
 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ» 

 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) επιθυµεί να συνάψει 

σύµβαση παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες παραλαβής, ελέγχου και πιστοποίησης 

δικαιολογητικών παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους και πληρωµής των παρόχων 

της δράσης της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ) 

«Επιχορηγούµενη δορυφορική πρόσβαση των µονίµων κατοίκων των 

αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς 

ελεύθερης λήψης», δυνάµει της Υπ’ αριθ. 834/04.04.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1203/2017), 

των άρθρων 4, παρ. 2, περ. κ, 12, εδ. µστ΄ και 75, παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 

82/Α/10.04.2014), όπως ισχύουν, της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 819/20-07-2017 και 

του Οδηγού Υλοποίησης της ∆ράσης.  

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ µε κριτήριο 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Επισηµαίνεται ότι οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέσουν προσωπικό µε εµπειρία στη χρήση 

πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς θα χρειαστεί να συνδεθούν µε το ΟΠΣ της 

∆ράσης. Η σύνδεση στο ΟΠΣ θα γίνει από τους χώρους του αναδόχου, µε ειδικούς 

κωδικούς που θα προµηθευτεί από την ΓΓΤΤ. Θα προτιµηθούν εταιρείες µε 

αποδεδειγµένη εµπειρία παροχής υπηρεσιών προς το ευρύτερο δηµόσιο. Οι βασικές 

υπηρεσίες και το χρονοδιάγραµµα υπηρεσιών προς αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

1. Συλλογή αιτηµάτων πληρωµής και δικαιολογητικών πληρωµής, µέχρι και 

την  31
η
/08/2017, κατά την Πρώτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

2. Έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής µέχρι και την 30
η
/09/2017, κατά 

την Πρώτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

3. Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών στους δικαιούχους της ∆ράσης 

και ενηµέρωση των Παρόχων για το προς τιµολόγηση ποσό µέχρι και την  

31
η
/10/2017, κατά την Πρώτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης  

4. Συλλογή αιτηµάτων πληρωµής και δικαιολογητικών πληρωµής, µέχρι και 

την  15
η
/09/2017, κατά την ∆εύτερη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

5. Έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής µέχρι και την 31
η
/10/2017, κατά 

την ∆εύτερη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

6. Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών στους δικαιούχους της ∆ράσης 

και ενηµέρωση των Παρόχων για το προς τιµολόγηση ποσό µέχρι και την  

30
η
/11/2017, κατά την ∆εύτερη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

7. Συλλογή αιτηµάτων πληρωµής και δικαιολογητικών πληρωµής, µέχρι και 

την  15
η
/10/2017, κατά την Τρίτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 



8. Έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής µέχρι και την 30
η
/11/2017, κατά 

την Τρίτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

9. Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών στους δικαιούχους της ∆ράσης 

και ενηµέρωση των Παρόχων για το προς τιµολόγηση ποσό µέχρι και την  

31
η
/12/2017, κατά την Τρίτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

10. Συλλογή αιτηµάτων πληρωµής και δικαιολογητικών πληρωµής, µέχρι και 

την  15
η
/11/2017, κατά την Τέταρτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

11. Έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής µέχρι και την 31
η
/12/2017, κατά 

την Τέταρτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

12. Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών στους δικαιούχους της ∆ράσης 

και ενηµέρωση των Παρόχων για το προς τιµολόγηση ποσό µέχρι και την  

31
η
/01/2018, κατά την Τέταρτη Περίοδο Υλοποίησης της ∆ράσης 

13. Συλλογή αιτηµάτων πληρωµής και δικαιολογητικών πληρωµής, µέχρι και 

την 31
η
/01/2018, κατά την Περίοδο Εκκαθάρισης της ∆ράσης 

14. Έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής µέχρι και την 28
η
/02/2018, κατά 

την Περίοδο Εκκαθάρισης της ∆ράσης 

15. Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών στους δικαιούχους της ∆ράσης 

και ενηµέρωση των Παρόχων για το προς τιµολόγηση ποσό µέχρι και την 

31η/03/2018, κατά την Περίοδο Εκκαθάρισης της ∆ράσης  

16. Τήρηση σχετικού Αρχείου τυπικών στοιχείων και αποδεικτικών 

πληρωµών, που θα παραδοθεί στην Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών 

& Ταχυδροµείων µε σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής που 

θα υπογράψει, εκ µέρους της ΕΕΤΤ, ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, µε το πέρας της Υλοποίησης 

της ∆ράσης 

 

Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία υλοποίησης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου θα 

καθοριστούν στη σύµβαση που θα υπογραφεί αµέσως µετά την ανακήρυξη του. Οι 

εταιρείες που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε 

σφραγισµένο φάκελο στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι [τηλ.: 210 

6151018, υπ’ όψιν κας Φ. Πετροπούλου, Fax: 210 6105049, e-mail: info@eett.gr], 

έως την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.   

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Καθηγητής ∆ηµ. Τσαµάκης 

 

 

 


