αρχικά προβλεπόμενες υποχρεωτικές υπηρεσίες, 

καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία τυχόν προσφέρει ο ΙΦΣ κατά τη διάρκεια της Β Φάσης, αλλά 

και τις τροποποιήσεις/ αναβαθμίσεις υφιστάμενων υπηρεσιών. 

[…] 

(c) Έγκριση τιμών και έλεγχος κερδών 

i. Λογική καθορισμού και ελέγχου τιμών 

Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες  (άρθρο 51ζ) και σύμφωνα με άλλες προηγούμενες 

περιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης  που έχουν εγκριθεί στην Ε.Ε., θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή 

ένας μηχανισμός «παρακολούθησης & προσαρμογής» τιμών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 

ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χονδρική 

πρόσβαση και για να ελαχιστοποιηθεί η δυνητική νόθευση του ανταγωνισμού, είναι 

καθοριστικό να αποφεύγει Ο ΙΦΣ τις υπερβολικές τιμές χονδρικής ή αντίθετα, τιμές 

χαμηλότερες από αυτές που έχει ορίσει η εθνική ρυθμιστική αρχή για παρόμοιες υπηρεσίες στην 

ίδια περιοχή. 

Οι τιμές πρόσβασης στη χονδρική θα πρέπει να βασίζονται: 

• στις μέσες δημοσιευμένες (κατόπιν ρύθμισης) τιμές χονδρικής που ισχύουν σε άλλες 

συγκρίσιμες, πιο ανταγωνιστικές περιοχές της χώρας ή της Κοινότητας, ή, ελλείψει ανάλογων 

δημοσιευμένων τιμών,  

• σε τιμές που θα ορίσει η εθνική ρυθμιστική αρχή βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των 

αντίστοιχων αγορών και υπηρεσιών.  

Η θέσπιση κριτηρίων ελέγχου τιμών αποτελεί σημαντική διασφάλιση διότι επιτρέπει στα κράτη 

μέλη να αποφεύγουν την υποχρέωση εκ των προτέρων καθορισμού αναλυτικών τιμών 

χονδρικής πρόσβασης, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι η χορηγούμενη ενίσχυση θα χρησιμεύσει 

στην αναπαραγωγή όρων αγοράς όμοιων με εκείνους που επικρατούν σε άλλες ανταγωνιστικές 

αγορές ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Η ΕΕΤΤ για τους παρόχους που αναμένεται να προκύψουν ως διαχειριστές δικτύων από αυτό 

το Έργο αναλαμβάνει να: 

(α) εγκρίνει την Προσφορά Αναφοράς του ΙΦΣ η οποία αναμένεται να περιγράφει το πλαίσιο 

παροχής των χονδρικών υπηρεσιών πρόσβασης προς τους παρόχους-πελάτες του ΙΦΣ 

(β) να πραγματοποιήσει διαδικασίες Επίλυσης Διαφορών μεταξύ του ΙΦΣ και των παρόχων-

πελατών αυτών (εφόσον προκύψει ανάγκη) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4070/10-04-
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2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10-04-2012) περί Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλων διατάξεων. 

(γ) να επιβάλει τις υποχρεώσεις κοστολόγησης στον ΙΦΣ και τις τεχνικές λεπτομέρειες της 

υλοποίησης του εσωτερικού κοστολογικού συστήματος του ΙΦΣ  

(δ) να πραγματοποιεί τους περιοδικούς κοστολογικούς ελέγχους του κοστολογικού συστήματος 

του ΙΦΣ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο ελεγκτή ο οποίος θα 

επιβλέπεται από την ΕΕΤΤ. Οι όροι και συνθήκες όσον αφορά τη διαδικασία 

επιλογής/πρόσληψης του εξωτερικού ελεγκτή θα καθορίζονται από την ΕΕΤΤ.  

Τέλος, οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΙΦΣ και της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά 

με το Έργο περιγράφονται αναλυτικά στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

2.1. Ανεξάρτητος Ελεγκτής ΕΕΤΤ 

2.1.1. Ρόλος ανεξάρτητου ελεγκτή ΕΕΤΤ 

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής της ΕΕΤΤ (ο οποίος δύναται να είναι διαφορετικός από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή) επιτελεί ένα κρίσιμο ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης Β του Έργου, 

αφού συνεπικουρεί  την ΕΕΤΤ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της όπως αυτές απορρέουν 

από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. 

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής της ΕΕΤΤ, θα επιλεγεί από την ΕΕΤΤ μέσω σχετικής διαδικασίας 

ανάθεσης που θα διενεργήσει η ίδια και οι αρμοδιότητες του ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

είναι: 

• Προετοιμάζει ειδική μελέτη και προτείνει το σύστημα/μοντέλο λογιστικού καθορισμού 

του κόστους της ΑΕΕΣ, που θα αφορά τις υπηρεσίες που προτίθεται να παράσχει κατά την 

έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας. 

• Ελέγχει τις προσφορές αναφοράς νέων ή τροποποιημένων υπηρεσιών και καταθέτει τις 

παρατηρήσεις του. 

• Διενεργεί τους ετήσιους απολογιστικούς ελέγχους που επιβεβαιώνουν ή τροποποιούν τα 

κοστολογικά στοιχεία και εφαρμόζει το μηχανισμό αντιστάθμισης της υπεραπόδοσης. 

Οι Υποψήφιοι κατά την κατάρτιση της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να υπολογίσουν ένα 

ποσό το οποίο δεν δύναται να ξεπερνά τις 200.000, 00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών και ανά Ζώνη το οποίο θα πιστώνεται από την ΑΕΕΣ 

στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της ΕΕΤΤ σε χρονικά διαστήματα τα οποία θα καθοριστούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης. Τονίζεται ότι το ποσό αυτό 

ΔΕΝ θα είναι μέρος της Δημόσιας Χρηματοδότησης.  

 

• Η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών όρων 

προς εφαρμογή του γεωγραφικού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που 

απονέμονται στην ΑΕΕΣ.» 
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Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην 

ΕΕΤΤ  και η συνεπικουρία της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του άρθρου 

12 εδαφ. μδ’ του ν. 4070/2012 και του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου, στα πλαίσια του 

έργου «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της ελληνικής 

επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης – αξιοποίησης υποδομών με ΣΔΙΤ». 

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στην ΕΕΤΤ τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

Ενότητα 1: Αρχές Κοστολόγησης / Μοντέλο Καθορισμού Λογιστικού Κόστους 

Ο Ανάδοχος καλείται να συντάξει ολοκληρωμένη πρόταση αναφορικά με τον καθορισμό των 

αρχών κοστολόγησης, τη δημιουργία λογιστικού μοντέλου καθορισμού κόστους και εσόδων 

καθώς και τη δημιουργία μοντέλου λογιστικού διαχωρισμού για κάθε μία από τις τρεις 

Ανώνυμες Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), 1) OTE Rural North, 2) OTE Rural South και 

3) Rural Connect, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες (χονδρικής) που θα καλύπτουν τα 

ακόλουθα επίπεδα: 

• Επίπεδο 1ο: υπηρεσίες πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες του δικτύου,  

• Επίπεδο 2ο: υπηρεσίες χωρητικότητας,  

• Επίπεδο 3ο: υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit-stream), όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στις συμβάσεις σύμπραξης και στις προσφορές αναφοράς της 

κάθε μίας από τις ΑΕΕΣ. 

Τα ανωτέρω επίπεδα υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στην ΑΠ ΕΕΤΤ 765/016/23-06-

2015 ( ΦΕΚ 1932/09-09-2015) «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς ‘OTE Rural North Α.Ε.Ε.Σ’ 

και ‘OTE Rural South Α.Ε.Ε.Σ’ για το Έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε 

Αγροτικές ‘Λευκές’ περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-

Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 3, βάσει των υπ’ 

αριθμ.. 1239/29-12-2014 και 1249/29-12-2014 Συμβάσεων Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ και 

των ως άνω εταιρειών» και θα περιγραφούν στην απόφαση έγκρισης της Προσφοράς 

Αναφοράς της Rural Connect Ευζωνικά Δίκτυα ΑΕΕΣ (γεωγραφική ενότητα 2) που 

αναμένεται να εκδοθεί από την ΕΕΤΤ. 

Ο καθορισμός αρχών κοστολόγησης, η δημιουργία κατάλληλου λογιστικού μοντέλου 

κόστους και εσόδων καθώς και η εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού θα αφορούν τις 

υπηρεσίες που θα παράσχουν οι ΑΕΕΣ κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 

επιχειρησιακής λειτουργίας τους. 

Οι ΑΕΕΣ θα πρέπει να εφαρμόσουν τις ίδιες αρχές κοστολόγησης ώστε τα αποτελέσματα των 

κοστολογικών συστημάτων αυτών να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθώς και συγκρίσιμα 

με αυτά των εγκεκριμένων λογιστικών καταστάσεων κάθε μιας από αυτές. Επιπλέον τα 

υποδείγματα αναφοράς του λογιστικού διαχωρισμού θα απεικονίζουν το κόστος και τα έσοδα 

κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας/προϊόντος των ΑΕΕΣ ξεχωριστά. 
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Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει το ανωτέρω περιγραφόμενο λογιστικό μοντέλο και θα παράσχει 

έκδοση ενημερωμένη με στοιχεία, προς χρήση της ΕΕΤΤ συνοδευόμενη από το τεχνικό 

εγχειρίδιο.  

Στόχος της εργασίας του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ιδίως η εξειδίκευση των αρχών 

κοστολόγησης προκειμένου να πληρούνται, ενδεικτικά, οι αρχές της αξιοπιστίας, πρόκλησης 

του κόστους, της αντικειμενικότητας, της συνέπειας / συγκρισιμότητας, της διαφάνειας και 

της αμεροληψίας και οι γενικώς παραδεδεγμένες αρχές και πρακτικές. 

Ο Ανάδοχος καλείται να υποδείξει κατάλληλη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους 

και των εσόδων της κάθε ΑΕΕΣ, με σκοπό τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου κάθε φορά 

κέρδους αυτής για την ορθή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης (claw 

back mechanism) όπως αυτός περιγράφεται στην ΑΠ ΚτΠ 15414/21-11-2013 «Διενέργεια 

Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Ανάπτυξη 

Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές ‘Λευκές’ Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 

Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών” με ΣΔΙΤ, του Ε.Π. “Ψηφιακή 

Σύγκλιση” με κωδικό ΟΠΣ: 374785 και του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-

2013” με κωδικό ΟΠΣ: 175646. 

 

Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει πρόταση για την εφαρμογή λογιστικού διαχωρισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών καταστάσεων για όλες τις υπηρεσίες/προϊόντα, όπως 

αυτές κατηγοριοποιούνται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 765/016/23-06-2015, ΦΕΚ 1932/09-09-2015 

«Έγκριση Προσφορών Αναφοράς ‘OTE Rural North Α.Ε.Ε.Σ’ και ‘OTE Rural South 

Α.Ε.Ε.Σ’ για το Έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές ‘Λευκές’ περιοχές 

της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με 

ΣΔΙΤ στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 3, βάσει των υπ’ αριθμ.. 1239/29-12-2014 και 

1249/29-12-2014 Συμβάσεων Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ και των ως άνω εταιρειών.» για τις 

ΟΤΕ Rural North και OTE Rural South. Η εφαρμογή λογιστικού διαχωρισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών καταστάσεων όλων των υπηρεσιών/προιόντων της 

Rural Connect Ευζωνικά Δίκτυα ΑΕΕΣ (γεωγραφική ενότητα 2) θα βασιστεί στην απόφαση 

έγκρισης της Προσφοράς Αναφοράς της Rural Connect Ευζωνικά Δίκτυα ΑΕΕΣ (γεωγραφική 

ενότητα 2) όταν αυτή εκδοθεί από την ΕΕΤΤ .  

 

 

Ενότητα 2: Τιμές για τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Χονδρικής των ΑΕΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνδράμει την ΕΕΤΤ κατά την έγκριση ή τον καθορισμό τιμών για 

κάθε υπηρεσία, λειτουργία και ευκολία που παρέχει κάθε μία από τις ΑΕΕΣ, όπως αυτές 

καθορίζονται ή περιγράφονται στην Προσφορά Αναφοράς τους. 

 

Ο Ανάδοχος αφού λάβει από την ΕΕΤΤ τις προτεινόμενες από την κάθε ΑΕΕΣ τιμές 

υπηρεσιών, υποβάλλει στην ΕΕΤΤ τεκμηριωμένη άποψη αναφορικά με την αποδοχή ή την 

απόρριψη κάθε προτεινόμενης τιμής. 
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Η τεκμηριωμένη άποψη του αναδόχου για τις τιμές στη χονδρική θα πρέπει να βασίζεται: 

• στις μέσες δημοσιευμένες (κατόπιν ρύθμισης) τιμές χονδρικής που ισχύουν σε άλλες 

συγκρίσιμες, πιο ανταγωνιστικές περιοχές της χώρας ή της Κοινότητας, ή, ελλείψει ανάλογων 

δημοσιευμένων τιμών, 

• σε τιμές βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των αντίστοιχων αγορών και υπηρεσιών που 

θα διενεργηθεί από τον ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και το 

ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει συμβουλευτικά την ΕΕΤΤ σε ερωτήματα που αυτή θα του θέσει 

και οφείλει να παράσχει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και 

επεξηγήσεις του ζητηθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Το υπό ανάθεση Έργο διακρίνεται σε δύο (2) ενότητες, ως εξής : 

Ενότητα 1: Αρχές Κοστολόγησης και η δημιουργία μοντέλου καθορισμού λογιστικού 

κόστους για κάθε μία από τις τρεις ΑΕΕΣ, που θα παρέχουν τις δημοσιευθείσες στις 

προσφορές αναφοράς υπηρεσίες (χονδρικής). 

Παραδοτέο 1 (Π1): Τα αποτελέσματα των εργασιών που αφορούν την Ενότητα 1 θα 

αποτελέσουν το περιεχόμενο του Παραδοτέου 

Ενότητα 2: Καθορισμός Τιμών για τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες από τις τρεις ανώνυμες 

εταιρείες ειδικού σκοπού (ΑΕΕΣ). 

Παραδοτέο 2.1 (Π2.1): Τα αποτελέσματα των εργασιών που αφορούν την Ενότητα 2 για την 

ΑΕΕΣ «ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» θα αποτελέσουν το 

περιεχόμενο του Παραδοτέου 

Παραδοτέο 2.2 (Π2.2): Τα αποτελέσματα των εργασιών που αφορούν την Ενότητα 2 για την 

ΑΕΕΣ «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ» θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του Παραδοτέου 

Παραδοτέο 2.3 (Π2.3): Τα αποτελέσματα των εργασιών που αφορούν την Ενότητα 2 για την 

ΑΕΕΣ «ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» θα αποτελέσουν το 

περιεχόμενο του Παραδοτέου 

 

Σημειώνεται, ότι τα θέματα (ή /και εργασίες) που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, 

σχετικά με κάθε επιμέρους Ενότητα, αποτελούν το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των 

εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώσει ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου. Επίσης, η οριστική 

παραλαβή των Παραδοτέων της Ενότητας 2 μπορεί να γίνει σε σειρά διαφορετική από την 

ανωτέρω (π.χ. οριστική παραλαβή Π2.3 πριν από το Π2.2 κλπ) . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Υποδείγματα  Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής/Καλής Εκτέλεσης) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επωνυμία Τράπεζας 

Κατάστημα 

Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ 

Ημερομηνία Έκδοσης…………………… 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 

Λεωφ. Κηφισίας 60  

15125, Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπ'Αριθμ.......... 

Υπ'Αριθμ..........ΕΥΡΩ……….. 

Με την παρούσα μας, σας γνωστοποιούμε ότι, εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα 

και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ:*************αριθμητικώς (ολογράφως) υπέρ της εταιρίας (πλήρης 

επωνυμία ...), (πλήρης δ/νση, Τ.Κ............)., για τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό που 

διενεργείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το 

έργο ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 

ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ‘ΛΕΥΚΕΣ’ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ», σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη προκήρυξη, την οποία ήδη 

γνωρίζουμε. 

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί 

ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το 

νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώνουμε δικαστική κρίση, 
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παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την...................(8+1 μήνες 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 8). Μέχρι 

τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Σε περίπτωση όμως που κατακυρωθεί η σύμβαση σε αυτόν για τον οποίο εγγυόμαστε, η 

παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της με Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτελέσεως των όρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση κατάπτωσης 

της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο σε 

καμιά περίπτωση δεν μειώνει το ως άνω ποσό της εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει χορηγήσει η 

Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Με τιμή 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Επωνυμία Τράπεζας 

Κατάστημα 

Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ 

Ημερομηνία Έκδοσης…………………… 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 

Λεωφ. Κηφισίας 60  

15125, Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Υπ'Αριθμ..........ΕΥΡΩ……….. 

Με την παρούσα μας, σας γνωστοποιούμε ότι, εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα 

και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ:*************αριθμητικώς (ολογράφως) υπέρ της εταιρίας (πλήρης 

επωνυμία ...), (πλήρης δ/νση, Τ.Κ............)., για την καλή εκτέλεση των όρων της μεταξύ της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της «Σύμβασης .........», 

του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΕΕΤΤ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ‘ΛΕΥΚΕΣ’ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί 

ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το 

νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώνουμε δικαστική κρίση, 
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παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την ..............................( 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο μήνες από τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης) Μέχρι τότε 

θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μειώνει το ως άνω ποσό της εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει χορηγήσει η 

Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Με τιμή 

 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

 

Κυρίες, Κύριοι,  

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

Εταιρείας / κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης /σύμπραξης με την επωνυμία 

.......................................……….……………............... δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση 

του τεύχους του Διαγωνισμού και των παραρτημάτων αυτού, το οποίο αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η Εταιρεία / κοινοπρακτικό σχήμα / όμιλος / ένωση 

/σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος έχει την ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο Τεύχος Διαγωνισμού εντός των χρονικών περιθωρίων που θέτει η 

Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διαγωνισμού. Για το σκοπό 

αυτό προσφέρουμε με την παρούσα ως  συνολικό το ποσό των............... 

(αριθμητικώς).......................Ευρώ για το έργο …………………….….σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της Προκήρυξης. 

Το ως άνω ποσό  περιλαμβάνουν τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασμούς  κλπ.  εκτός  

ΦΠΑ. 

  

 Με τιμή  

 (ημερομηνία) 

 Υπογραφή 

 (Νόμιμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα) 

 


