
Μαρούσι, 3-05-2022
            ΑΠ 1028/13

ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  το  έργο
«Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για τον προσδιορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού τελών
και  για  τον  υπολογισμό  τελών  ανά  μονάδα  για  την  παροχή  πρόσβασης  σε
υπάρχουσα υλική υποδομή»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

Αφού έλαβε υπόψη:

α. το  Ν.  4727/2020,  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102 και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  -
Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄), όπως ισχύει,

β. το  N.  4070/2012  «Ρυθμίσεις  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών,  Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων  και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), όπως ισχύει,

γ. το  Ν.  4463/2017  «Μέτρα  μείωσης  του  κόστους  εγκατάστασης  υψίρρυθμων
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  -  Εναρμόνιση  της  νομοθεσίας  στην  Οδηγία
2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 42/Α/2017), όπως ισχύει,

δ. το  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 147/Α/8-08-
2016), όπως ισχύει,

ε. το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  204/Α/15-09-2011),  όπως
ισχύει, 

στ. το  Ν.  4155/2013 «Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει,  

ζ. την  υπ’  αριθ.  62189/2001  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Κανονισμός
Οικονομικής  Διαχείρισης  της  Εθνικής  Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών  και
Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1391/Β/22-10-2001),
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η. την  ΑΠ.  237/84/03-12-2001  απόφαση  της  ΕΕΤΤ  «Κανονισμός  Διαχείρισης
Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β/18-
10-2001)

θ. τη  συνημμένη  Διακήρυξη  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

ι. την  Εισήγηση  με  αριθ.  36055/Φ600/28.04.2022  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  της
ΕΕΤΤ,

και  ύστερα  από  προφορική  Εισήγηση  των  Προέδρου  και  Αντιπροέδρου  της
EΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κ. Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά).

ΕΠΕΙΔΗ:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017 «Μέτρα
μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών -
Εναρμόνιση  της  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2014/61/ΕΕ  και  άλλες  διατάξεις»
(ΦΕΚ  42/Α/2017),  οι  φορείς  εκμετάλλευσης  δικτύου  έχουν  δικαίωμα  να
παρέχουν  σε  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  παρέχουν  ή  είναι  εξουσιοδοτημένες  να
παρέχουν  δίκτυα  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  πρόσβαση  στην  υλική  τους
υποδομή,  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  στοιχείων  υψίρρυθμων  δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017,  κάθε
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη γραπτή
αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή που υποβάλλεται  από φορέα που
παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, υπό
δίκαιους  και  εύλογους  όρους,  συμπεριλαμβανομένης  της  τιμής,  ενόψει  της
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017, αν δεν
επιτευχθεί συμφωνία ως προς την τιμή ή άλλους συγκεκριμένους όρους, για την
παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή, οποιοσδήποτε από τους δύο φορείς μπορεί
να  ζητήσει,  με  γραπτό  αίτημά  του,  την  παρέμβαση  του  Εθνικού  Οργάνου
Επίλυσης  Διαφορών,  με  σκοπό  την  επίτευξη  συμφωνίας,  υποβάλλοντας
ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων. 

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017, κατά τον
καθορισμό των τιμών, το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών μεριμνά ώστε ο
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου που παρέχει την πρόσβαση να έχει την εύλογη
δυνατότητα  να  ανακτήσει  τα  έξοδά  του  και  συνεκτιμά  τις  επιπτώσεις  της
ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηματικό σχέδιο του φορέα εκμετάλλευσης που
παρέχει την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει
από αυτόν,  ιδίως στις  υλικές  υποδομές που χρησιμοποιούνται  για  την παροχή
υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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5. Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  9  του  νόμου  Ν.  4463/2017,  για
αιτήματα επίλυσης  διαφορών που προκύπτουν  από τις  διατάξεις  του εν  λόγω
νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών ορίζεται η ΕΕΤΤ.

6. Σύμφωνα με το σημείο 18  «DEVELOPMENT  OF  GUIDELINES  FOR ALL
GOVERNANCE LEVELS»  του  «Common  Union  Toolbox  for  Connectivity»
προτείνεται μεταξύ άλλων: 

- Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καθορίσουν κατευθυντήριες γραμμές ως
προς τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας τιμολόγησης τελών χρήσης για
υπάρχουσα υλική υποδομή υπό ιδιοκτησία ή που ανήκει  σε δημόσιους
φορείς.  Θα  πρέπει  να  αποφεύγονται  τα  δυσανάλογα  υψηλά  ή
αδικαιολόγητα  τέλη  χρήσης  και  σε  περίπτωση  παρόχων  ηλεκτρονικών
επικοινωνιών  με  δική  τους  υλική  υποδομή  που  περνούν  υπόγεια  να
καταργούνται. Το τελευταίο αντιπροσωπεύει οικονομική επιβάρυνση για
τις  ηλεκτρονικές  επικοινωνίες  και,  εάν  αποφευχθεί  ή  καταργηθεί,  θα
μπορούσε σε ορισμένες περιοχές να ενθαρρύνει την υπόγεια κατασκευή
δικτύων, τα οποία θα έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

- Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να είναι χρήσιμες τόσο για τις
δημόσιους φορείς όσο και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ιδιαίτερα στους
φορείς  εκμετάλλευσης  δικτύων.  Θα  πρέπει  να  αναπτυχθούν  με  τη
συμβολή  ειδικών  στους  τομείς  του  χωροταξικού  σχεδιασμού,  της
προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  της  δημόσιας  υγείας,  και  μετά  τη
διεξαγωγή  δημόσιας  διαβούλευσης  με  όλα  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη
(δίκτυα  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  δίκτυα  μη  ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, αρμόδιοι δημόσιοι φορείς)

Δεδομένου ότι η ΕΕΤΤ έχει ορισθεί ως το Όργανο Επίλυσης διαφορών σύμφωνα με
το  Ν.  4463/2017,  και  απαιτείται  ο  καθορισμός  μεθοδολογιών  τιμολόγησης,  υπό
δίκαιους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
και της χρήσης υπάρχουσας υλικής υποδομής (συμπεριλαμβανομένων κτιρίων) και
ιδιοκτησία που ανήκει  ή ελέγχεται  από δημόσιους  φορείς  με  σκοπό τη φιλοξενία
στοιχείων δικτύου, κρίνεται αναγκαίος:

- ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών για την παροχή πρόσβασης
σε υπάρχουσα υλική υποδομή. 

-  ο  υπολογισμός των εφάπαξ και  μηνιαίων τελών,  για  την παροχή πρόσβασης σε
υπάρχουσα υλική υποδομή ανάλογα με το είδος της υλικής υποδομής και ανάλογα με
τη γεωγραφική περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. Εγκρίνει την σκοπιμότητα ανάθεσης, με ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, του
έργου  της  υποστήριξης  της  ΕΕΤΤ  για  τον  προσδιορισμό  μεθοδολογίας
υπολογισμού τελών και για τον υπολογισμό τελών ανά μονάδα για την παροχή
πρόσβασης  σε  υπάρχουσα  υλική  υποδομή,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέση
ποιότητας  –  τιμής,  και  με  ανώτατο  συνολικό  προϋπολογισμό  ύψους  εκατόν
χιλιάδων  ευρώ  (100.000,00  €),  πλέον  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  ύψους  είκοσι
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τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (24.000,00  €),  ήτοι  ύψους  εκατόν  είκοσι  τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (124.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2. Εγκρίνει τη συνημμένη στην παρούσα Διακήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού και
του σχετικού σχεδίου σύμβασης.

3. Εγκρίνει  την  ανάρτηση  της  Διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  το  ΕΣΗΔΗΣ και  το
διαδικτυακό  τόπο της  ΕΕΤΤ,  καθώς  και  την  ανάρτηση της  Προκήρυξης  στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

4. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα αναλάβει το έργο της
παροχής διευκρινήσεων  επί  του Τεύχους  Διαγωνισμού,  του ελέγχου  υποβολής
των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  αξιολόγησης  των  στοιχείων  των
Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών που θα κατατεθούν από τους υποψήφιους
οικονομικούς  φορείς  και  θα  ασκεί  τις  αρμοδιότητες  του  άρθρου  221  του  ν.
4412/2016, αποτελούμενη από τις/τους κ.κ:

- Μαρία Σαραντοπούλου, ως Πρόεδρος

-Ασημίνα Γιαννοπούλου, ως μέλος

-Ζωή Πράπα, ως μέλος

Το  έργο  της  ως  άνω  Επιτροπής  θα  συνεπικουρεί  η  δικηγόρος  της  ΕΕΤΤ  κα.
Ιωάννα Κοντοπούλου, με την ιδιότητα του νομικού παραστάτη.

Το έργο της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού αρχίζει  από την ημερομηνία
δημοσίευσης  της  Διακήρυξης  και  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  του  τελικού
κειμένου της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

5. Ορίζει ότι  τα μέλη της ως άνω Επιτροπής υποχρεούνται  σε υποβολή αρχικής
Δήλωσης  Περιουσιακών  Στοιχείων  (ΔΠΚ)  και  Δήλωσης  Οικονομικών
Συμφερόντων  (ΔΟΣ)  εντός  ενενήντα  (90)  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της
απόφασης που θα εκδοθεί, καθώς και σε υποβολή ετήσιας ΔΠΚ και ΔΟΣ βάσει
των διατάξεων του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

6. Παρέχει εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να αντικαθιστά τα μέλη της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε περίπτωση κωλύματος και να προσθέτει
νέα μέλη, να υπογράψει τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τη σχετική σύμβαση,
να  κοινοποιήσει  την  εν  λόγω  απόφαση  στα  μέλη  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Διαγωνισμού και  σε κάθε  αρμόδιο τμήμα της  ΕΕΤΤ,  να  προβεί  στις  σχετικές
δημοσιεύσεις  και  εν  γένει  να  προβεί  σε  οποιαδήποτε  άλλη  απαραίτητη
ενέργεια/έγκριση σχετική μα την προκήρυξη του έργου.

7. Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη, όπως αυτή προβλέπεται, η οποία θα βαρύνει τους
προϋπολογισμούς της ΕΕΤΤ χρήσεως 2022 και 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
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