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Θέμα:  Διακήρυξη  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  την  Ανάδειξη  Αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών 

Συμβούλου στο πλαίσιο του Έργου «Superfast Broadband» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν 

δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (115.000 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). 

 
Ο  Υπουργός Επικρατείας 

 
Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

− 1.  του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του  ν. 4314/2014  (Α' 265) “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας 
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες 
διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για  την προγραμματική περίοδο 2007  ‐2013», όπως  τροποποιήθηκε και  ισχύει, 
ειδικά με το άρ. 20 του ν. 4263/2019 (ΦΕΚ Α΄134) 

− του άρ. 20  του ν. 4623/2019  (ΦΕΚ Α 134)   «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  ‐  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα‐Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία 
2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.18 11:27:23
EEST
Reason:
Location: Athens

19PROC005725562 2019-10-18



              2 
     

συναλλαγές»,  του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− του  π.δ.  39/2017  (Α΄64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της 
Α.Ε.Π.Π.» 

− του ΠΔ 82/2017  (Α΄117) «Οργανισμός  του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,  Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης» 

− του ΠΔ 81/2019  (ΦΕΚ 119 Α / 08.07.2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση  Υπουργείων  και  καθορισμός  των αρμοδιοτήτων  τους  ‐ Μεταφορά υπηρεσιών  και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.»  

− του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α / 09.07.2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

− της απόφασης Υ6 (ΦΕΚ 2902 Β / 09.07.2019) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» 

− της  υπ’  αρ.  πρωτ.  Ζ/3117/2‐9‐2019  απόφασης  του  Υπουργού  Επικρατείας  με  θέμα  «Έναρξη 
πλήρους  λειτουργίας  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  Τομέα  Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Β 3437). 

− της υπ’αρ. πρωτ. 40414/ΕΥΘΥ307/17‐4‐2018 (ΦΕΚ Β’ 1318) Κ.Υ.Α. με τίτλο: «Αντικατάσταση της 
υπ’αρ. 67107/ΕΥΘΥ650 (ΦΕΚ Β΄ 1988/01.07.2016) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών 
και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  –  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  –  Οικονομικών  – 
Υποδομών  Μεταφορών  και  Δικτύων:  «Αναδιάρθρωση,  Μετονομασία  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 
Διαχείρισης  του  ΕΠ  Ψηφιακή  Σύγκλιση  2007‐2013  σε  «Επιτελική  Δομή  ΕΣΠΑ  Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και 
αντικατάσταση  των  υπ’  αριθμ.  151.606/ΨΣ2482‐Δ/6.5.2014  (ΦΕΚ  Β΄  1290)  και  υπ’  αριθμ. 
330/ΔΙΟΕ7/5.1.2001 (ΦΕΚ Β΄ 109) αποφάσεων, όπως ισχύουν» 

− του  Κανονισμού  (ΕΕ) 2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 27ης 
Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού  Χαρακτήρα»της  αρ.46274/22.9.2014  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 2573/Β/26.9.2014)  Ρυθμίσεις  για 
τις  πληρωμές  των  δαπανών  του  προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  –ΠΔΕ,  όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) και ισχύει 

− της  απόφασης  της  ΕΕ  C(2018)8363  final/07.01.2019  για  το  State  Aid  (καθεστώς  SA.  49935 
(2018/N) ‐ Greece “Superfast Broadband (SFBB) Project”) 
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− της υπ’αρ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013)  περί  καθορισμού  τρόπου 
πληρωμής  των  δαπανών  δημοσίων  επενδύσεων  από  τους  λογαριασμούς  των  έργων  που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών. 

− της  υπ’αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της υπ’αρ.56902/215  (Β' 1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού Οικονομίας  και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− της υπ’αρ.  πρωτ. 57706/30‐5‐2018  απόφασης αν.  Υπουργού Οικονομίας  και Ανάπτυξης    περί 
ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (2018) 

− Την από 01/11/2018 (Registration: 2018/175626) κοινοποίηση της Δράσης SFBB Broadband που 
εστάλη στην Επιτροπή. 

− Την από 07/01/2019 (Decision S.A. 49935(2018/N) Απόφαση της Επιτροπής «Περί έγκρισης του 
καθεστώτος ενίσχυσης και του σχεδίου αξιολόγησης της δράσης». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού  (άνω  των  ορίων  του  άρθρου  5  του  ν. 

4412/2016,  ΦΕΚ  147/Α/8.8.2016)  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο του 

Έργου «Superfast Broadband».  

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) 79311200‐9 , Υπηρεσίες Διεξαγωγής Ερευνών 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ  (115.000), πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ  (24%), ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (27.600). Στον προϋπολογισμό 

συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ) 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται στο αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.   

Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, 

ύστερα  από  την  παρέλευση  προθεσμίας  δέκα  πέντε  (15)  ημερών  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της 

παρούσας Διακήρυξης στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Διαδικτυακός τόπος Υποβολής Προσφορών: Πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  www.promitheus.gov.gr   

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    18/10/2019 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών           18/10/2019 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών:      4/11/2019   Ώρα: 15:00  

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  υποβολής 

προσφορών στο Σύστημα.  
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων και όχι για μέρος του έργου. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια 

•  Η Διακήρυξη του παρόντος θα αναρτηθεί στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και στις 

ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.digitalplan.gov.gr  στην διαδρομή : 

http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Diakhryxh‐gia‐thn‐Anadeixh‐Anadohoy‐parohhs‐

yphresiwn‐Symboyloy‐sto‐plaisio‐toy‐Ergoy‐Superfast‐Broadband, στις 18/10/2019 και στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση 

(URL).https://mindigital.gr/prokhryxeis 

 

 

 

                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                      ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

                             ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
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Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στο πλαίσιο 

του Έργου: «Superfast Broadband» 

Συνολικού Προϋπολογισμού 115.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης 112.000 ευρώ,  

προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης 3.000 ευρώ) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

 

Επωνυμία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΚΚΑ 23-25 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10562 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL3,4,5,6 

Τηλέφωνο 213-15005 

Φαξ 210 3722499 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  geronp@madc.gr 

katsafourou@madc.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Γεροντάκη Παναγιώτα,  

Κατσαφούρου Νεφέλη  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://digitalplan.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – 
ΤΠΕ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  υποστήριξη του Υπουργείου και των 
φορέων που εποπτεύονται από αυτό στον τομέα ΤΠΕ  

(α) στο σχεδιασμό των πολιτικών του, στον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την 
προετοιμασία και την υλοποίηση Δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία [ΕΔΕΤ] μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ] 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων  ή μη προγραμμάτων/ 
χρηματοδοτικών εργαλείων και  

(β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του σε σχέση με τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ]. 

Επιπλέον, η ΕΥΔΕ- ΤΠΕ δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους 
τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον 
αφορά σε δράσεις ΤΠΕ. 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
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α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : http://digitalplan.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΨΗΔ [ΓΔΟΥ] , Κωδ. 
ΣΑ 2018ΣΕ06300006.Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : ΣΑΕ 063 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα . 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου  2018ΣΕ06300006 ) 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης . 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79311200-9 , Υπηρεσίες Διεξαγωγής Ερευνών. 

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο 
ποσό των 142.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 
115.000  ΦΠΑ : 27.600).  

Προϋπολογισμός χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης: 112.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

Δεδομένης της φύσης του έργου, το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί 
σε τμήματα, καθώς αφορά μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης και 
απαιτεί συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου να μπορεί η 
Αναθέτουσα να παράσχει τις απαιτούμενες ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις προς την 
Επιτροπή, θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας αξιολόγησης 
και να εμπλέκεται σε κάθε της στάδιο. Το έργο είναι αδιαίρετο και περιλαμβάνει την παροχή 
μιας υπηρεσίας (αξιολόγηση της Δράσης) η οποία είναι αδιαίρετη και επαναλαμβανόμενη.  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει την 31/12/2022. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την 
παράταση του συνολικού χρονοδιαγράματος της σύμβασης για χρονικό διάστημα μέχρι ενός 
έτους με  την προσθήκη ενός ενδιάμεσου επιπλέον παραδοτέου αξίας 3.000 ευρώ  (3.720 
ευρώ με ΦΠΑ ) και  συγκεκριμένα για μία επιπλέον «Σύντομη ετήσια έκθεση ενημέρωσης». 
Στην περίπτωση αυτή, θα μεταφερθεί  αντιστοίχως και η προθεσμία υποβολής των 
παραδοτέων 4 και 5.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Οδηγός  για συμμετοχή στη δράση με 
τίτλο «Superfast Broadband». 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει αποκλειστικά της τιμής.   
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικά με το άρ. 20 του ν. 4263/2019 (ΦΕΚ Α΄134) 

 του άρ. 20 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134)  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα.» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 του ΠΔ 82/2017 (Α΄117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης», όπως ισχύει 

 του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α / 08.07.2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά́ 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ́ Υπουργείων.»  

 του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α / 09.07.2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
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 της απόφασης Υ6 (ΦΕΚ 2902 Β / 09.07.2019) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υπουργό Επικρατείας» 

 της υπ’ αρ. πρωτ. Ζ/3117/2-9-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας με θέμα 
«Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Β 3437). 

 της υπ’αρ. πρωτ. 40414/ΕΥΘΥ307/17-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1318) Κ.Υ.Α. με τίτλο: 
«Αντικατάσταση της υπ’αρ. 67107/ΕΥΘΥ650 (ΦΕΚ Β΄ 1988/01.07.2016) Κοινής Απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού – Οικονομικών – Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, 
Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 σε 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. 
151.606/ΨΣ2482-Δ/6.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1290) και υπ’ αριθμ. 330/ΔΙΟΕ7/5.1.2001 (ΦΕΚ Β΄ 
109) αποφάσεων, όπως ισχύουν» όπως ισχύει. 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»της αρ.46274/22.9.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2573/Β/26.9.2014) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων –ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) και ισχύει 

 της απόφασης της ΕΕ C(2018)8363 final/07.01.2019 για το State Aid (καθεστώς SA. 49935 
(2018/N) - Greece “Superfast Broadband (SFBB) Project”) 

 της υπ’αρ..44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013) περί καθορισμού 
τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των 
έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών. 

 της υπ’αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της υπ’αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 της υπ’αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

 της υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργικής 
απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-
2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-8-2015) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014- 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης”, 
όπως ισχύει 

 της υπ’αρ.. πρωτ. 57706/30-5-2018 απόφασης αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (2018) 
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 Την από 01/11/2018 (Registration: 2018/175626) κοινοποίηση της Δράσης SFBB 
Broadband που εστάλη στην Επιτροπή. 

 Την από 07/01/2019 (Decision S.A. 49935(2018/N) Απόφαση της Επιτροπής «Περί 
έγκρισης του καθεστώτος ενίσχυσης και του σχεδίου αξιολόγησης της δράσης». 

 Της υπ’ αρ. πρωτ. 151.310/787-Γ/18-10-2019 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με την 
οποία προκηρύσσεται ο παρών διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης και οι 
τεχνικές προδιαγραφές 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/11/2019 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  στις 8/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.1:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 
80803 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   http://digitalplan.gov.gr  στις 18/10/2019 Καθώς και στην διεύθυνση 
http://mindigital.gr/ 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

                                                            
1 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
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αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19PROC005723916 2019-10-18) 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

3. το ΤΕΥΔ 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Εφόσον, έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει μέσω του ΕΣΗΔΗΔΣ σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους τις ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες-
διευκρινίσεις, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί 
για την παραλαβή των προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
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ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.000 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 9/10/2020, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 2 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

                                                            
2 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 

4497/2017 (Α' 171). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά στους διαχειριστές. 

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

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 (Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης)  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

2.2.3.5. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης)  

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι 
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είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) μεγαλύτερο 
από το  100 % του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του 
προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

α) Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα 
και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων επαρκούς μεγέθους, αντίστοιχου περιεχομένου και 
απαιτήσεων με το υπό ανάθεση Έργο.  

Πιο συγκεκριμένα, και για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, τουλάχιστον 2 ή 
περισσότερα έργα συνολικού αθροιστικά συμβατικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 
100% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
που να αποδεικνύουν:  

• Γνώση και εμπειρία του οικονομικού φορέα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στην 
Ελλάδα ή/και στην ΕΕ  

 • Εμπειρία στις μεθόδους αξιολόγησης παρεμβάσεων δημόσιας πολιτικής 
(συμπεριλαμβανομένων οικονομετρικών και στατιστικών τεχνικών και ποιοτικής 
ανάλυσης) 

• Εμπειρία στην οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση που χρησιμοποιείται για 
την υποστήριξη / ενημέρωση των αποφάσεων περί παρεμβάσεων δημόσιας πολιτικής  

• εμπειρία από την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης εργαστηρίων, διαβουλεύσεων και συνεντεύξεων 

• Εμπειρία σε έργα ερευνών πεδίου ή ερευνών αγοράς, κοινής γνώμης ή 
δημοσκοπήσεων.  

Σημείωση: σε έργα που ο Υποψήφιος ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, προσμετράται 
μόνον η συμβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του. 
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β) να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. 
Συγκεκριμένα απαιτείται: 

 Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης . 
Έχει την συνολική ευθύνη των εργασιών της αξιολόγησης. 
Θα πρέπει να διαθέτει αθροιστικά: 

 Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο Τεχνολογικής, Θετικής ή Οικονομικής πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. 

 Πενταετή (5 έτη) κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε τομείς σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και 
αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 

 Ομάδα έργου. 
Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, τα οποία θα 
πρέπει: 

 Να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ισοτίμων με αυτά). 

 Δύο τουλάχιστον να είναι πτυχιούχοι  ή να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 Να διαθέτουν 5 έτη αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση έργων με αντικείμενο 
την αξιολόγηση έργων  σχετικών με τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 Ένα μέλος θα πρέπει να διαθέτει τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε έρευνες πεδίου.  

 Ένα μέλος θα πρέπει να διαθέτει τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση 
οικονομετρικών και στατιστικών τεχνικών και ποιοτικής ανάλυσης 

  

2.2.7 (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Δύνανται, επίσης, να 
στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 
αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας  
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, 
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 
- 2.2.8). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας , που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα.Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
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εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 
κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση 
Ισολογισμών, ή Ένορκη Βεβαίωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή όλων των ετών που 
δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτά είναι λιγότερα των τριών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  

Α. Πίνακα των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τελευταία πέντε  (5) έτη και είναι αντίστοιχα 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, και η σχετική Σύμβαση Έργου με τα αντίστοιχα παραστατικά 
τιμολόγησης. 

 

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

Α/Α ΠΕΛΑ
ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ 

(τύπος & 
ημ/νία) 

 

 

 

       

όπου  

Από τα παραπάνω έργα, αυτά που τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6 και 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστούν 
αναλυτικά (σε έκταση όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) σελίδων έκαστο). 

 

Πίνακας των υπαλλήλων του Υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο 
υπόδειγμα: 

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 22 από 99 

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου/ 

Ειδικότητα 
Φάση Έργου 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του Υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα 
με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου/ 

Ειδικότητα 
Φάση Έργου 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)   

  

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του Υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου/ 

Ειδικότητα 
Φάση Έργου 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα του Υπεύθυνου Σύμβουλου Αξιολόγησης και των στελεχών της Ομάδας 
Έργου, από τα οποία να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η 
εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει 
όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου. 

 

Β.5. (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
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αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών 
για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.   

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 24 από 99 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της 
Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
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ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με 
τα σχετικά άρθρα της διακήρυξης και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης  . 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 
ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης [τιμή],  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ .  

Στην οικονομική προσφορά  ο ανάδοχος προσφέρει τιμή μονάδας ανά εκκαθάριση αιτήματος 
πληρωμής και ανά  έλεγχο πραγματικής παροχής υπηρεσίας. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, 
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε 
μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι η ετήσια γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης για προμήθειες υλικών και παροχής υπηρεσιών προϋπολογισμού κάτω των 
κοινοτικών ορίων της Αναθέτουσας Αρχής που συγκροτείται κάθε φορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρ. 221 του ν. 4412/2016. Εφόσον η διαδικασία σύναψης της σύμβασης δεν 
έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το ίδιο όργανο.  

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Παρασκευή, στις 8/11/2019 και ώρα 11:00. 

  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 
του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 
παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

το ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, 
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 
 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, 
δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, και την περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν 
μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή 
επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους του τμήματος των παραδοτέων  που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.3. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια –τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η αντικατάστασή του θα γίνεται μετά από 
σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Υπηρεσίας 
Παρακολούθησης της Σύμβασης . Για την αντικατάσταση, και προκειμένου να δοθεί η 
σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής,  θα πρέπει ο ανάδοχος να αποδείξει ότι στο 
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο 
αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 
σχετικά δικαιολογητικά. 

 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας 
ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

                                                            
3 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 50% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου 2.  

β) Το 50% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνολικού φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/20164, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

                                                            
4 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
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αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές 
ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης προθεσμίας τμηματικής παραλαβής επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει ποινικές ρήτρες, το σύνολο των οποίων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν 
αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει διαφορετικά.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων 

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Διάρκεια 
Σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την  αρμόδια υπηρεσία της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 
της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει την 31/12/2022. 

6.2.2 Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την ετήσια 
επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής υλικών και εργασιών προϋπολογισμού κάτω 
των κοινοτικών ορίων της Αναθέτουσας που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο  3 
και 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η αρμόδια υπηρεσία, η οποία 
παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης, συμβάλλει με ενημερωτικό -γνωμοδοτικό της 
σημείωμα για την  εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης,  χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
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παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων  με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.- Οργανωτική δομή της 
Αναθέτουσας Αρχής  (Α.Α). 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι καθολικός Διάδοχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα 
Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) , ως προς τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις που υλοποιούσε η ΕΔΟΤΠΕ, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρ. 20 παρ. 6 του ν. 4263/2019 (Α 134).  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής  (Α.Α) Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), είναι η  
υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των φορέων που εποπτεύονται 
από αυτό  στον τομέα ΤΠΕ  για : 

(α) τον σχεδιασμό των πολιτικών του, στον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την 
προετοιμασία και την υλοποίηση Δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία [ΕΔΕΤ] μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ] 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/ 
χρηματοδοτικών εργαλείων και  

(β) την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του σε σχέση με τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ]. 

Η  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την απόφαση  
υπ΄αριθμ. οικ. 39734/207 (ΦΕΚ 1907/Β/25-5-2018), είχε οριστεί Φορέας Υλοποίησης και 
Δικαιούχος για την δράση  με τίτλο «Superfast Broadband» η οποία χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  

Η δράση «Superfast Broadband» υλοποιείται σε εφαρμογή της ανωτέρω Κοινής Απόφασης 
των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές: 

  Με το από 16/03/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας  
Τηλεπικοινωνιών (ΓΠΤ), της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ), 
καθορίστηκε η τριμερής συνεργασία για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης .  

Στο πλαίσιο αυτό  το ΕΔΕΤ έχει ανέπτυξε την  ιστοσελίδα της δράσης καθώς και το 
Πληροφοριακό Σύστημα  υποστήριξης της δράσης στο οποίο καταχωρείται το μεγαλύτερο 
μέρος  των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων συμμετοχής και εκκαθάρισης της πράξης. . 

Συγκεκριμένα η υλοποίηση της δράσης, από τη διαδικασία εγγραφής των ενδιαφερομένων 
στο Κατάλογο των Τηλεπικοινωνιακών  Παρόχων, μέχρι και την ολοκλήρωσή της, θα 
πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που έχει 
αναπτυχτεί για το σκοπό αυτό.  

Το ΠΣ της δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα Υποσυστήματα (ΥΣ): 
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ΥΣ Καταλόγου, που υποστηρίζει τη διαδικασία εγγραφής και ένταξης στον Κατάλογο των 
Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων. 

ΥΣ Εξουσιοδοτημένων συνεργατών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, που υποστηρίζει τη 
δυνατότητα εγγραφής τους και συμμετοχής τους στη δράση. 

ΥΣ Γεωγραφικής κάλυψης, που υποστηρίζει τη διαδικασία υποβολής, εκ μέρους των 
Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, των περιοχών κάλυψης με SFBB_Υπηρεσίες, που θα 
αποτελέσουν πεδίο γεωγραφικού προσδιορισμού για την επιλεξιμότητα συμμετοχής στη 
δράση. 

ΥΣ Προσφορών, που υποστηρίζει την ανάρτηση από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους των 
προσφορών που προτίθενται να προσφέρουν στο πλαίσιο της δράσης, τη διαδικασία 
έγκρισής τους από την ΕΔ και την ενημέρωση Τηλεπικοινωνιακών παρόχων για κάθε 
έγκριση/απόρριψη προσφοράς. 

ΥΣ Ωφελουμένων, που ενημερώνει τους ενδιαφερούμενους πολίτες για τη διαθεσιμότητα 
SFBB_υπηρεσίας, τους διαθέσιμους Παρόχους και τις προσφορές τους στην διεύθυνση 
ενδιαφέροντός τους, επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητά τους και επιτρέπει την έκδοση του 
SFBB_voucher. ΥΣ Παραγγελιών, που αποτελεί το βασικό ΥΣ και υποστηρίζει την καταχώριση 
της παραγγελίας του ωφελούμενου πολίτη και την εξαργύρωση του SFBB_voucher. Η 
ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας θα ολοκληρώνεται με την έκδοση ενός μοναδικού Κωδικού 
Παραγγελίας. 

ΥΣ Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk) που υποστηρίζει την καταχώριση και παρακολούθηση 
της πορείας κάθε τιθέμενου θέματος (συμβάντος) που αφορά στην υποστήριξη 
ωφελούμενων της δράσης και Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων. 

ΥΣ Υποβοήθησης της Οικονομικής Παρακολούθησης και Πληρωμών, που έχει σχεδιαστεί για 
την υποστήριξη της οικονομικής παρακολούθησης και της διοικητικής πιστοποίησης του 
αντικειμένου της δράσης 

ΥΣ Δικτυακής Πύλης, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών για όλα τα θέματα 
που αφορούν στη Δράση περιλαμβανομένων των συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων για την 
ενημέρωση τους. 

 

Στο πλαίσιο της καλύτερης παρακολούθησης της εξέλιξης της Δράσης έχει προβλεφθεί, η 
δυνατότητα εξαγωγής συγκεντρωτικών αναφορών μέσω του ΠΣ της δράσης.  

Όλα τα ΥΣ του ΠΣ της δράσης φιλοξενούνται σε Data Center και είναι προσβάσιμα μέσω της 
κεντρικής ιστοσελίδας της δράσης (www.sfbb.gr) από τους ενδιαφερόμενους, ανάλογα με τα 
δικαιώματα χρήσης που αποδίδονται σε κάθε κατηγορία χρήστη. 

Τα ΥΣ διαλειτουργούν, όπου απαιτείται: 

μεταξύ τους, 

με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, για την αυθεντικοποίηση των ωφελούμενων πολιτών, 

με τα πληροφοριακά συστήματα των Παρόχων, για την ανταλλαγή δεδομένων (μέσω web 
services) στο πλαίσιο των διαδικασιών εφαρμογής της δράσης. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2. Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 46 από 99 

Η δράση με τίτλο : Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast  Broadband»  έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει  προσιτές οικονομικά, υπερυψηλές ταχύτητες  σύνδεσης  στο 
Internet (SFBB_Service) σε όλους τους πολίτες (δικαιούχους),  που κατοικούν σε περιοχές 
όπου η ευρυζωνική υποδομή είναι σε θέση να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες (NGA) σύμφωνα με 
τις υποδομές που έχουν ήδη αναπτυχθεί,  ανεξάρτητα από την εν λόγω δράση.  

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός συστήματος κουπονιών (voucher) 
σύμφωνα με το οποίο οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, 
τις ευρυζωνικές υπηρεσίες  για τις οποίες ενδιαφέρονται και οι οποίες πληρούν ένα ελάχιστο 
σύνολο απαιτήσεων που καθορίζονται στον οδηγό της δράσης. 

Οι  διαδικασίες υλοποίησης της δράσης περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό για 
συμμετοχή στη δράση με τίτλο «Superfast Broadband», ο οποίος  βρίσκεται   στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της προκήρυξης. 

Ο βασικός στόχος του σχεδιασμού και της υλοποίησης της δράσης είναι η ενθάρρυνση και 
διευκόλυνση των δικαιούχων  να αποκτήσουν υπηρεσίες  SFBB ή να αναβαθμίσουν την 
υπάρχουσα υπηρεσία τους σε SFBB με προσιτό κόστος.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ειδικά στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση που 
επικράτησε στην Ελλάδα τα τελευταία 9 χρόνια, επικρατεί προβληματισμός στους πολίτες 
για την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας που θα αυξήσει το μηνιαίο πάγιο κόστος των 
νοικοκυριών γεγονός που που δρά ανασταλτικά  υιοθέτηση NGA υπηρεσιών.  

Ο ανασταλτικός αυτός  παράγοντας παρεμποδίζει και την επίτευξη των στόχων του DAE,  από 
την Ελλάδα,  και δεν εξαρτάται από τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι πάροχοι 
τηλεπικοινωνιών.  

Η υλοποίηση της δράσης έρχεται να ενισχύσει τους δικαιούχους αμβλύνοντας το πρόβλημα.  

Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες (ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων αυτοαπασχολούμενων που 
ασκούν δραστηριότητες στους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1407/13), οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα υπηρεσία SFBB_ σε 
οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες. Πριν από την έγκριση 
της ενίσχυσης, κάθε δικαιούχος με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύεται, ότι δεν έχει υπερβεί τα 
όρια της χρηματοδοτικής στήριξης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της 
Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1-8) όσον αφορά τις 
ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί, παραληφθεί ή ζητηθεί και εγκριθεί. 

Αναμένεται ότι η δράση αυτή, θα καλύψει τις κατοικίες αρχικά περίπου 135.000 πολιτών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των ιδιωτικών επενδυτικών 
σχεδίων, που υποβλήθηκαν κατά τον τρίτο γύρο δημόσιας διαβούλευσης (δηλωμένη κάλυψη 
μέχρι το τέλος του 2018). 

Η γεωγραφική κάλυψη του προγράμματος θα ενημερώνεται τακτικά στο πληροφοριακό 
σύστημα της δράσης SFBB.  

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η προώθηση πρώιμης υιοθέτησης  των προσφερόμενων 
υπηρεσιών NGA στην ελληνική αγορά, η καθιέρωση στην ελληνική αγορά των πρώιμων 
αποδεκτών (Early adopters) που θα χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες,   
προκειμένου να βοηθηθούν οι υπόλοιποι καταναλωτές στην εξοικείωση  τους με τις 
υπηρεσίες αυτές 

 Δευτερογενώς οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ενθαρρύνονται να προσαρμόσουν τις 
διάφορες προσφορές προϊόντων τους σε μεγάλη κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο  
ανταγωνισμός. Πέρα από την άμεση επίπτωση στους δικαιούχους της απόκτησης 
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ευρυζωνικών υπηρεσιών με προσιτό κόστος, θα δημιουργηθούν περισσότερες υπηρεσίες 
SFBB οι οποίες και θα διατίθενται σε πραγματικές ταχύτητες downlink τουλάχιστον 100Mbps. 

Η δράση με τίτλο : Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband» 
αναμένεται να τονώσει την ζήτηση και να μεγιστοποιήσει την χρήση των διαθέσιμων 
ευρυζωνικών λύσεων υψηλής ταχύτητας με σκοπό τη γεφύρωση του μακροπρόθεσμου (και 
παγκοσμίως αναγνωρισμένου) ψηφιακού χάσματος της Ελλάδας θέτοντας την Ελλάδα σε 
θέση σχετικής ισοτιμίας με τους εταίρους της στην ΕΕ.  

Ως εκ τούτου, ο στόχος της δράσης ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Ψηφιακή Ατζέντα  
«Ευρώπη 2020», το όραμα «EU Communication for the Gigabit Society»  (το οποίο θέτει 
περαιτέρω στόχους για το 2025) και τον σχεδιασμό για το ελληνικό Νέας Γενιάς Δίκτυο (NGA).  

Ο φορέας υλοποίησης του SFBB (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών) οφείλει να  παρακολουθεί και να ελέγχει 
τακτικά την ορθή εφαρμογή της Δράσης. προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή 
της Δράσης και να διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα ενδεχόμενα προβλήματα. 

Οι Ελληνικές Αρχές θα υποβάλλουν στην Επιτροπή τις ετήσιες εκθέσεις  που προβλέπονται 
από το άρθρο 26 της Κανονισμού (ΕΕ)2015/1589 και θα παρέχουν στην Επιτροπή ετήσιες 
εκθέσεις με τις κρίσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέτρου, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν τους δικαιούχους, τον ρυθμό υλοποίησης συνδέσεων και την εξέλιξη 
των τιμών κ.α. 

Συνεπώς, η αξιολόγηση έχει στόχο να επαληθεύσει: 

 (i) αν οι υποθέσεις και οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απόφαση συμβατότητας έχουν 
υλοποιηθεί∙  

(ii) την αποτελεσματικότητα της δράσης για τα  δεδομένα των προδιατυπωμένων στόχων του∙  

(iii) τον αντίκτυπό του στην αγορά και στον ανταγωνισμό και ότι δεν αναφύονται ζητήματα 
υπερβολικής στρέβλωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς κατά τη διάρκεια της δράσης 
ενίσχυσης, τα οποία αντίκεινται στα συμφέροντα της Ένωσης.  

Τα ερωτήματα της αξιολόγησης, αναφέρονται στα αποτελέσματα και στην 
αποτελεσματικότητα της δράσης σε στοχευμένες περιοχές, στον χαρακτήρα κινήτρου της 
ενίσχυσης (voucher), στις συνέπειες από πλευράς ζήτησης, καθώς και σε μια σειρά εμμέσων 
επιδράσεων και συνεπειών στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, αναφέρονται και σε ζητήματα 
αναλογικότητας και καταλληλότητας της ενίσχυσης (voucher).  

Τα ερωτήματα της αξιολόγησης που αναφέρονται στην επίδραση της ενίσχυσης στους 
δικαιούχους της Δράσης θα απαντηθούν πρωτίστως μέσω μίας ανάλυσης «Διαφορών σε 
Διαφορές» (difference-in-differences) ανάμεσα στην ομάδα που θα ωφεληθεί από την δράση 
και σε μία συγκεκριμένη Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  .  

Οι έμμεσες συνέπειες στους διάφορους τύπους τελικών χρηστών της υπηρεσίας θα 
αξιολογηθούν με τη χρήση ερωτηματολογίων.  

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι αλλαγές σε παραμέτρους του ανταγωνισμού που προκύπτουν 
από την δράση (συμπεριλαμβανομένου του «παραγκωνισμού»), η αξιολόγηση θα 
χρησιμοποιήσει περιγραφική ανάλυση για να εξακριβώσει την θέση στην αγορά των 
παρόχων για κάθε τεχνολογία NGA (FTTH, FTTC) και τις τιμές του SFBB και άλλων NGA 
υπηρεσιών (VDSL). 

Για να εκτιμήσει την αναλογικότητα της Δράσης, η αξιολόγηση θα συγκρίνει την εν λόγω 
δράση με άλλες εναλλακτικές δράσεις  στην Ελλάδα και με επιλεγμένες αντίστοιχες δράσεις 
στα Κράτη – Μέλη της ΕΕ (εφόσον είναι διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα).  
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Η αξιολόγηση θα απαιτήσει πρόσθετη και στοχευμένη συλλογή δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και νέων ερωτηματολογίων.  

Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου αξιολόγησης περιγράφονται κατωτέρω.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.  Ερωτήματα της Αξιολόγησης . Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα 
αντικειμένου 

 

3.1. Παρακάτω διατυπώνονται τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντά η αξιολόγηση. 
Επισημαίνεται ότι κάθε ερώτημα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και 
σε τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις. 

Αναφορά  συγκεκριμένων ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν από την  αξιολόγηση, 
παρέχοντας ποσοτικοποιημένα στοιχεία αναφορικά  με τον αντίκτυπο της  δράσης 
ενίσχυσης.  

Διαχωρισμός μεταξύ:  

(α) ερωτημάτων που σχετίζονται με τον άμεσο αντίκτυπο της ενίσχυσης στους δικαιούχους,  

(β) ερωτημάτων που σχετίζονται με τις έμμεσες επιπτώσεις και  

(γ) ερωτημάτων αναφορικά με την αναλογικότητα και την καταλληλότητα της βοήθειας -
ενίσχυσης.  

 Το σχέδιο αξιολόγησης θα επιδιώξει να αξιολογήσει τα ακόλουθα στοιχεία:  

την αποτελεσματικότητα της δράσης ∙ 

τον άμεσο αντίκτυπό της  δράσης  στους δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένου του 
ενδεχομένου κινήτρου που μπορεί να έχει) ∙  

τον έμμεσο αντίκτυπο της  δράσης  (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπτώσεων από τη 
κατανομή της) και  

την καταλληλότητα και την αναλογικότητα του μέτρου. 

  

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις: 

Φάση Ι:  Θα διεξαχθεί μια ενδιάμεση αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 
δράσης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ορθότητα της αναφορικά με την  
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Η αξιολόγηση αυτή θα  συμβάλει στη βελτίωση 
του σχεδιασμού της υλοποίησης  παράλληλα με τις άλλες δράσεις που περιλαμβάνει ο 
εθνικός σχεδιασμός  NGA. 

Φάση II:  Μετά την υλοποίηση της δράσης, θα διεξαχθεί μια εκ των υστέρων αξιολόγηση, 
προκειμένου να αξιολογηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της δράσης, από πλευράς 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας , συνάφειας, βιωσιμότητας, αναλογικότητας και 
καταλληλότητας . 

Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ίδιου του έργου SFBB, που 
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 
προέρχεται απευθείας από τον κεντρικό προϋπολογισμό της ελληνικής κυβέρνησης. 
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Σύμφωνα με την «Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων» της 
Επιτροπής, η αξιολόγηση της εν λόγω δράσης θα εξετάσει τα ακόλουθα  ερωτήματα 
αξιολόγησης * : 

 

Άμεσος αντίκτυπος  της δράσης στους δικαιούχους 

• Ερώτημα 1.  

Σε ποιο βαθμό η δράση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των  συνδέσεων NGA ;  

Θα αναφερθεί ο αριθμός των πρόσθετων συνδέσεων NGA που αποδίδονται άμεσα στην 
δράση στις περιοχές παρέμβασης,  σε σύγκριση με τον αριθμό των συνδέσεων NGA εκτός 
των περιοχών παρέμβασης. 

 

Έμμεσος αντίκτυπος της δράσης 

• Ερώτημα 2.  

Είχε η δράση δυνητικές δευτερογενείς συνέπειες ;  

 

* Σημειώστε ότι, σύμφωνα με την «κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών 
ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το έγγραφο καθοδήγησης «Έννοιες και συστάσεις 
για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση», διευκρινίζει ότι οι απαιτήσεις αξιολόγησης των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων μπορούν να εκπληρωθούν με 
την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων που απαιτούνται από τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις "(σελ. 3). 

 

 

Υπάρχουν ενδείξεις για προσκληθείσες αλλαγές στις παραμέτρους του ανταγωνισμού που 
προκλήθηκαν από την δράση (συμπεριλαμβανομένου του παραγκωνισμού ) ;  

Θα αναφερθούν οι επιπτώσεις της δράσης:  

στην προσέλκυση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
κάλυψης του FTTH πέρα από αυτό που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της δράσης ∙  

στην θέση που κατέχουν στην αγορά οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, για κάθε είδος 
τεχνολογίας (FTTH, FTTC) καθώς και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους ∙ και  

στις τιμές των υπηρεσιών SFBB και NGA. 

 

Αναλογικότητα και καταλληλότητα του μέτρου 

• Ερώτημα 3. 

 Ήταν η δράση ανάλογη με τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν;  Θα μπορούσαν 
τα προβλήματα αυτά να είχαν αντιμετωπιστεί με μια δράση μικρότερης κλίμακας ή με άλλου 
είδους δράση ; 

  Θα συγκριθεί το μέσο κόστος της, με αντίστοιχες υπηρεσίες (σε ταχύτητα και 
ποιότητα ) διαφόρων δράσεων * . 

• Ερώτημα 4. 
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Ήταν το πιο αποτελεσματικό μέσο αυτό που επιλέχθηκε ;  

Θα υποδειχθεί ο βαθμός στον οποίο οι συνδέσεις NGA διατηρούνται μετά τη λήξη της 
δράσης. 

 

4. Δείκτες αποτελέσματος.   

4.1. Θα χρησιμοποιηθεί  ο ακόλουθος πίνακας για να περιγραφούν οι  δείκτες μέτρησης των 
αποτελεσμάτων της δράσης, καθώς και οι σχετικές μεταβλητές ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών δεδομένων και του τρόπου με τον οποίο κάθε δείκτης 
αποτελέσματος αντιστοιχεί στα ερωτήματα της αξιολόγησης.  

 

Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν: 

(α) το ερώτημα αξιολόγησης,  

(β) ο δείκτης αποτελέσματος,  

(γ) η πηγή δεδομένων,  

(δ) η συχνότητα συλλογής δεδομένων (π.χ. ετήσια, μηνιαία κ.λπ.)  

(ε) το επίπεδο συλλογής των δεδομένων (π.χ. επίπεδο επιχείρησης, επίπεδο εγκατάστασης, 
περιφερειακό επίπεδο,κ.λ.π.) 

(στ) ο πληθυσμός που καλύπτεται από την πηγή δεδομένων (για παράδειγμα, οι δικαιούχοι 
της ενίσχυσης, οι μη δικαιούχοι, κ.λ.π) : 

 

 

*Αυτό θα εξαρτηθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. Δανία που 
εφάρμοσε παρόμοιο σύστημα τόνωσης της ζήτησης κ.λπ.), καθώς και στοιχεία από 
εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης στην Ελλάδα (π.χ., ανάπτυξη δημόσιου δικτύου NGA 
ικανό να προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης Gigabit υπηρεσίες) ή άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σύγκριση για  
ποσοστό 
ευρυζωνικών 
συνδέσεων 
τουλάχιστον 100 
Mbps (VDSL) σε 
περιοχές εκτός του 
πεδίου παρέμβασης. 

 Έρευνα για 
Ειδικές 
πληροφορίες  
από 
μεμονωμένους  
παράγοντες 
επηρεασμού της  
ζήτησης 
υπηρεσιών 
Διαδικτύου. 

Βασικές 
πληροφορίες 
από 

Σε 
προκαθορισ
μένα 
χρονικά 
διαστήματα 
(βλέπε 5.1) 

Ατομικό 
επίπεδο(ε
πίπεδο 
χρήστη) 

Ομάδες: 
ομάδα  
ελέγχου 
(control 
group) και 
ομάδα 
αναφοράς 
(treatment 
group) (βλέπε 
5.1) 
(διαχωρισμός 
μεταξύ 
νοικοκυριών 
και 
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μεμονωμένους  
παράγοντες 
αναφορικά με 
τη 
συνδεσιμότητα. 

αυτοαπασχολ
ούμενων) 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Σύγκριση της 
κάλυψης NGA 
(συνδεδεμένες 
κατοικίες) 
τουλάχιστον 100 
Mbps (με 
δυνατότητα 
αναβάθμισης 
Gigabit) μεταξύ της 
δηλωθείσας και της 
πραγματικής μετά τη 
λήξη του μέτρου. 

Το μερίδιο των 
φορέων 
εκμετάλλευσης 
(τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων) για κάθε 
τεχνολογία NGA 
(FTTH, FTTC) καθώς 
και τα αντίστοιχα 
μερίδιά τους. 

Οι τιμές των 
υπηρεσιών SFBB, σε 
σύγκριση με άλλες 
υπηρεσίες NGA (π.χ. 
VDSL) με την πάροδο 
του χρόνου (δηλαδή, 
καθώς οι συνδέσεις 
αυξάνονται 
σταδιακά) 

Δες ανωτέρω το 
ερώτημα 1 

 

Σε 
προκαθορισ
μένα 
χρονικά 
διαστήματα 
(βλέπε 5.1)  

Ατομικό 
επίπεδο 
(επίπεδο 
χρήστη) 

Ομάδες: 
ομάδα  
ελέγχου 
(control 
group) και 
ομάδα 
αναφοράς 
(treatment 
group) όπως 
ορίζονται 
(βλέπε 5.1)  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 Σύγκριση δράσης με 
άλλες συγκρίσιμες 
δράσεις  μεταξύ 
Ελλάδας και ΕΕ από 
την άποψη της 
δημόσιας 
χρηματοδότησης 
ανά καλυπτόμενη 
υποδομή και ανα 
σύνδεση τελικού 
χρήστη στο δίκτυο. 

Οι αρμόδιες 
αρχές για τις 
σχέσεις  
Ελλάδας / ΕΕ 

Ενιαία 
ανάλυση 
προς το 
τέλος του 
προγράμματ
ος 

Επίπεδο 
δράσης 

Επιλογή 
κατάλληλων 
μέτρων 
σύγκρισης 
Ελλάδας/Ε.Ε 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4 Σύγκριση 
απορρόφησης 
ευρυζωνικών 

Δες ανωτέρω το 
ερώτημα 1 

Σε 
προκαθορισ
μένα 

Ατομικό 
επίπεδο 

Ομάδες: 
ομάδα  
ελέγχου 

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 52 από 99 

συνδέσεων 
τουλάχιστον 100 
Mbps (αναβάθμιση 
Gigabit) σε περιοχές 
αναφοράς πριν και 
μετά τη λήξη της 
περιόδου 
επιδότησης 

χρονικά 
διαστήματα 
(βλέπε 5.1) 

(επίπεδο 
χρήστη) 

(control 
group) και 
ομάδα 
αναφοράς 
(treatment 
group) (βλέπε 
5.1) 
(διαχωρισμός 
μεταξύ 
νοικοκυριών 
και 
αυτοαπασχολ
ούμενων) 

 

Οι ανωτέρω δείκτες έχουν προσδιοριστεί ως οι δείκτες με τις σημαντικότερες μετρήσεις που 
σχετίζονται με τα αντίστοιχα ερωτήματα της αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται από τα δεδομένα που λογικά αναμένεται να είναι διαθέσιμα 
και προσβάσιμα. 

 

5. Μεθοδολογία υλοποίησης 

5.1. Με βάση τα ερωτήματα της αξιολόγησης, θα περιγραφούν οι μέθοδοι που προβλέπεται 
να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση, προκειμένου να προσδιορισθεί ο αντίκτυπος της 
δράσης στους δικαιούχους και να αξιολογηθούν  άλλες έμμεσες επιπτώσεις.  

Συγκεκριμένα, θα εξηγηθούν οι λόγοι που επιλέχθηκαν οι μέθοδοι αυτοί  και γιατί 
προτιμήθηκαν έναντι άλλων μεθόδων που απορρίφθηκαν (για παράδειγμα, λόγοι σχετικοί 
με το σχεδιασμό του συστήματος)*. 

Μέθοδοι ανά ερώτηση αξιολόγησης 

1. Σε ποιο βαθμό η δράση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στον αριθμό συνδέσεων NGA ; 

Για να δοθεί απάντηση σε αυτή την ερώτηση, προβλέπεται ότι οι αξιολογητές θα 
χρησιμοποιήσουν δύο μεθόδους: 

 

*Ανατρέξτε στο SWD (2014) 179 τελικό της 28.5.2014. 

 

1. Περιγραφική ανάλυση μεταξύ  Ομάδας Αναφοράς και Ομάδας Ελέγχου, και 

2. Ανάλυση της Ομάδας Ελέγχου για  να προβλεφθεί αντισταθμιστικά, η αύξηση των 
υπηρεσιών NGA από την Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group). 

 

Υποθέσεις της αξιολόγησης 

Οι προβλεπόμενες μέθοδοι απαιτούν την ύπαρξη μιας Ομάδας Ελέγχου  που θα αποτελεί την 
βασική αναφορά για την περιγραφική ανάλυση και την εφαρμογή του μοντέλου που 
ακολουθεί (όπως θα αναπτυχθεί κατά την εφαρμογή της δεύτερης μεθόδου). 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ένα τυχαίο πείραμα το οποίο θα απαιτούσε την 
πρόσβαση της Ομάδας Ελέγχου στην υπηρεσία SFBB, ενώ συγχρόνως δεν θα περιλάμβανε 
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τους δικαιούχους, δεν είναι αποδεκτό γιατί απαιτείται  η ενίσχυση (voucher ) να  έχει τυχαία 
κατανομή. 

Έτσι, η ιδανική Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

• Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δικαιούχοι για την προτεινόμενη ενίσχυση (voucher). 

• Η Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  πρέπει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες SFBB (σε πλήρη 
τιμή). 

Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις αυτές, η προτεινόμενη Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  θα 
πρέπει να προέρχεται από περιοχές όπου υπάρχει διαδικτυακή κάλυψη με παρόμοιες 
ταχύτητες σύνδεσης (π.χ., VDSL) και η λήψη  υπηρεσιών 100 Mbps στις περιοχές αυτές (# 100 
Mbps, χωρίς συνδέσεις SFBB / # το σύνολο ενεργών βρόχων) θα χρησιμοποιηθεί ως 
μεταβλητή ελέγχου. 

 

Υπόθεση 1:  

Η Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  ενεργεί σε σχέση με την μεταβλητή ελέγχου που 
αναφέρεται στην σύνδεση (VDSL ή παρόμοιες συνδέσεις που χρησιμοποιούνται για 
συνδέσεις 100 MBPS χωρίς SFBB), ακριβώς όπως  η Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group)  
ενεργεί με τις συνδέσεις SFBB.   

Ως εκ τούτου ορίζεται  ως μια τέλεια «υπηρεσία υποκατάστασης». 

Το ανωτέρω αποτελεί  σημαντική προϋπόθεση. Η ιδανική «υποκατάσταση» σημαίνει εξ 
ορισμού ότι εάν οι καταναλωτές είχαν εκτεθεί σε δύο παρόμοιες επιλογές των υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένης της παραμέτρου του κόστους), ένα μέσου μεγέθους νοικοκυριό  θα 
κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες του και από τις δύο υπηρεσίες, ενώ η διαφορά τιμής μεταξύ 
τους είναι η ελάχιστη δυνατή. 

Η δεύτερη υπόθεση αφορά την επιλογή του πρώτου επιπέδου παρατηρήσεων (επίπεδο 
OCCA Outdoor Cabinet Coverage Area).   Για την περιγραφική ανάλυση και την συναγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων, πρέπει οι πληθυσμοί OCCA να είναι παρόμοιοι. 

Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι πληθυσμοί πρέπει να μοιράζονται κοινά βασικά χαρακτηριστικά 
συνιστώντας όλες τις υποκείμενες μεταβλητές οι οποίες ενδέχεται να μην παρατηρηθούν σε 
αυτήν την φάση της αξιολόγησης αλλά να αποτελέσουν αιτία αλλαγών στη ζήτηση των 
υπηρεσιών σύνδεσης Superfast. 

Για το σκοπό αυτό, θα ακολουθηθεί μια διαδικασία αντιστοίχισης με το κριτήριο των 
γειτονικών παρατηρήσεων στο επίπεδο του OCCA, βασισμένη στην υπόθεση ότι μοιράζονται 
παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Για να είναι αποτελεσματική η Υπόθεση 2, πρέπει να ισχύει η Υπόθεση 1. 

Υπόθεση 2:  

Τα γειτονικά OCCA (Outdoor Cabinet Coverage Area) χρησιμοποιούν παρομοίων  
χαρακτηριστικών μεταβλητές, που καθορίζουν την ζήτηση για SFBB ή για εναλλακτικές 
συνδέσεις. 

 

Αυτές οι δύο υποθέσεις συμβάλλουν στον καθορισμό της κατάλληλης Ομάδας Ελέγχου ενώ 
η δεύτερη υπόθεση μας επιτρέπει να διεξαγάγουμε περιγραφική ανάλυση (descriptive 
analysis), χωρίς περαιτέρω ανάγκη να προσδιορίσουμε τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη 
ζήτηση και οι οποίες θα ληφθούν υπ’όψιν κατά το δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας (όπου 
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οι παρατηρήσεις είναι σε επίπεδο νοικοκυριού / καταναλωτή / ατόμου μέσω έρευνας) κατά 
την περιγραφή του μοντέλου. 

 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Πριν από την εξέταση των προβλεπόμενων μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στην 
αξιολόγηση και μετά την διατύπωση των παραδοχών, αναφέρουμε  κάτωθι μια σύντομη 
περίληψη των ακόλουθων στοιχείων: 

• της περιοχής αναφοράς (μονάδα μέτρησης) που επιλέχθηκε για την αξιολόγηση, 

• της σχετικής μεθόδου  για τον προσδιορισμό της ομάδας ελέγχου, και 

• τις μεταβλητές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή  δυνητικών 
σφαλμάτων (μεροληψίας) κατά την επιλογή. 

 

Περιοχή αναφοράς:  

Η περιοχή αναφοράς καλείται ως «Περιοχή Κάλυψης Υπαίθριου Γραφείου» (Outdoor Cabinet 
Coverage Area-OCCA). Η περιοχή αυτή καλύπτει λίγες δεκάδες κτιρίων (συνήθως περίπου 20-
30) και λίγες εκατοντάδες συνδρομητές (συνήθως περίπου 200-300).  

Οι σχετικές εγγραφές θα ενημερώνονται ετησίως, αντανακλώντας μια πολύ ακριβή και 
ενημερωμένη γεωγραφική εικόνα της κατάστασης των ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

Αυτή η ομαδοποίηση έχει το πλεονέκτημα ότι κάθε OCCA χαρακτηρίζεται από ενιαία κάλυψη 
τεχνολογιών NGA για ολόκληρη την περιοχή αναφοράς. Από αυτές τις παρατηρήσεις στο 
επίπεδο OCCA θα επιλεχθεί το δείγμα για τη δεύτερη μέθοδο, αφού η αντιστοίχιση των 
περιοχών θα έχει δημιουργήσει την κατάλληλη Ομάδα Αναφοράς  (Treatment Group) καθώς 
και την Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  . Αυτές οι παρατηρήσεις (για τη δεύτερη μέθοδο) θα 
είναι σε ατομικό επίπεδο. 

 

Μέθοδος αναγνώρισης:  

Η προτεινόμενη Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  θα επιλεγεί από περιοχές όπου υπάρχει 
κάλυψη με παρόμοιες ταχύτητες σύνδεσης (π.χ. VDSL). Αυτές οι περιοχές θα 
χρησιμοποιηθούν ως Ομάδα Ελέγχου (Control Group)   και η χρήση 100 Mbps υπηρεσιών σε 
αυτές τις περιοχές (# 100 Mbps-non SFBB συνδέσεις / # των συνολικών ενεργών βρόχων) θα 
χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή ελέγχου.  

Ο χαρακτηρισμός αυτών των συνδέσεων ως «υπηρεσίες υποκατάστασης» του SFBB 
λαμβάνεται ως προϋπόθεση (Υπόθεση 1). 

 

Αποφυγή δυνητικών σφαλμάτων (μεροληψίας) κατά την  επιλογή:  

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα δυνητικών σφαλμάτων κατά την επιλογή, θα 
ακολουθηθούν οι αρχές της τυχαίας δειγματοληψίας. Έτσι μια σειρά παράμετροι που 
μπορούν να επηρεάσουν την σχετική  μεταβλητή, (όπως είναι ο αριθμός των διαθέσιμων 
προμηθευτών, η ηλικία, το εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο , το επαγγελματικό καθεστώς 
κλπ.,) θα ληφθούν υπ΄όψιν.  

Οι πιθανοί αυτοί παράμετροι θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του 
ερωτηματολογίου της έρευνας και θα αξιολογηθούν για τη σημασία τους στο επιλεγμένο 
μοντέλο (από ένα σύνολο διαφορετικών εναλλακτικών μοντέλων χρησιμοποιώντας τις 
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διαθέσιμες μεταβλητές) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προδιαγραφής μοντέλου (η 
δεύτερη μέθοδος) . 

Σε αυτή τη βάση, η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί και στα δύο σύνολα πληθυσμού 
(δικαιούχοι κουπονιών και μη δικαιούχοι στους οποίους δεν παρέχονται υπηρεσίες SFBB).  

Η έρευνα πεδίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους: κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης της δράσης σε ώριμη φάση και μετά την πάροδο εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την ολοκλήρωση της δράσης, ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη νέων 
συνδέσεων που έχουν διατηρηθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αναγνώρισης και τη μέθοδο 
αντιμετώπισης των δυνητικών σφαλμάτων κατά την επιλογή, ανατρέξτε στις κάτωθι ενότητες 
5.2 και 5.3 αντίστοιχα.  

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαθεσιμότητα των δεδομένων διατίθενται 
στην Ενότητα 5.1. 

 

Δομή των ερωτηματολογίων. 

Η δομή του ερωτηματολογίου και ο περαιτέρω προσδιορισμός των καταλλήλων μεταβλητών, 
θα αποφασιστούν πριν από την εφαρμογή τους, από τους εμπειρογνώμονες του αξιολογητή. 

Δίνοντας μια σύντομη περίληψη των ενδεικτικών μεταβλητών που θα συμπεριληφθούν 
μπορούμε με ασφάλεια, να τις κατηγοριοποιήσουμε σε δύο ευρύτερες κατηγορίες 

1) Ειδικές πληροφορίες για τις μεταβλητές που επηρεάζουν την ζήτηση. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες Διαδικτύου οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν κατά 
τη μέτρηση του αντίκτυπου της δράσης στον αριθμό των NGA συνδέσεων . 

Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν : 

• Το επίπεδο εισοδήματος : οι μελέτες σε μεγάλη πλειοψηφία διαπιστώνουν θετική σχέση 
μεταξύ του εισοδήματος και της ζήτησης για υπηρεσίες διαδικτύου, έτσι στα υψηλότερα 
επίπεδα εισοδήματος είναι πιο εύκολη η αναβάθμιση μιας απλής υπηρεσίας διαδικτύου σε 
σύνδεση SFBB. 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης : έχει διαπιστωθεί ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση οδηγεί σε 
υψηλότερη χρήση του Διαδικτύου 

• Η οικογενειακή κατάσταση / Αριθμός παιδιών 

• Η ηλικία : οι νεότεροι συνδρομητές έχουν υψηλότερη χρήση του διαδικτύου από τους 
παλαιότερους 

• Το επίπεδο απασχόλησης. 

• Το φύλο : επειδή οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν ότι ο παράγοντας  αυτός δεν είναι 
σχετικός και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των ανδρών και των γυναικών όσον αφορά την 
χρήση του Διαδικτύου και κατά την διάρκεια του προσδιορισμού του μοντέλου, η μεταβλητή 
αυτή πιθανόν να απορριφθεί ως μη στατιστικά σημαντική. 

2) Βασικές πληροφορίες για την συνδεσιμότητα.  

Αυτές συμπεριλαμβάνουν αλλά όχι αποκλειστικά  πληροφορίες όπως: το πόσο σημαντική 
είναι μια σύνδεση στο σπίτι για την εργασία του χρήστη,  την χρήση υπηρεσιών ροής, την 
συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου (είναι καθημερινή;), πόσα χρόνια έχει σύνδεση στο 
διαδίκτυο η εν λόγω κατοικία κ.λ.π. 
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Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η δημοσκόπηση είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την ερευνητική διαδικασία και ιδιαίτερα για 
την αξιολόγηση κατά την εφαρμογή της δεύτερης μεθόδου (ομάδα ελέγχου).  

Είναι ένας τρόπος να αποκτηθούν αξιόπιστα δεδομένα, με όλες τις μεταβλητές που θα 
μπορούσαν να διαφοροποιήσουν το σύστημα ελέγχου για την Ομάδα Ελέγχου (Control 
Group)   . Η συμπερίληψή της στο μοντέλο έρευνας, θα λαμβάνει υπ΄όψιν αυτόν τον 
παράγοντα για τον έλεγχο της  καλύτερης στάθμισης του μοντέλου και του προβλεπόμενου 
αντιπαραδείγματος για την  Ομάδα Αναφορά. 

Για την συλλογή δεδομένων εξετάζονται δύο μέθοδοι: 

1. Τηλεφωνική έρευνα  

2. Έρευνα στο Web (επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο που πρέπει 
να διευκρινιστεί) 

Οι τηλεφωνικές έρευνες προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως καλύτερες πιθανότητες 
για αποσαφήνιση των δεδομένων, μικρότερες αποχωρήσεις (πιθανότητες κάποιος να μην 
ολοκληρώσει την έρευνα μόλις ξεκινήσει) και μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου. 

 Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο κόστος για τη διεξαγωγή και 
περισσότερα δυνητικά σφάλματα (πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι όταν ένας 
ερωτώμενος μιλάει σε ένα άτομο, μπορεί να μην είναι τόσο ειλικρινής, οι απόψεις του να 
επηρεάζονται ακόμη και από τον τόνο  του ερευνητή  και το χρονικό διάστημα που διαρκούν 
είναι μεγαλύτερο από τις έρευνες στο διαδίκτυο). 

Δεδομένου ότι μια τέτοια έρευνα στο Web παραμένει μια εφικτή επιλογή, όντας  λιγότερο 
δαπανηρή, παρέχει συνήθως ένα μεγαλύτερο τελικό σύνολο δεδομένων. 

Από την άλλη μεριά, αν και η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, 
το ποσοστό που συμμετέχει οικειοθελώς σε διαδικτυακές έρευνες, είναι  σχετικά μικρό.  

Μελέτες που συνέκριναν δείγματα που προέκυψαν από έρευνες στο διαδίκτυο και στο 
τηλέφωνο έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες σε απευθείας σύνδεση είναι πιο πιθανό να είναι 
γυναίκες, νεότεροι, πιο μορφωμένοι και με υψηλότερα εισοδήματα και τείνουν να έχουν 
περισσότερες τεχνολογικές γνώσεις. 

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την γενική δομή του ερωτηματολογίου και τις πληροφορίες που θα 
απαιτηθούν (σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, τη συνδρομή SFBB και τις μεταβλητές που 
επηρεάζουν τη ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 

• Η τάση για αύξηση των δυνητικών σφαλμάτων δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 

• Το κοινό αποτελείται κυρίως από ψηφιακούς επιτόπιους χρήστες οι οποίοι αυξάνουν το 
εύλογο ποσοστό ανταπόκρισης σε μια ηλεκτρονική έρευνα.  

Αναφορικά με το πιθανότερα χαμηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης και τα δυνητικά 
σφάλματα, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που απαντούν στην έρευνα : 

•  Αν η έρευνα πραγματοποιείται μέσω διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email 
addresses), μια υπενθύμιση για την ολοκλήρωση της έρευνας μεταξύ 3 έως 7 ημερών μετά 
την αρχική πρόσκληση μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά ανταπόκρισης 

•  Μπορεί να απαιτηθεί μεγαλύτερη δειγματοληψία για να εξασφαλιστεί το επιθυμητό 
πλήθος των δεδομένων.  

Η μέθοδος της δημοσκόπησης θα καθοριστεί από τα παραπάνω σε μεταγενέστερο στάδιο. 
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Περιγραφική ανάλυση (Descriptive analysis). 

Η κοινοποιηθήσα δράση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ζήτησης για συνδέσεις Super-Fast 
Internet (SFBB) μέσω ενός voucher που θα παρασχεθεί στους δικαιούχους.  

Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την ζήτηση υπερσύγχρονων υπηρεσιών Διαδικτύου, 
αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που ενδιαφέρονται για αυτές τις υπηρεσίες καθώς και 
την πιθανότητα να συνεχίσουν την λήψη τέτοιων υπηρεσίες μετά την περάτωση της δράσης.  

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των ατόμων που αποκτούν αυτές τις υπηρεσίες είναι η μεταβλητή 
που μας ενδιαφέρει για το πρώτο ερώτημα και αφορά το τμήμα του πληθυσμού που θα λάβει 
τις υπηρεσίες SFBB από το έργο. 

Η ακόλουθη διαδικασία θα διεξαχθεί σε  ένα δείγμα των συνολικών δεδομένων των 
συνδέσεων (παρόμοιων ταχυτήτων) πριν και μετά την υλοποίηση της δράσης, όπου κάθε 
παρατήρηση προς  ανάλυση θα είναι σε επίπεδο OCCA , από τα διαθέσιμα στοιχεία των 
παρόχων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με στοιχεία από τις στατιστικές υπηρεσίες της Ελλάδας 
προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ανάγκες. 

Η περιγραφική ανάλυση  θα πραγματοποιηθεί με τον  ουσιαστικό έλεγχο της διαφοράς 
μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή της Ομάδας Αναφοράς ((Treatment Group) η οποία 
αποτελείται από δικαιούχους που συμμετείχαν στην δράση) και της Ομάδας Ελέγχου 
(Control Group)  .   

Οι δύο ομάδες πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά παραμέτρους 
όπως το εισόδημα, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο κλπ., ώστε να είναι καταρχήν συγκρίσιμες 
μεταξύ τους, καθώς η πρώτη δοκιμή της αξιολόγησης βασίζεται στις ομοιότητες μεταξύ των 
δύο ομάδων και τη συμπεριφορά της μεταβλητής ενδιαφέροντος (αριθμός συνδρομών σε 
συνδέσεις SFBB ή στις συνδέσεις που έχουν οριστεί ως υποκατάστατες).  

Η σύγκριση θα γίνει με βάση και τις δύο παραδοχές, όπως διευκρινίστηκαν προηγουμένως. 

Αυτή η αρχική μορφή ανάλυσης θα παράσχει τις παραμέτρους  και το περιεχόμενο της  
δεύτερης μέθοδου, που θα χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο πρόβλεψης (data regression model), 
για να ελέγξει την ύπαρξη αιτιώδους αποτελέσματος (causal effect ) και κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
τον αντίκτυπο της παρέμβασης. 

Τον Δεκέμβριο του 2019, οι αξιολογητές θα διεξαγάγουν περιγραφική ανάλυση για την 
περίοδο από τον Ιούλιο του 2018 έως και τον Δεκέμβριο του 2019, μεταξύ των Ομάδων 
Ελέγχου OCCA του  2019 και των Ομάδων Αναφοράς OCCA του 2019 (βλ. Παράγραφο 5.2 για 
την περιγραφή των ομάδων). 

  Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ομάδων, όσον αφορά τις μεταβολές  επι τοις εκατό (  %) 
στην υιοθέτηση –απορρόφηση των υπηρεσιών NGA κατά την περίοδο αυτή. 

Η σταθμισμένη μέση ανάληψη NGA% ( y ), θα συγκριθεί στις δύο ομάδες σε δύο διαφορετικές 
χρονικές περιόδους.  

Αντίκτυπος της δράσης  ορίζεται η διαφορά μεταξύ της μεταβολής της απορρόφησης NGA 
(NGA %), στην Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group) μείον τη μεταβολή της απορρόφησης 
της NGA% στην Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  .  

Αν οι δύο ομάδες έχουν πράγματι τα ίδια χαρακτηριστικά (υπόθεση 1), η σχετική μεταβλητή 
θα αλλάξει αναλογικά για την ίδια χρονική περίοδο που υλοποιήθηκε η δράση  και συνεπώς 
η διαφορά τους θα είναι μηδενική.  

‘Έτσι: 
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Όπου: 

• Το T αναφέρεται στην Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group), στην οποία εφαρμόστηκε η 
δράση 

• Το C αναφέρεται στην Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  , στην οποία δεν εφαρμόστηκε η 
δράση 

• 1, 2 αναφέρονται στους χρόνους 1 και 2 στις οποίες έγιναν οι μετρήσεις και συλλέχθηκαν 
τα δεδομένα 

 

Η παραπάνω αλλαγή (αύξηση) στην απορρόφηση της NGA%, θα εφαρμοστεί στη συνέχεια 
στο πραγματικό μέγεθος (συνολικός αριθμός υποστηριζόμενων) της Ομάδας Αναφοράς 
OCCA 2019, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζει την πραγματική αύξηση της απορρόφησης NGA% 
λόγω της δράσης,  αφού αφαιρεθεί η απορρόφησης NGA% που θα συνέβαινε χωρίς την 
δράση (όπως αποδείχθηκε από την Ομάδα Ελέγχου). 

Η ανάλυση θα επαναληφθεί τον Δεκέμβριο του έτους περάτωσης της δράσης, για την 
περίοδο από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του έτους περάτωσης της δράσης, με 
αναφορά την Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group)  OCCA 2021 και στην Ομάδα Ελέγχου 
(Control Group)  OCCA 2022 ή 2023, προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση των καθαρών 
πρόσθετων συνδέσεων NGA , που αποδίδονται στην  παρέμβαση της δράσης κατά την 
περίοδο αυτή.  

Αυτό θα καλύψει επίσης τη βιωσιμότητα των νέων συνδέσεων NGA μετά τη λήξη της ισχύος 
του μέτρου (βλ. Ερώτημα 4). 

Με βάση τα παραπάνω, η ανάλυση μπορεί να ενέχει ένα βαθμό δυνητικών σφαλμάτων στην 
επιλογή,  δεδομένου ότι οι υπηρεσίες SFBB δεν προσφέρονται στις περιοχές ελέγχου,  αλλά 
μόνο εναλλακτικές με αυτές (π.χ. VDSL),  όπως ορίζει η υπόθεση δύο.  

Μπορεί επομένως να είναι λιγότερο ελκυστικό για τους παρόχους να επενδύσουν σε ένα 
τεχνικό χαρακτηριστικό, το οποίο  μπορεί επίσης να επηρεάσει άλλες παραμέτρους του 
συγκεκριμένου πληθυσμού.  

Σε αυτή τη βάση, ο αντίκτυπος της δράσης  θα μπορούσε να υπερεκτιμηθεί.  Για τον λόγο 
αυτό συμπληρωματικά συνιστάται επίσης η χρήση της παλινδρόμησης (Regression)  της 
Ομάδας Ελέγχου χρησιμοποιώντας μη γραμμικά μοντέλα. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, η συλλογή των παρατηρήσεων σε επίπεδο OCCA , θα 
αποτελέσει τη βάση για την τυχαία δειγματοληψία που θα γίνει για τη συλλογή των 
δεδομένων σε επίπεδο παρατηρήσεων, που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της 
παλινδρόμησης στο βήμα 2. 

Παρά την περιγραφόμενη συλλογή δυνητικών σφαλμάτων, οι αξιολογητές θα αξιολογήσουν 
επίσης την πιθανότητα προσδιορισμού της αιτιώδους συνάφειας συγκρίνοντας ζεύγη 
γειτονικών OCCA, εκ των οποίων η μία θα καλύπτεται από την υπηρεσία SFBB και η άλλη όχι 
(για παρόμοια εφαρμογή βλέπε για παράδειγμα: Dube, T. William Lester και Michael Reich, 
"Ελάχιστες επιδράσεις μισθών στα σύνορα: Εκτιμήσεις που χρησιμοποιούν παρακείμενες 
περιοχές", Η ανασκόπηση των οικονομικών και στατιστικών 2010 92: 4, 945-964).  

Η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της μεθόδου θα συζητηθεί με την Επιτροπή σε μία από τις 
πρώτες ετήσιες σύντομες ενημερώσεις (βλ. 7.1). 

,2 ,1 C,2 ,1
(y y ) (y y )ή έ T T C       
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Χρήση της παλινδρόμησης (Regression)  της Ομάδας Ελέγχου για την πρόβλεψη μέσω 
ανιπαραδείγματος της αύξησης στην Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group). 

Τον Δεκέμβριο του 2019, οι αξιολογητές θα προβούν σε ανάλυση παλινδρόμησης 
(Regression)  που καλύπτει την περίοδο από τον Ιουλίου 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2019, 
μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου OCCA 2019 και της Ομάδας Αναφοράς OCCA 2019 (βλέπε τμήμα 
5.2 για την περιγραφή των ομάδων). 

Το σύνολο των δεδομένων θα δημιουργηθεί μέσω ερωτηματολογίων από τυχαία 
δειγματοληψία των παρατηρήσεων από τις Ομάδες Ελέγχου και Αναφοράς οι οποίες 
καθορίστηκαν αρχικά (σε επίπεδο OCCA) κατά τη διάρκεια της περιγραφικής ανάλυσης του 
βήματος 1. 

Προκαταρκτικώς στην δειγματοληψία και με βάση τη μεθοδολογία που τελικά θα επιλεχθεί 
για την αξιολόγηση, οι αξιολογητές θα συμφωνήσουν με την Επιτροπή κατά τις  ετήσιες 
σύντομες ενημερώσεις, για τον αριθμό των στρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (βλ. 7.1).  

Ειδικότερα για τις δύο ομάδες ( δηλαδή για την Ομάδα Ελέγχου (Control Group)   και την 
Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group)), μία μέτρηση ακολουθεί με μορφή συνάρτησης :  

 

όπου  είναι μια σειρά μεταβλητών, α είναι μια σταθερά, β μια σειρά παραμέτρων για το 

 και  είναι ο συντελεστής σφάλματος.  

Η εξαρτημένη μεταβλητή  λαμβάνει τιμή 0 αν δεν είναι συνδρομητής στις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες NGA και τιμή 1 αν είναι συνδρομητής.  

Εφόσον αναφερόμαστε σε αναλογία επί τοις % απορρόφησης της NGA, η αξία της 
συνάρτησης θα περιορίζεται μεταξύ (0, 1) αφού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0% ούτε 
περισσότερο από 100% (κάτι που θα μπορούσε να συμβεί με το απλό γραμμικό μοντέλο). 

Ένα μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (μια σειρά εναλλακτικών λύσεων θα 
ληφθούν επίσης υπόψη) είναι αυτό της λογιστικής παλινδρόμησης. (logistic regression ). 

Χρησιμοποιώντας το σύνολο δεδομένων της Ομάδας Ελέγχου, οι αξιολογητές θα εκτιμήσουν 
το μοντέλο σε ατομικό επίπεδο. 

Στην εξίσωση  , i δηλώνεται ένας παράγοντα (νοικοκυριό / άτομο κ.λπ.).  

Με τη διεξαγωγή λογικών παλινδρομήσεων (Regression)  με διάφορους συνδυασμούς 
επεξηγηματικών μεταβλητών (που θα παρασχεθούν από την έρευνα), οι αξιολογητές θα 
χρησιμοποιήσουν την επαγγελματική τους κρίση και μια σειρά από τεστ αναφορικά  με τη 
στατιστική εξαγωγή, για να προσδιορίσουν το μοντέλο (π.χ συνδυασμούς συντελεστών και 
επεξηγηματικών μεταβλητών) με το οποίο θα ταιριάξουν καλύτερα το σύνολο των 
δεδομένων στην Ομάδα Ελέγχου(Control Group)   . 

Το ίδιο μοντέλο βέλτιστης προσαρμογής θα εφαρμοστεί στη συνέχεια στο σύνολο 
δεδομένων της Ομάδας Αναφοράς προκειμένου να προβλεφθεί η αντισταθμιστική 
πιθανότητα των συνδρομών NGA ανά παρατήρηση και συνεπώς η  εκατοστιαία αναλογία των 
NGA συνδρομών στην Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group). 

Από την έρευνα, ο πραγματικός (ή ρεαλιστικός) αριθμός των συνδρομών θα είναι διαθέσιμος 
και οι αντισταθμιστικές % NGA συνδρομές, θα αφαιρεθούν από τις πραγματικές 
συνεισφορές % NGA, προκειμένου να εκτιμηθεί ότι η πρόσθετη κάλυψη επί τοις % (και κατά 
συνέπεια ο επιπλέον αριθμός συνδρομών) αποδίδεται στην εν λόγω δράση-παρέμβαση για 
την επιλεγείσα περίοδο. 

i i iy a x   

ix
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Η ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) θα επαναληφθεί τον Δεκέμβριο του 2022 για 
να καλύψει την περίοδο από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2022, με αναφορά 
την Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group)  OCCA 2022 και την Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  
OCCA 2022. Αυτό θα γίνει προκειμένου να εκτιμηθούν οι καθαρές πρόσθετες συνδέσεις  NGA 
που οφείλονται στην δράση κατά την περίοδο αυτή.  

Θα πρέπει επίσης να είναι εφικτή η καταγραφή της βιωσιμότητας των νέων συνδέσεων NGA 
μετά τη λήξη της δράσης.  (βλ. Ερώτημα 4). 

Για πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική προσδιορισμού και τη μέθοδο αντιμετώπισης των 
δυνητικών σφαλμάτων , ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες 5.2 και 5.3 παρακάτω.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων διατίθενται στην 
Ενότητα 5.1. 

 

2. Υπάρχουν ενδείξεις νόθευσης του ανταγωνισμού που απορρέουν από την δράση;  
(συμπεριλαμβανομένου και του πλήρους εκτοπισμού από την αγορά εργασίας); 

 

Η αξιολόγηση αυτής της ερώτησης θα χρησιμοποιήσει περιγραφική ανάλυση (descriptive 
analysis) προκειμένου να προσδιορίσει την θέση στην αγορά, των παρόχων (φορέων 
εκμετάλλευσης) για κάθε τεχνολογία NGA (FTTH, FTTC) και των τιμών των υπηρεσιών SFBB 
και άλλων (δηλ. VDSL) NGA. 

Λόγω του μικρού προϋπολογισμού καθώς και της φύσης της δράσης ( η οποία αποσκοπεί 
στην τόνωση της ζήτησης και στοχεύει στην υποστήριξη των συνδρομητών για τη χρήση 
υπηρεσιών SFBB που προσφέρονται από δίκτυα ιδιωτικής χρηματοδότησης που ήδη 
αναπτύσσονται ή δηλώνεται ότι θα αναπτυχθούν), η ως παράπλευρη επίδραση προσέλκυσης 
περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων στο FTTH, με αποτέλεσμα την αύξηση της κάλυψης 
NGA (αναβάθμιση Gigabit), είναι απίθανο να υλοποιηθεί στην περίπτωση αυτή.  

Επομένως, η περιγραφική προσέγγιση, θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη σύγκριση της 
διαφοράς, μεταξύ της κάλυψης NGA (αναβάθμιση Gigabit) που δηλώθηκε στο πλαίσιο της 
δράσης  και της πραγματικής ανάπτυξής  της μετά τη λήξη της δράσης , προκειμένου να 
καθοριστεί εάν η δράση αυτή λειτούργησε σαν κίνητρο για την ανάπτυξη περαιτέρω 
ιδιωτικών επενδύσεων σε FTTH . 

Επιπλέον, παρόλο που η κοινοποιηθείσα δράση είναι διαθέσιμη για όλους τους παρόχους  
της αγοράς, προβλέπεται ότι μια περιγραφική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τον 
προσδιορισμό του δυνητικού αντικτύπου της δράσης στα μερίδια αγοράς των διαφόρων 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

Για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της δράσης στα μερίδια της αγοράς, θα εφαρμοστεί η 
ακόλουθη προσέγγιση: 

Οι φορείς εκμετάλλευσης θα κληθούν να παράσχουν τον αριθμό των ευρυζωνικών 
συνδρομητών ανά ταχυδρομικό κώδικα για όλη την Ελλάδα στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των πριν και μετά την έναρξη της δράσης SFBB (δηλαδή τα 
τέλη του 2017, 2018, 2019 ,2020, 2021, 2022 και 2023).  

Για κάθε ταχυδρομικό κώδικα, τα μερίδια αγοράς θα υπολογίζονται για κάθε έτος. 

Κάθε ταχυδρομικός κώδικας επηρεάζεται σε ορισμένο βαθμό από το έργο SFBB (που 
κυμαίνεται από 0% έως 100%), ο οποίος βασίζεται στον αριθμό των κτιρίων (ταχυδρομικές 
διευθύνσεις) και των ταχυδρομικών κωδικών, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
του προγράμματος SFBB.  
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Είναι επομένως δυνατή η ταξινόμηση των ταχυδρομικών κωδικών βάσει της επίδρασης που 
δέχονται από την δράση SFBB (δηλ., υψηλή επίδραση, μέτρια επίδραση, χαμηλή επίδραση, 
χωρίς επίδραση).  

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες και οι πληροφορίες αναφορικά  με το ποιος πάροχος  
κατασκευάζει την υποδομή σε κάθε συγκεκριμένο ταχυδρομικό κωδικό. 

Αξιολογώντας την ετήσια εξέλιξη των μεριδίων αγοράς ανά ταχυδρομικό κωδικό και ανά 
πάροχο , είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά πόσον το έργο έχει επηρεάσει το μερίδιο αγοράς 
τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και το μερίδιο αγοράς ανά περιοχή , στις περιοχές  που ο 
πάροχος δραστηριοποιείται. 

Η ανωτέρω μεθοδολογία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του αριθμού των ευρυζωνικών 
συνδρομητών ανά ταχυδρομικό κώδικα και ανά πάροχο. 

 

3. Η δράση ήταν ανάλογη με τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν; 

 

Η αξιολόγηση αυτού του ερωτήματος θα συγκρίνει την εν λόγω δράση με αντίστοιχες δράσεις  
στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).  

Σημειώνεται  ότι δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικές οικονομετρικές συγκρίσεις της 
αποτελεσματικότητας εναλλακτικών δράσεων ή / και μοντέλων χρηματοδότησης, λόγω των 
πολύ διαφορετικών χρονικών περιόδων και γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έλαβαν 
χώρα παρόμοιες δράσεις.  Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατόν να γίνουν περιγραφικές 
συγκρίσεις, οι οποίες θα μπορούν να διευκολύνουν τον σχεδιασμό μελλοντικών μέτρων. 

Για παράδειγμα, πιθανές εναλλακτικές δράσεις/μοντέλα χρηματοδότησης, θα μπορούσαν να 
είναι η ανάπτυξη δημόσιων δικτύων NGA στην Ελλάδα ικανών να προσφέρουν 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες Gigabit (ή το Ultrafast Broadband project-UFBB) ή / και 
παρόμοιες δράσεις τόνωσης της ζήτησης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ . (π.χ η επιδότηση 
ευρυζωνικής ζήτησης  στη Δανία, το πρόγραμμα Gigabit Broadband Voucher Scheme-GBVS 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ή / και τα τοπικά προγράμματα Broadband Delivery UK (BDUK), όπως 
το Σχέδιο Superfast South Yorkshire-SFSY Connection and Innovation Voucher Scheme). 

Οι εμπειρογνώμονες θα συγκρίνουν  μεταξύ άλλων πραγμάτων, την αποζημίωση της εν λόγω 
δράσης στο πλαίσιο της δημόσιας χρηματοδότησης ανά καλυπτόμενο χώρο και της δημόσιας 
χρηματοδότησης  ανά ζωντανή σύνδεση τελικού χρήστη με το δίκτυο. 

Οι εμπειρογνώμονες θα τοποθετήσουν αυτούς τους ποσοτικούς δείκτες στο σωστό τους 
πλαίσιο, με περιγραφικά στατιστικά στοιχεία γεωγραφικών περιοχών που καλύπτονται από 
τους εν λόγω δείκτες  και από την δράση και με σύντομες ποιοτικές περιγραφές της 
ιστορικότητας των δεικτών (όπως οι προσφερόμενες ταχύτητες, οι ISP λιανικής πώλησης, το 
κόστος και τους μακροπρόθεσμους κινδύνους / υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δημόσιος 
τομέας κ.λπ.). 

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι μια εκτεταμένη εκ των υστέρων αξιολόγηση των ευρυζωνικών 
συστημάτων στην Ευρώπη ξεφεύγει σαφώς από τα μέτρα αξιολόγησης που απαιτούνται για 
την εν λόγω δράση.  Το ποσό των χρηματικών πόρων που διατίθενται για την δράση αυτή θα 
πρέπει να είναι αναλογικό και μπορεί να επωφεληθεί από την διευκόλυνση της ΕΚ στην 
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

4. Ήταν το επιλεγόμενο μέσο το πιο αποτελεσματικό ; 
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Όπως προαναφέρθηκε, οι μέθοδοι αξιολόγησης που ισχύουν στο ερώτημα 1, θα καλύψουν 
επίσης τη βιωσιμότητα των νέων συνδέσεων NGA μετά τη λήξη της δράσης. 

Ειδικότερα, η περιγραφή  και η ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis), θα 
επαναληφθεί τον Δεκέμβριο του έτους περάτωσης της δράσης, για την περίοδο από τον 
Ιούλιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο  του έτους περάτωσης της δράσης, με αναφορά στην 
Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group) OCCA 2022ή 2023 και στην Ομάδα Ελέγχου (Control 
Group)   OCCA 2022ή 2023. 

Αυτό θα γίνει με σκοπό να εκπονηθεί μια εκτίμηση των καθαρών επιπλέον συνδέσεων, 
καθώς η υιοθέτηση των NGA θα οφείλεται στην παρέμβαση της δράσης κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται ότι θα μπορέσουμε να καταγράψουμε 
τη βιωσιμότητα των νέων συνδέσεων NGA μετά τη λήξη της δράσης. 

Εάν τα αποτελέσματα των μεθόδων αξιολόγησης που απαντούν στο ερώτημα 1 δεν 
θεωρούνται ικανοποιητικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ανάλυση επιβίωσης 
(survival analysis), για να υποδειχθεί η πιθανότητα να ακυρωθεί μια σύνδεση NGA σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, υπό τον όρο της ύπαρξης σύνδεσης κατά την προηγούμενη 
περίοδο. 

 

5.2. Περιγράψτε με ακρίβεια τη στρατηγική προσδιορισμού για την αξιολόγηση της 
αιτιώδους επίπτωσης της ενίσχυσης και των παραδοχών στις οποίες στηρίζεται η στρατηγική.  

Περιγράψτε λεπτομερώς τη σύνθεση και τη σημασία της Ομάδας Ελέγχου: 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα υιοθετήσει 
μια οικονομετρική προσέγγιση για την αξιολόγηση της αιτιώδους επίπτωσης του μέτρου στα 
ερωτήματα 1 και 4. 

Η προαναφερθείσα οικονομετρική προσέγγιση θα χρησιμοποιήσει: 

 

• Περιγραφική ανάλυση για τις Ομάδες Αναφοράς και Ελέγχου , και 

• Ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis),  των Ομάδων Ελέγχου για να προβλεφθεί 
μέσω αντιπαραδείγματος η αύξηση των υπηρεσιών NGA από την Ομάδα Αναφοράς 
(Treatment Group). 

          Οι προβλεπόμενες μέθοδοι αξιολόγησης αποσκοπούν στην εξακρίβωση του αιτιώδους 
αντικτύπου του μέτρου ( τις διαφορές δηλ. μεταξύ του αποτελέσματος με την ενίσχυση της 
δράσης και του αποτελέσματος ελλείψει ενίσχυσης).  

         Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με την «κοινή μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων», όπως  αυτή προσαρμόστηκε, για να ληφθούν 
υπ΄όψιν οι ιδιαιτερότητες του ευρυζωνικού τομέα και της εν λόγω δράσης.  

          Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξιολόγηση θα χρησιμοποιήσει οικονομετρικές 
προσεγγίσεις για την εκτίμηση της αιτιώδους επίπτωσης του μέτρου, καθώς και περιγραφική 
ανάλυση, ανάλογα με την ερώτηση αξιολόγησης. 

         Η βασική στρατηγική προσδιορισμού της αιτιώδους επίδρασης της δράσης,  είναι να 
αναπτυχθεί μια εκτίμηση της αντισταθμιστικής αύξησης στην χρήση  NGA για την Ομάδα 
Αναφοράς (Treatment Group)  , με την παλινδρόμηση της σχετικής εξαρτημένης μεταβλητής 
σε ένα διάνυσμα επεξηγηματικών μεταβλητών για την Ομάδα Ελέγχου(Control Group)   και 
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στη συνέχεια, με την εφαρμογή αυτού του εκτιμώμενου μοντέλου στην Ομάδα 
Ελέγχου(Control Group) , να προβλέψει την κατάσταση χωρίς την παρέμβαση. 

 

Συνοπτική περίληψη της διαδικασίας αξιολόγησης (για πιο λεπτομερή περιγραφή, βλ. 5.1) 

Ένα δείγμα των συνολικών δεδομένων των συνδέσεων (παρόμοιων ταχυτήτων) πριν και μετά 
την εφαρμογή της δράσης, όπου κάθε παρατήρηση για την ανάλυση θα βρίσκεται σε επίπεδο 
OCCA, θα συγκεντρωθούν από τους παρόχους υπηρεσιών, σε συνδυασμό με δεδομένα από 
τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας προσαρμοσμένα  ανάλογα με τις ανάγκες. 

Οι παρατηρήσεις του επιπέδου OCCA θα αντιστοιχιστούν με γειτονικά OCCA  με  την 
προϋπόθεση ότι μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Μια περιγραφική ανάλυση (descriptive analysis) θα εκθέσει τις παρατηρήσεις της OCCA,  
μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου και της Ομάδας Αναφοράς. 

Για τις δύο αυτές ομάδες θα διεξαχθεί τυχαία δειγματοληψία, μέσω ερωτηματολογίων, για 
τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων με παρατηρήσεις επιμέρους  επιπέδου 

Ένα λογιστικό μοντέλο παλινδρόμησης (regression model) θα εκτιμήσει  το σύνολο 
δεδομένων της Ομάδας Ελέγχου που μοντελοποιούν την συμπεριφορά της εξαρτημένης 
μεταβλητής. 

Το ανωτέρω εκτιμώμενο κατάλληλο  μοντέλο,  θα χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της 
αντιστάθμισης για την Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group) (πώς δηλ. αυτή θα 
συμπεριφερόταν χωρίς την βοήθεια της δράσης) 

Ο πραγματικός αριθμός των συνδρομών θα είναι επίσης διαθέσιμος και οι αντισταθμισμένες 
συνδρομές %NGA θα αφαιρεθούν από τις πραγματικές συνδρομές %NGA, προκειμένου να 
εκτιμηθεί ότι η πρόσθετη επί τοις % κάλυψη (και κατά συνέπεια ο επιπλέον αριθμός 
συνδρομών) που αποδίδεται την παρέμβαση  της δράσης για την επιλεγείσα περίοδο. 

Τα βήματα 1 έως 3 περιγράφουν την πρώτη μέθοδο και τα βήματα 4 έως 7 τη δεύτερη 
μέθοδο. 

 

Ομάδες Ελέγχου (Control Group)  και Αναφοράς (Treatment Group)   

Εστιάζοντας στη μέθοδο του ερωτήματος 1,  η στρατηγική προσδιορισμού, χρησιμοποιεί 
Ομάδες Αναφοράς και Ελέγχου σε επίπεδο OCCA σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία 
(Δεκέμβριος 2019 και Δεκέμβριος του έτους περάτωσης της δράσης). 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιοχές στις οποίες προσφέρονται υπηρεσίες τύπου SFBB 
(δηλ., τουλάχιστον 100Mbps αναβαθμισμένες σε gigabit) εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο μέτρο SFBB, ακολουθείται η προσέγγιση που περιγράφεται 
παρακάτω  για σκοπούς αξιολόγησης : 

Σε άλλες περιοχές της χώρας, προσφέρονται υπηρεσίες 100 Mbps με τεχνολογία FTTC (δεν 
μπορούν να αναβαθμιστούν σε gigabit).  

Σε αυτές τις περιοχές, οι τελικοί χρήστες- συνδρομητές, έχουν την δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ των υπηρεσιών που βασίζονται στο Κεντρικό Γραφείο (Central Office-CO) (π.χ. ADSL 
έως 24Mbps, VDSL- CO με ταχύτητα έως 50Mbps) και υπηρεσίες FTTC (δηλαδή VDSL με 
ταχύτητα FTTC έως 50 Mbps, VDSL έως 200 Mbps, συμπεριλαμβανομένων 100 Mbps). Αυτές 
οι περιοχές θα χρησιμοποιηθούν ως Ομάδα Ελέγχου (Control Group)  και θα χρησιμοποιηθεί 
ως μεταβλητή ελέγχου, η ανάληψη υπηρεσιών 100 Mbps σε αυτές τις περιοχές (# 100 Mbps 
- όχι συνδέσεις SFBB / # συνολικών ενεργών βρόχων). 
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Στις περιοχές SFBB προσφέρονται υπηρεσίες 100 Mbps με τεχνολογία FTTH  (βάσει των 
τεχνολογιών που επιλέγονται από τους συμμετέχοντες TSP).  

Σε αυτές τις περιοχές, οι τελικοί χρήστες- συνδρομητές, μπορούν να επιλέξουν  μεταξύ 
υπηρεσιών που βασίζονται στο κεντρικό γραφείο (Central Office-CO) (δηλαδή, ADSL έως 
24Mbps και VDSL με βάση CO έως 50Mbps) και των υπηρεσιών FTTH (δηλαδή FTTH GPON 
έως 200 Mbps (*) συμπεριλαμβανομένων 100Mbps).  

Αυτές οι περιοχές θα χρησιμοποιηθούν ως Ομάδα Αναφοράς (Treatment Group)  και η 
ανάληψη υπηρεσιών 100 Mbps σε αυτές τις περιοχές (# 100 Mbps συνδέσεις SFBB / # των 
συνολικών ενεργών βρόχων) θα χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή. 

Ως πηγή δεδομένων αξιολόγησης, θα χρησιμοποιήσουμε, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες 
που υπέβαλαν οι φορείς τηλεπικοινωνιών στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, για παράδειγμα, συλλέγει σε 
τριμηνιαία βάση πληροφορίες από όλους τους παρόχους TSPs (**) και ειδικότερα για τις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες χονδρικής (ερωτηματολόγιο 2β) όσο και λιανικής (ερωτηματολόγιο 
2α). 

Στο ερωτηματολόγιο χονδρικής 2β, κάθε πάροχος TSP υποχρεούται να παρέχει τον συνολικό 
αριθμό συνδέσεων ανά τομέα τεχνολογίας: 

 

Bitstream from the Central Office (ΑΡΥΣ από το Α/Κ) 

Bitstream from the Cabinet (ΑΡΥΣ από καμπίνα) 

Virtual Partially Unbundled (VPU) 

Virtual Local Unbundling on FTTC lines (Προϊόν τύπου VLU πάνω από γραμμές FttC) [1]  

Virtual Local Unbundling on FTTB lines (Προϊόν τύπου VLU πάνω από γραμμές FttB)  

Virtual Local Unbundling on FTTH lines (Προϊόν τύπου VLU πάνω από γραμμές FttH) [2] 

Rural Broadband products on OTE copper lines (Προϊόν Αγροτικών Δικτύων βασισμένο στο 
δίκτυο χαλκού του ΟΤΕ) 

Rural Broadband products on FWA lines (Προϊόν Αγροτικών Δικτύων βασισμένο σε γραμμές 
FWA) 

Rural Broadband products on other technology lines (Προϊόν Αγροτικών Δικτύων βασισμένο 
σε γραμμές λοιπών τεχνολογιών) 

Αυτοί οι αριθμοί κατανέμονται επίσης βάσει των ακόλουθων κριτηρίων ταχύτητας: 

1. ≤ 2 Mbps 

2.> 2 & <24 Mbps 

3. 24 Mbps 

 

*Αυτή είναι η υψηλότερη ταχύτητα των πακέτων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα από τους 
φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεματικής στο πλαίσιο του έργου SFBB. 

**Για λεπτομερή λίστα των συλλεγόμενων πληροφοριών και συχνότητα συλλογής 
δεδομένων, ανατρέξτε στη διεύθυνση 
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/TelecomMarket/
QuestionnairesTimetbl2018.html 
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4.> 24 & ≤ 30 Mbps 

5.> 30 & ≤ 50 Mbps 

6.> 50 & ≤ 100 Mbps (δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν προϊόντα > 50 και <100, 
αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μόνο προϊόντα 100 Mbps) [3] 

7.> 100 & ≤ 300 Mbps 

8.> 300 Mbps 

Στο ερωτηματολόγιο λιανικής πώλησης 2α, κάθε πάροχος TSP υποχρεούται να παρέχει τον 
συνολικό αριθμό συνδέσεων ανά τομέα τεχνολογίας: 

 

Bitstream from the Central Office (ΑΡΥΣ από το Α/Κ) 

Bitstream from the Cabinet (ΑΡΥΣ από καμπίνα) 

Virtual Partially Unbundled (VPU) 

Virtual Local Unbundling from OTE (VLU από ΟΤΕ) [4] 

Virtual Local Unbundling from others (VLU από άλλους) [5] 

Virtual Local Unbundling from own wholesale arm (VLU ιδιοπαροχή) [6] 

Αυτοί οι αριθμοί κατανέμονται επίσης βάσει των ακόλουθων κριτηρίων ταχύτητας: 

≥144 Kbps και < 2 Mbps 

=2 Mbps 

>2 Mbps και < 10 Mbps 

≥ 10 Mbps και < 30 Mbps εκτός γραμμών 24 Mbps 

= 24 Mbps 

≥30 Mbps και ≤ 50 Mbps 

>50 Mbps και < 100 Mbps 

= 100 Mbps [7] 

>100 Mbps και ≤ 300 Mbps 

> 300 Mbps 

Ταυτόχρονα, η ΕΕΤΤ συλλέγει σε εξαμηνιαία βάση από όλους τους  παρόχους TSPs τα 
Δεδομένα Δικτύου, δηλαδή τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων συνδέσεων ανά τομέα 
τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού: 

1. των Γραμμών FTTC [8] 

2. των Γραμμών FTTH [9] 

Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τις 
ακόλουθες μεταβλητές: 

Μεταβλητή Τιμές Ομάδας Ελέγχου Τιμές Ομάδας Αναφοράς 

Παροχή υπηρεσιών 100 Mbps Άθροισμα [1] _ [3] για 
όλους τους TSP / 
Άθροισμα [8] για το 
σύνολο TSP 

Άθροισμα [2] _ [3] για 
όλους τους TSPs / Sum of 
[9] 
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Λιανικό μερίδιο αγοράς 
υπηρεσιών 100 Mbps για 
κάθε TSP 

 

Το άθροισμα των [4] _ 
[7] + [5] _ [7] + [6] _ [7] 
για κάθε TSP 

Το άθροισμα των [4] _ 
[7] + [5] _ [7] + [6] _ [7] 
για όλους τους TSP, σε 
FTCTC OCCAs 

Το άθροισμα των [4] _ [7] 
+ [5] _ [7] + [6] _ [7] για 
κάθε TSP 

Το άθροισμα των [4] _ [7] 
+ [5] _ [7] + [6] _ [7] για 
όλους τους TSP, 

σε FTTH OCCAs 

 

Οι πάροχοι έχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες τόσο για τις Ομάδες Αναφοράς όσο και για 
τις Ομάδες Ελέγχου σε διαβαθμισμένο επίπεδο για κάθε περιοχή κάλυψης υπαίθριου 
γραφείου (OCCA).  

Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην EETT, θα ζητηθούν από τους 
παρόχους των υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση. 

 

5.3. Με ποιον τρόπο οι προβλεπόμενες μέθοδοι αντιμετωπίζουν τα δυνητικά σφάλματα στην 
επιλογή.  Τεκμηρίωση της υπόθεσης  ότι οι παρατηρούμενες διαφορές στα αποτελέσματα 
για τους δικαιούχους της δράσης, οφείλονται στην ενίσχυση (voucher). 

 

         Η προσέγγιση της περιγραφικής ανάλυσης έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά απλή 
στην εφαρμογή και ερμηνεία, ενώ οι Ομάδες Ελέγχου (Control Group)  και Αναφοράς 
(Treatment Group)  είναι πιθανό να είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιες, καθώς και οι δύο 
εμπίπτουν στο πρώτο μικρό ποσοστό του ελληνικού OCCA / χώρων με κάλυψη NGA και 
γιαυτό δεν αναμένεται να δημιουργηθούν συστηματικές διαφορές μεταξύ τους (π.χ. 
εμπορική ελκυστικότητα). 

        Επιπλέον δεδομένου ότι αποτελούν μέτρο τόνωσης της ζήτησης, οι SFBB συνδέσεις θα 
είναι επιλέξιμες μόνο όταν υπάρχει κάλυψη.  Ως εκ τούτου, υπάρχει ουδετερότητα 
αναφορικά με τις γεωγραφικές διαφορές ή τις δυσκολίες κάλυψης ή / και τις καθυστερήσεις.  

        Για τους λόγους αυτούς, αλλά και λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού της δράσης, 
εκτιμάται ότι η ανάλυση δεν κινδυνεύει από ουσιαστικά δυνητικά σφάλματα  (μεροληψίες). 

 

        Επιπλέον, με την εφαρμογή μιας Ανάλυσης Παλινδρόμησης (regression analysis), 
υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι μια τέτοια προσέγγιση θα είναι ικανή να εντοπίσει τον 
αιτιώδη αντίκτυπο της εν λόγω δράσης, στην απορρόφηση της νέας γενεάς συνδέσεων και 
να ελαχιστοποιήσει περαιτέρω τον κίνδυνο δυνητικών σφαλμάτων επιλογής, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 

         Για το σκοπό αυτό θα ακολουθηθούν οι αρχές τυχαίας δειγματοληψίας και ένας αριθμός 
παραμέτρων που μπορεί να επηρεάσουν τις σημαντικές μεταβλητές, όπως ο αριθμός των 
διαθέσιμων παρόχων,  η ηλικία, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, το επαγγελματικό 
καθεστώς κ.λπ. θα ληφθούν υπ΄όψιν.  

Οι πιθανές παράμετροι θα προσδιοριστούν περαιτέρω κατά τη δημιουργία του 
ερωτηματολογίου της έρευνας και θα αξιολογηθούν για τη σημασία τους στο επιλεγμένο 
μοντέλο (από ένα σύνολο διαφορετικών εναλλακτικών μοντέλων, χρησιμοποιώντας τις 
διαθέσιμες μεταβλητές). 
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          Σε αυτή τη βάση, η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί και στα δύο σύνολα 
πληθυσμού (δικαιούχοι κουπονιών και μη δικαιούχοι στους οποίους υπηρεσίες SFBB δεν 
προσφέρονται).  

         Η έρευνα θα διεξαχθεί σε δύο χρονικές περιόδους, κατά τη διάρκεια της φάσης 
υλοποίησης της δράσης σε ώριμο στάδιο και μετά την πάροδο εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την ολοκλήρωση της δράσης,  ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη των νέων 
συνδέσεων οι οποίες διατηρούνται και μετά την λήξη της δράσης. Δεδομένου ότι η έρευνα 
πεδίου θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις τόσο  σε επίπεδο συνδρομητών όσο και σε τυχαία 
δειγματοληψία, οι παρατηρήσεις αυτές θα γίνουν ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάλυσης σε 
επίπεδο κτιρίου.  

        Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αφορούν την διασταυρούμενη μορφοποίηση δεδομένων και 
θα χρησιμοποιηθούν για την εξειδίκευση και την εκτίμηση του μοντέλου λογιστικής 
συνάρτησης (ή άλλων διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων κατά τον προσδιορισμό του 
μοντέλου).  

      Το μοντέλο θα αξιολογηθεί με βάση μια σειρά δοκιμών, αναφορικά με την 
προσαρμοστικότητά του, με την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την εκτίμηση του 
παράγοντα σφάλματος,  ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία τόσο του μοντέλου όσο και των 
συμπερασμάτων που μπορούν να αντληθούν από αυτό. 

 

5.4. Αναφορικά  με τους μηχανισμούς και τις πηγές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, 
με τους δικαιούχους ενίσχυσης και της προβλεπόμενης αντισταθμιστικής ομάδας μη 
δικαιούχων (*). Αναφορά των πληροφοριών που σχετίζονται με τη φάση επιλογής: τα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους αιτούντες για συμμετοχή στην δράση, τα στοιχεία που 
αυτοί υπέβαλαν και τα αποτελέσματα επιλογής.  

Οι πηγές των δεδομένων, συμβατών με τους δείκτες αποτελεσμάτων (ενότητα 4.1) και της 
στρατηγικής αναγνώρισης (τμήμα 5.2) της αξιολόγησης, συλλέγονται από το Πληροφοριακό 
Σύστημα του έργου, διεξάγεται έρευνα για τα επίπεδα της απορρόφησης και της 
ικανοποίησης των δικαιούχων, καθώς και τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως επηρεάζουν 
την επιλογή της απορρόφησης (π.χ., δημογραφικά στοιχεία, οι οικονομικές συνθήκες, κλπ), 
εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες, η NRA (ΕΕΤΤ) και τους Τηλεπικοινωνιακούς 
Παρόχους (TSPs). Δεν προβλέπονται ζητήματα σχετικά με την διαθεσιμότητα δεδομένων. 

Το επίπεδο λεπτομέρειας για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδύσεων (σύμφωνα με την 
απόφαση της Ελληνικής NRA για την ανάπτυξη του vectoring), καθορίζεται στην περιοχή 
κάλυψης του υπαίθριου γραφείου (OCCA). Ο συνολικός αριθμός των OCCA στην Ελλάδα είναι 
38.148, με τον συνολικό αριθμό των ενεργών βρόχων να είναι 4.720.547 (στοιχεία από τον 
Μάιο του 2018). 

Για αυτό το επίπεδο διασποράς (δηλ. σε επίπεδο OCCA) υπάρχουν διαθέσιμα περαιτέρω 
δεδομένα, όπως: 

• Περιφέρεια 

• Δήμος (σύμφωνα με την ονοματολογία Καποδίστρια) 

• Δήμος (σύμφωνα με την ονοματολογία Καλλικράτη) 

• Πόλη / οικισμός 

• Διεύθυνση του εξωτερικού γραφείου 

• Γεωγραφικές συντεταγμένες του υπαίθριου θαλάμου (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό 
μήκος) 
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• Γεωγραφική κάλυψη του OCCA (ταχυδρομικές διευθύνσεις) 

• Σύνολο ενεργών συνδρομητικών γραμμών 

Τα προαναφερθέντα δεδομένα ενημερώνονται ετησίως, αντανακλώντας μια πολύ ακριβή και 
ενημερωμένη γεωγραφική εικόνα της κατάστασης των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αυτή η 
ομαδοποίηση έχει το πλεονέκτημα ότι κάθε OCCA χαρακτηρίζεται από ένα μόνο NGA_colour 
για ολόκληρη την περιοχή κάλυψης. Επιπλέον, ενσωματώνει το επίπεδο ζήτησης από 
επαγγελματίες χρήστες που δεν έχουν χαρτογραφηθεί στην απογραφή, ούτε είναι 
διαθέσιμοι από οποιαδήποτε αξιόπιστη και ενημερωμένη πηγή(**). 

 

* Σημειώστε ότι η αξιολόγηση ενδέχεται να απαιτεί την προμήθεια τόσο ιστορικών 
δεδομένων όσο και δεδομένων που θα καταστούν προοδευτικά διαθέσιμα κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης της δράσης ενίσχυσης. Προσδιορίστε τις πηγές και για τους δύο τύπους 
πληροφοριών. Και οι δύο τύποι δεδομένων θα πρέπει κατά προτίμηση να συλλέγονται από 
την ίδια πηγή ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτικότητα με την πάροδο του χρόνου. 

** Το πιο αναλυτικό επίπεδο λεπτομέρειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες είναι σε 
επίπεδο δήμου (http://geodata.gov.gr/dataset/metroo-epikheireseon/resource/d3271982-
bb17-41af-a974-feb386b5c268) δεν είναι γεωγραφικά κωδικοποιημένο και δεν πρόσφατο 
(2005). 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης χαρτογράφησης του έργου SFBB, ζητείται από τους 
συμμετέχοντες παρόχους (που έχουν αναπτύξει  ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν υποδομές 
NGA) να υποβάλουν τις περιοχές (σε OCCA-επίπεδο λεπτομέρειας) που  καλύπτονται  (ή που 
θα το κάνουν μελλοντικά  - έως τις 31 Μαρτίου 2019) με βάση τα επενδυτικά τους σχέδια. 
Για κάθε περιοχή OCCA ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Καλύπτεται η περιοχή OCCA (ή σχεδιάζεται να καλυφθεί) από τεχνολογία NGA, όπως 
ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ευρυζωνικές συνδέσεις (*) ; 

2. Εάν ναι, ποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική NGA χρησιμοποιείται (ή πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί) μεταξύ των ακόλουθων (FTTH, FTTB, FTTC / N (**) ή άλλου); Μπορεί αυτή η 
αρχιτεκτονική να παρέχει υπηρεσίες gigabit στη μεγάλη πλειοψηφία (πάνω από το 95% του 
πληθυσμού) του OCCA. 

 

Ως πηγή δεδομένων αξιολόγησης, θα χρησιμοποιήσουμε, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες 
που υποβάλλουν οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιών στην NRA (EETT) σε τριμηνιαία βάση 
(βλ. Παράγραφο 5.2 ανωτέρω). Οι πάροχοι TSPs έχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται 
τόσο για τις Ομάδες Αναφοράς όσο και για τις Ομάδες Ελέγχου σε επίπεδο διασποράς, κάθε 
περιοχής κάλυψης υπαίθριου γραφείου (OCCA). Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές δεν 
παρέχονται στην NRA (EETT), θα ζητηθούν από τους παρόχους υπηρεσιών TSPs προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση. Τα δεδομένα από τους παρόχους θα 
συνδυαστούν  με δεδομένα από τις στατιστικές υπηρεσίες της χώρας, καταλλήλως 
προσαρμοσμένα . 
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Επιπλέον, στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, συλλέγονται και διατίθενται για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης τα ακόλουθα στοιχεία σε επίπεδο διασποράς των καλυπτόμενων 
κτιρίων (φυσική διεύθυνση):  

τα στοιχεία του κάθε συνδρομητή SFBB (ονοματεπώνυμο,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός φορολογικού μητρώου, πληροφορίες σχετικά με το αν 
πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους και κύριο τύπο οικονομικής δραστηριότητας) ∙  

την διεύθυνση και τον αριθμό σταθερής τηλεφωνίας (στις εγκαταστάσεις σύνδεσης) ∙  

τον ταχυδρομικό κώδικας ∙  

(iv)      τον μοναδικό κωδικό κουπονιού.  

την προσφορά υπηρεσιών SFBB.  

την τιμή προσφοράς υπηρεσιών SFBB  

τον πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και  

τα δεδομένα τιμολογίου. 

 

5.5. Πληροφορίες αναφορικά  με τη συχνότητα συλλογής δεδομένων που αφορούν την 
αξιολόγηση.  

Ανατρέξτε στις ανωτέρω ενότητες 4.1 και 5.4.  Τα σχετικά δεδομένα θα συλλέγονται ετησίως. 

 

 

*  Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
σε σχέση με την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (2013 / C 25/01). 

**  Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών για τις ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, ορίζονται οι ακόλουθες αρχιτεκτονικές : 

NGA: FTTH: Fiber-to-the-Home, που φτάνει στις εγκαταστάσεις τελικού χρήστη με ίνες, 
δηλαδή ένα δίκτυο πρόσβασης που αποτελείται από γραμμές οπτικών ινών τον τροφοδότη 
και τα τμήματα πτώσης του δικτύου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής 
καλωδίωσης).  

FTTB: Το Fiber-to-the-Building, το οποίο φτάνει στους χώρους του τελικού χρήστη με ίνες, 
δηλαδή οι ίνες εκτυλίσσονται προς το κτίριο, αλλά μέσα στο κτίριο χρησιμοποιείται χαλκός, 
ομοαξονικό καλώδιο ή LAN.  

FTTC / N: Οπτικός κόμβος / Κόμβος, όπου η ίνα έχει τερματιστεί σε ένα ερμάριο δρόμου μέχρι 
και αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του πελάτη, ενώ η τελική σύνδεση είναι 
χαλκός (σε ίνες στο δίκτυο καταψυκτών / VDSL) ή ομοαξονικό καλώδιο (στο δίκτυο καλωδίων 
/ DOCSIS 3). 

5.6. Πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα για την διεξαγωγή της αξιολόγησης.  Πιθανή 
παρεμπόδιση από νόμους και κανονισμούς που διέπουν την εμπιστευτικότητα των 
δεδομένων και τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών. Πιθανές προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συλλογή δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο θα ξεπεραστούν. 

 

Όλα τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις όλων των 
σχετικών κανόνων προστασίας δεδομένων (π.χ. Νόμος 2472/1997 (ΦΕΚ Α '50) «Προστασία 
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του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, και του 
GDPR «Γενικά Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων "). 

 

5.7. Έρευνα για τους δικαιούχους της ενίσχυσης ή για άλλες επιχειρήσεις και χρησιμοποίηση 
συμπληρωματικών πηγών πληροφοριών: 

 

          Η διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τη σχετική απορρόφηση SFBB και την ικανοποίηση 
των δικαιούχων προβλέπεται ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης για την εκτίμηση της 
επιτυχίας της εν λόγω δράσης. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν 
για να υποστηρίξουν την απάντηση στα ερωτήματα 1 και 4. 

          Η έρευνα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που ενδέχεται 
να επηρεάζουν τις διαθέσιμες επιλογές απορρόφησης (π.χ. δημογραφικά στοιχεία, 
οικονομικές συνθήκες κ.λπ.) και αφορούν τόσο τους δικαιούχους (των υπηρεσιών SFBB) όσο 
και τους μη δικαιούχους. 

           Για να επιτευχθεί αυτό,  στοχευμένη έρευνα πεδίου θα σχεδιαστεί, μέσω τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων σε όλη την Ελλάδα, προς:  

α) Πολίτες (άνδρες και γυναίκες) ηλικίας 16-75 ετών και  

β) Αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 της Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/13).  

          Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί κατά τη φάση υλοποίησης (σε ένα ώριμο στάδιο αυτής-
έτος αναφοράς 2019) και μετά την ολοκλήρωση του μέτρου (έτος αναφοράς 2022), ώστε να 
αποδειχθεί η ύπαρξη ή όχι νέων συνδέσεων (για να αντιμετωπιστεί το 4ο ερώτημα) 

          Η επιλογή του δείγματος της έρευνας θα είναι ανάλογη με τη γεωγραφική κατανομή 
και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ομάδων-στόχων, ενώ η ομαδοποίηση άλλων 
χαρακτηριστικών (π.χ. την ηλικία, το φύλο κ.λπ. για τους πολίτες ή την κατηγορία της κύριας 
δραστηριότητας για τους αυτοαπασχολούμενους) σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
ερωτηματολόγια της Eurostat. 

          Η επιλογή του δείγματος θα ακολουθήσει την μέθοδο  δειγματοληψίας Stratified 
Sampling. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου δειγματοληψίας είναι ότι τα μέλη του 
πληθυσμού χωρίζονται σε δύο ή περισσότερες ομοιογενείς ομάδες, που ονομάζονται 
στρώματα, έτσι ώστε κάθε άτομο να ανήκει σε μια ενιαία ομάδα και να μοιάζει με τα άτομα 
της ίδιας ομάδας.  

          Η διαστρωμάτωση του πληθυσμού βασίζεται σε μια σειρά μεταβλητών που σχετίζονται 
άμεσα με την μεταβλητή που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας.  

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η γεωγραφική κάλυψη και η συμπερίληψη στο δείγμα 
όλων των πληθυσμών-στόχων.  

          Στη συνέχεια, από κάθε στρώμα, τα μέλη του δείγματος θα επιλέγονται τυχαία. Με 
βάση τη μεθοδολογία που τελικά επιλέχθηκε για την αξιολόγηση, ο αριθμός των στρωμάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν θα συζητηθεί με την Επιτροπή στις ετήσιες σύντομες ενημερώσεις 
(βλ. 7.1). 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 4.1, 5.3 και 5.4 ανωτέρω. 

 

Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση για λόγους διαφάνειας και δυνατότητας αναπαραγωγής των αναλύσεων. 
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6. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης:  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τον 12ο /2022 ή με 
ενεργοποίηση της προαίρεσης τον 12ο/2023 . 

6.1. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των ορόσημων 
για τη συλλογή δεδομένων, τις ενδιάμεσες εκθέσεις και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.  

• Φάση Ι - Ενδιάμεση αξιολόγηση:  

Θα διεξαχθεί μια ενδιάμεση αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή της από πλευράς αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας, συμβάλλοντας  στην βελτίωση του σχεδιασμού της παράλληλα με τυχόν 
άλλες δράσεις που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο NGA. 

Η συλλογή δεδομένων και η πραγματοποίηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης θα 
πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια της δράσης, ενώ τα αποτελέσματα της Φάσης Ι θα 
αφορούν και το έτος 2019. 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΥΔΕ- ΤΠΕ το αργότερο δύο (2) 
μήνες από την παράδοση του παραδοτέου 1. 

• Φάση ΙΙ - Τελική (εκ των υστέρων) αξιολόγηση:  

Θα διεξαχθεί μια διαδικασία εκ των υστέρων αξιολόγησης,  για την υλοποίηση της δράσης, 
προκειμένου να αξιολογηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της, αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την συνάφεια, την βιωσιμότητά , την  
αναλογικότητα και την  καταλληλότητά της. 

Εκτός από τη διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η συλλογή δεδομένων για την τελική 
(εκ των υστέρων) αξιολόγηση θα πραγματοποιείται καθ 'όλη τη διάρκεια της δράσης  καθώς 
και μετά την ολοκλήρωση της, ενώ τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατεθούν έως την 15η 
Δεκεμβρίου του 2022. 

Εφ ‘όσον  ενεργοποιηθεί η προαίρεση, η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει να 
παραδοθεί έως την 15η Δεκεμβρίου του 2023. 

Σύντομες αναφορές ενημέρωσης 

Ο ανάδοχος θα παραδίδει ετήσιες σύντομες αναφορές ενημέρωσης για την δράση, που θα 
εμπεριέχουν την εξέλιξη της δράσης, την πρόοδο της συλλογής δεδομένων και ενημέρωση 
αναφορικά με τον σχεδιασμό αξιολόγησης, για τα έτη 2019,2020,2021,2022 (με 
ενεργοποίηση προαίρεσης και για το 2023). Οι ετήσιες σύντομες ενημερώσεις θα 
παραδίδονται έως την 15η Δεκεμβρίου του  έτους που αφορούν. Ειδικά για το έτος 2019 η 
ετήσια έκθεση θα παραδοθεί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η έκθεση της εκ των υστέρων αξιολόγησης θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως την 31η 
Δεκεμβρίου του 2022 ή σε περίπτωση ενεργοποίησης της προαίρεσης λόγω επιμήκυνσης της 
δράσης, έως την 15η Δεκεμβρίου του 2023 . Η έκθεση πρέπει να παραδοθεί στην Επιτροπή 
τον Δεκέμβριο του τελικού έτους της δράσης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό με αιτιολογημένο έγγραφο του 
αναδόχου, εάν ορισμένες από τις υποθέσεις που έγιναν (π.χ. σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
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δεδομένων) δεν επιβεβαιωθούν στην πράξη, παρεμποδίζοντας την προβλεπόμενη 
αξιολόγηση. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να είναι πλήρης και επαρκής ώστε να μπορεί με την 
σειρά της να αιτιολογήσει την καθυστέρηση στην Επιτροπή. 

 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών: 

  Oι εργασίες υλοποίησης της αξιολόγησης  παρέχονται  στην έδρα του αναδόχου . Τα 
παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στον χώρο της ΕΥΔΕ 
-ΤΠΕ, Λέκκα 23-25 Αθήνα. 

 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

  

Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα κατά τις καθορισμένες 
ημερομηνίες :  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 

Μελέτη εφαρμογής  για το μεθοδολογικό πλαίσιο της υλοποίησης της αξιολόγησης.  

Οι εμπειρογνώμονες του  αναδόχου  θα μελετήσουν τα δεδομένα και τις υπάρχουσες 
συνθήκες και θα εκπονήσουν μια μελέτη εφαρμογής  για το μεθοδολογικό πλαίσιο της 
υλοποίησης της αξιολόγησης.  Η μελέτη αυτή θα καθορίζει αναλυτικά τα βήματα που θα 
ακολουθήσει ο ανάδοχος προκειμένου να υλοποιηθεί η αξιολόγηση. Θα καθοριστούν 
θέματα όπως (τα ερωτηματολόγια της έρευνας, τον τρόπο που θα συμπληρωθούν, η 
δειγματοληψία και λεπτομέρειες για την χρήση των μοντέλων ανάλυσης. (κεφ.5). 

Ο βασικός σκοπός της  αξιολόγησης επί του οποίου πρέπει να γίνει η υλοποίηση της , είναι  
να επαληθεύσει : 

εάν οι υποθέσεις και οι συνθήκες που οδήγησαν στην απόφαση συμβατότητας έχουν 
πραγματοποιηθεί  

την αποτελεσματικότητα της δράσης υπό το πρίσμα των προκαθορισμένων στόχων του ∙  

τον αντίκτυπό της στις αγορές και τον ανταγωνισμό και ότι δεν δημιουργούνται 
αδικαιολόγητα στρεβλωτικά αποτελέσματα κατά την διάρκεια της δράσης  ενισχύσεων που 
είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ένωσης. 

 

Ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

- Διατύπωση, αναφορά και ανάλυση των βασικών υποθέσεων της μεθοδολογίας (υπόθεση 
σχετικά με την τέλεια υποκατάσταση των VDSL συνδέσεων με τις SFBB, υπόθεση σχετικά με 
κοινά μακροοικονομικά δεδομένα και λοιπούς παράγοντες προσδιορισμού ζήτησης για 
γειτονικές OCCA) και τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας τους, ανάλογη της διαθεσιμότητας 
των δεδομένων. 

- Εξειδίκευση ερωτηματολογίου και καθορισμός των παραμέτρων οι οποίες θα ληφθούν 
υπόψιν (και αντίστοιχα της μορφής των ερωτημάτων). Μεταξύ αυτών θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι παράμετροι: επίπεδο εισοδήματος, επίπεδο μόρφωσης, 
αριθμός παιδιών του νοικοκυριού, ηλικία, κατάσταση απασχόλησης, σημαντικότητα χρήσης 
internet, χρήση streaming υπηρεσιών, κ.α. Ο ανάδοχος θα κληθεί να εμπλουτίσει την 
συγκεκριμένη λίστα με υπερ-πλεονάζουσες των αναγκαίων παραμέτρους των οποία η 
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σημαντικότητα θα αξιολογηθεί κατά την εξειδίκευση του υποδείγματος (General to Specific 
Approach) και οι οποίες θα ληφθούν μέσω των ερευνών πεδίου. 

- Ανάλυση της μεθοδολογίας για τον ορισμό Control και Treatment Group, έλεγχος των 
διαθέσιμων παραμέτρων για το 1ο επίπεδο ανάλυσης (OCCA level), λίστα παραμέτρων που 
θα ληφθούν υπόψιν κατά την αντιστοίχιση των OCCA μεταξύ Control και Treatment Group 
στο 1ο επίπεδο ανάλυσης. 

- Πρόβλεψη περιόδου πραγματοποίησης της ενδιάμεσης και της τελικής αξιολόγησης (και 
των αντίστοιχων ερευνών πεδίου) συναρτήσει της εξέλιξης του πλήθους των δικαιούχων του 
έργου. 

-Καθορισμός μεγέθους του δείγματος για το 2ο επίπεδο ανάλυσης και τεκμηρίωση πλήθους 
στηριζόμενο στα προτεινόμενα όρια. 

- Ανάλυση των μεθόδων και του υποδείγματος το οποίο θα αξιοποιηθεί στα δύο επίπεδα 
ανάλυσης (OCCA και προσώπου/νοικοκυριού) και θεωρητική επεξήγηση της διαδικασίας του 
specification κατά την αξιολόγηση των παραμέτρων οι οποίες θα συμπεριληφθούν. 

- Παρουσίαση Descriptive Analysis σχετικά με τα στοιχεία των γειτονικών OCCA από τα 
δεδομένα τα οποία θα είναι διαθέσιμα από τους παρόχους και λοιπές παραμέτρους από την 
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ή αντίστοιχης αξιοπιστίας πηγή. 

 

 

Επίσης σε ειδικό κεφάλαιο της μελέτης θα υπάρχει το σχέδιο εξασφάλισης προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων δικαιούχων και παρόχων κατά την υλοποίηση της δράσης. 

Η μελέτη αυτή θα πρέπει να παραδοθεί είκοσι (20) ημέρες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 

Ενδιάμεση Αξιολόγηση .  

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης θα υποβληθεί το αργότερο δύο (2) μήνες από την 
παράδοση του παραδοτέου 1. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης θα επικεντρωθεί στην 
εφαρμογή της δράσης ,όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της και 
θα συμβάλει στη βελτίωση του σχεδιασμού της, παράλληλα με άλλες δράσεις  που 
περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο NGA.  Θα περιέχει επίσης τις δομημένες και 
τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα της αξιολόγησης για το χρονικό διάστημα από 
τον Ιούλιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο 2019, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο  κεφ 6. Στην 
αξιολόγηση αυτή θα υπάρχει και εισήγηση για τυχόν διορθώσεις στο μοντέλο αξιολόγησης. 

Το παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 

Σύντομες ετήσιες εκθέσεις ενημέρωσης .  

Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να παραδοθούν για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 (εάν 
ενεργοποιηθεί η προαίρεση  και για το έτος 2023). Η παράδοσή τους θα πρέπει να γίνει έως 
την 15η Δεκεμβρίου του έτους που αναφέρονται. Η έκθεση για το έτος 2019 θα παραδοθεί 
ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εκθέσεις αυτές είναι οι προβλεπόμενες στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του 
Συμβουλίου, θα είναι σύντομες και θα αφορούν την εξέλιξη της δράσης, την πρόοδο 
συλλογής δεδομένων και ενημέρωση αναφορικά με την σχεδίαση της αξιολόγησης.   
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Οι εκθέσεις θα παραδοθούν σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης. Εκ των υστέρων  Αξιολόγηση.  

Η οποία θα περιέχει τις δομημένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα της 
αξιολόγησης  για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2018 έως την λήξη της δράσης .  

Το παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί έως την 15η Δεκεμβρίου του έτους περάτωσης της 
δράσης  στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 

Με την λήξη της δράσης, και την παράδοση της εκ των υστέρων αξιολόγησης, θα  πρέπει να 
παραδοθεί,  ταξινομημένο ανά έτος, το  αρχείο των  δεδομένων και εγγράφων που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση καθώς και το πλήρες υποστηρικτικό υλικό της 
Ενδιάμεσης  και της «Εκ των υστέρων» αξιολόγησης.  Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι σε 
τέτοια μορφή και ανάλυση που να δίνεται η  δυνατότητα αναπαραγωγής της ανάλυσης εάν 
αυτό κριθεί σκόπιμο. 

 Η μορφή  των ψηφιακών δεδομένων θα πρέπει να σε μορφή excel ή άλλη που εύκολα  
μπορεί να διαβαστεί χωρίς την χρήση εξειδικευμένων  προγραμμάτων επεξεργασίας. 

 

 

Προαιρέσεις :  

Σύμφωνα με  τον οδηγό δράσης, η δράση δύναται να επεκταθεί στην περίπτωση κατά την 
οποία διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης χωρίς την κάλυψη 
του συνόλου των ωφελούμενων πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον .  

Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση δύναται να παραταθεί για έναν επιπλέον χρόνο  με 
ενεργοποίηση του δικαιώματος  προαίρεσης.   

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση  :  

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  στο οποίο εντάχθηκε 
η δράση, με τον 422 Αριθμό Απόφασης (  Αρ.Πρ: 57706-30/05/2018)  στην ΣΑΕ 063 (ΑΔΑ 
7ΧΛ2465ΧΙ8-Ε3Υ).  

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & 
Ενημέρωσης.  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   

112.000 ευρώ ( επαυξημένη κατά  3.000 ευρώ σε περίπτωση ενεργοποίησης της  
προαίρεσης). 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα : 

Μελέτη εφαρμογής  για την υλοποίησης της αξιολόγησης: προϋπολογιζόμενο κόστος  10.000 
ευρώ. 
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Ενδιάμεση Αξιολόγηση (εμπεριέχει το κόστος της έρευνας) :  προϋπολογιζόμενο κόστος  
45.000 ευρώ 

Εκ των υστέρων αξιολόγηση (εμπεριέχει το κόστος της έρευνας)   : προϋπολογιζόμενο κόστος 
45.000 ευρώ. 

Σύντομες ετήσιες εκθέσεις ενημέρωσης: προϋπολογιζόμενο κόστος  ανά έκθεση  3.000 ευρώ. 

 (4 εκθέσεις *3.000 ευρώ=12.000 ευρώ) 

Ταξινομημένο Αρχείο: υποχρέωση παράδοσης χωρίς κόστος. 

Η προεκτίμηση αυτή του προϋπολογισμού έγινε με βάση παρόμοιες συμβάσεις και είναι 
δεσμευτική ως προς το ποσό στο σύνολό του προϋπολογισμού της σύμβασης και όχι στις 
επιμέρους  αναλύσεις των ποσών. 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης:  

3.000 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.720 ευρώ με ΦΠΑ για 1 παραδοτέο επιπλέον  και  συγκεκριμένα 
για μία επιπλέον «Σύντομη ετήσια έκθεση ενημέρωσης» 

Φ.Π.Α : 

 26.880 ευρώ  (720 ευρώ της προαίρεσης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 76 από 99 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100029960 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΚΚΑ 23-25, Αθήνα, 10562 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτα Γεροντάκη, Νεφέλη Κατσαφούρου 
- Τηλέφωνο: 2131500559/ 2131500570  
- Ηλ. ταχυδρομείο: geronp@madc.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://digitalplan.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79311200-9 . 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 100029960 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Γενικές Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
3/2019-α/α ΕΣΗΔΗΣ: 80803 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 78 από 99 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

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

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

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

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

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

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

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii∙ 

2. δωροδοκίαix,x∙ 

3. απάτηxi∙ 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii∙ 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii∙ 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

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

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή0020 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxvii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β)  
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxix: 

Αριθμός ετών: 5 
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον Υπεύθυνο – Σύμβουλο Αξιολόγησης 
β) την ομάδα έργου 
 

 
α) [……] 
β) [……] 
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxx το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 89 από 99 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 
σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

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

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxvii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxx Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

xxxii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

xxxii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

xxxii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

xxxii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
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xxxii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

xxxii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xxxii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xxxii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xxxii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xxxii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xxxii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xxxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xxxii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
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δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxxii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης ………………………………………………………………………. (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού 

Ιδρύματος) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Λέκκα 23-25 (6ος όροφος), 105 62, ΑΘΗΝΑ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………………….. ποσού ………………….………. ευρώ 

(…………………..€)( Συμπληρώνεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ευρώ  ………………………………… (…………………..€)( Συμπληρώνεται ολογράφως και σε 

παρένθεση αριθμητικώς) υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..xxxii  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης και 

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΠΥΓ-ΒΗΓ
19PROC005725562 2019-10-18



Σελίδα 96 από 99 

                                                                                                                                                                          
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ), η οποία θα 

διενεργηθεί την …/…/2019, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Έργου : «Superfast 

Broadband». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της ……………………………(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... (ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς )  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 

θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε (Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 

(ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως εκάστοτε ισχύει) . 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης ………………………………………………………………………. (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού 

Ιδρύματος) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Λέκκα 23-25 (6ος Όροφος), 105 62, ΑΘΗΝΑ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………………….. ποσού ………………….………. ευρώ (…………………..€) 

( Συμπληρώνεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς)  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ευρώ  ………………………………… (…………………..€)( Συμπληρώνεται ολογράφως και σε 

παρένθεση αριθμητικώς)  

υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.) 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία)  ........................, ΑΦΜ:...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των …………της υπ’ αριθμ. ..... Σύμβασης  με τίτλο 
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“…………………………………………………………………………………………………………………..”, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. ............. Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) . 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 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 στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε (Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 

(ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως εκάστοτε ισχύει). 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α Περιγραφή Συνολική αξία 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) Συνολική Αξία 

με ΦΠΑ (€) 

 Προσφερόμενο 

τίμημα για την 

ανάληψη του 

συνόλου του 

έργου 

   

 Γενικό Σύνολο    

 

 

 

Πίνακας 2: Προσφερόμενες Υπηρεσίες ανά Παραδοτέο 

α/α Ονόματα 

μελών Ο.Ε. 

Θέση στην 

Ομάδα 

Έργου 

Χρέωση ανά 

Ανθρωπομή

να 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ανθρωπομήνες 

ανά Παραδοτέο 

του Έργου 

Σύνολο 

Ανθρωπο-

μηνών 

Συνολική 

Χρέωση ανά 

μέλος Ο.Ε. 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ Συνολική 

Χρέωση με 

ΦΠΑ 

1 2 

1          

2          

3          

…          

ΣΥΝΟΛΑ:       

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα του προσωπικού καθώς και το κόστος των ταξιδιών 
από και προς την έδρα τους. Το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στη στήλη «Συνολική Χρέωση ανά μέλος 
Ο.Ε.» θα πρέπει, να ισούται με το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα 1 ως προσφορά του υποψηφίου για το 
Έργο.  
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