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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  
   Ημερομηνία: 30.05.2019 
   Α.Π.: 402-Β 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α Φάση 
Διαγωνισμού) Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 
για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής 
Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» - Παράταση Προθεσμίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) “ Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα”  
2. του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες 

διατάξεις.» αναλογικώς εφαρμοζόμενων και στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν ειδικότερους όρους 
του συμβατικού πλαισίου της Σύμπραξης, 

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

4. 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», ως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. του v. 4443/2016 (ΦΕΚ 232Α/9-12-16), άρθρο 72, παρ. 4 περί μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών» και υπαγωγή της από 1.4.2017 στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
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6. του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει και ιδίως του άρ. 4 αυτού 

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

8. 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”, 
9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
10. της υπ΄αρ. πρωτ. REGIO.DGA2.G5/PT/ 28.09.2015 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίνεται το “Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς” (Next Generation 
Access (NGA) Plan, Greece) 

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

12. του ΠΔ 82/2017 (ΦΕΚ Α’117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης» 

13. του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 

Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης…) 

14. του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών 

15. της με 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» 
16. της με 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.)», 

17. 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) 
απoφάσεων, όπως ισχύουν».  

18. Της υπ’ αρ. πρωτ. 6058/27-4-2018 (B’ 2024) απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα: « Ορισμός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα ΤΠΕ του 

ΥΨΗΠΤΕ ως Φορέα Υλοποίησης- Δικαιούχου των Δράσεων του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 

19. Της υπ’ αρ. πρωτ. 2900/2018 (ΦΕΚ Β΄4493) απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων, στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των ανωτέρων Γενικών 
Γραμματειών (Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), 

στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου, στον Προϊστάμενο της 
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Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στους Προϊσταμένους των 

Μονάδων της ΕΔΟΤΠΕ του Υπουργείου» (Β' 4493), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την 
υπ’ αρ.  3370 όμοια (ΦΕΚ Β' 5182/19.11.2018) 

20. της υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5928/Β/31-12-2018) Υπουργικής Απόφασης με 
θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ 81896/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ Β’1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 
21. Της σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

του άρθρου 3 του ν. 3389/2005, η οποία περιλαμβάνεται στο 40/17.1.2019 πρακτικό συνεδρίασης 
και το οποίο έλαβε ΑΔΑ Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1, με την οποία αποφασίστηκε: 

α) Η έγκριση της με αρ. πρωτ 55/11.01.2019 Αίτησης Υπαγωγής του Υπουργείου  Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στις διατάξεις του ν. 3389/2005, όπως ισχύει, του 

έργου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», όπως αυτό 
παρουσιάζεται στην Αιτιολογική Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα. 
β) Η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του 

καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση και 

γ) Εξουσιοδοτείται η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για το 
συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ανάθεσης της 

Σύμβασης Σύμπραξης δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 
22. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔΟΤΠΕ 360/13.05.2019 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ αναφορικά 

με το Τεύχος Διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο 

«Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» 
23. Της με αρ. πρωτ. 373-Β/20.5.2019 (ΑΔΑ: Ω84Σ46ΜΠΥΓ-ΨΕΩ, ΑΔΑΜ: 19PROC004978025) Περίληψης 

Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού 
Διαλόγου 

24. Της με αρ. πρωτ. 377-Β/20.5.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΔ646ΜΠΥΓ-ΦΜΧ, ΑΔΑΜ: 19PROC0049815572019-05-21) 
Απόφασης με θέμα «Έγκριση Διενέργειας Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία 

του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» 

25. Την με αρ. πρωτ. COMP/C4/MS/jfp D(2019) 070869 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «SA.53135 (2019/N) – Ultrafast Broadband Infrastructure 

Scheme» 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Την τροποποίηση του Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είχε 
εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 377-Β/20.5.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΔ646ΜΠΥΓ-ΦΜΧ, ΑΔΑΜ: 19PROC0049815572019-

05-21) Απόφαση με θέμα «Έγκριση Διενέργειας Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία 
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του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με 
τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND». 

 
1. Η παράγραφος 1.8.6  αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.8.6. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προτείνει στη προσφορά του τη 
χρησιμοποίηση υφιστάμενου δικτύου υποδομών χωρίς να έχουν τηρηθεί στο έπακρο οι ανωτέρω όροι 
θα αποκλείεται αυτομάτως από τον διαγωνισμό.» 
 

2. Η παράγραφος 2.1.18 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2.1.18. «Δίκτυο Αναφοράς»: είναι ένα (1) ή περισσότερα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με συνολικό μήκος 
άνω των διακοσίων (200) χιλιομέτρων» 
 
3. Η περίπτωση v. της παραγράφου 9.2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«v. Στέλεχος σχεδιασμού δικτύου με πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα 
γνωστικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνίες/Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering) και 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υποστηρικτικών υποδομών που θα απαιτηθούν.» 
 
4. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του τεύχους αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση UFBB αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού 
Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
σε αγροτικές, περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση 
υπερυψηλής ταχύτητας. Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη Δικτύου ικανού να προσφέρει 
ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες με ταχύτητες τουλάχιστον 
100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps -αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε 
συγκεκριμένες περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν 
ιδιώτες πάροχοι. Το έργο θα υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει και να μην στρεβλώνει 
τη λειτουργία της αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές 
επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. 
Για την επίτευξη του στόχου παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες δύο κατηγοριών:  

• Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps 

• Κλάση Β: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps  

Οι ταχύτητες αυτές αναφέρονται σε αξιόπιστες  ταχύτητες ανά συνδρομητή, σε συμμόρφωση με τον 
ορισμό της “αξιόπιστης” ταχύτητας των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την εφαρμογή των 
κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
δικτύων (2013/C 25/01) 
Η δράση αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου σχεδόν του διαθέσιμου πληθυσμού (>98% των 
συνδέσεων) των περιοχών στόχου, με υπηρεσία ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps (συνδυαστικά 
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μέσω υπηρεσιών Κλάσης Α’ ή Β’) και την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους αυτού με 
υπηρεσία ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps (Κλάση Α’) (μεσοσταθμικά άνω 
του 63% των συνδέσεων). Επιπλέον θα πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον 75% των απομακρυσμένων 
οικισμών (που δεν περιλαμβάνονται εντός ζώνης κάλυψης 550 μ από το πλησιέστερο KV), 
περιλαμβανομένων υποχρεωτικά όλων εκείνων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 100 κατοίκων 
βάσει της απογραφής του 2011.  

LOT 
Εκτιμώμενες 

συνδέσεις 

Εκτιμώμενοι 

απομακρυσμένοι 

οικισμοί 

Ελάχιστο όριο 

συνδέσεων για 

κάλυψη κλάσης Α' 

1 117,825 678 67% 

2 125,880 523 63% 

3 111,574 618 61% 

4 103,495 221 74% 

5 123,775 515 64% 

6 114,330 453 61% 

7 115,276 293 51% 

Σύνολο 812,155 3,301 63% 

Κατά την λήξη της περιόδου παραχώρησης, θα πρέπει το σύνολο των περιοχών να καλύπτεται από 
υπηρεσίες Κλάσης Α σε επίπεδα 2 και 3 (Class A Layer 2 και Class A Layer 3 Services).  
Ειδικά οι Κοινωνικο-οικονομικοί φορείς και τοποθεσίες, εντός των περιοχών παρέμβασης 
(ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές θα εξυπηρετούνται από υπηρεσίες Κλάσης Α ή Κλάσης Β) θα 
πρέπει να εξυπηρετούνται με συμμετρικές υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps. Οι συγκεκριμένες θέσεις 
όπου υπάρχουν Κοινωνικο-οικονομικοί φορείς και τοποθεσίες θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση 
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.  

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση αναμένεται να συμβάλει στα ακόλουθα: 

• Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας 
που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society)  

• Επίτευξη «ουσιαστικής αλλαγής» (step change) σε όρους ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε 
περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο 
ενδιαφέρον ανάπτυξης σχετικών υποδομών και υπηρεσιών 

• Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης 
γενιάς. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης, που θα προσφέρει 
συνδέσεις με αξιόπιστες ταχύτητες σύνδεσης τουλάχιστον 100 Mbps.  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
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Αποδέκτες της δράσης θα είναι: 

• Πολίτες και επιχειρήσεις αγροτικών, περιαστικών & αστικών περιοχών της χώρας που 
στερούνται πρόσβασης σε υψηλές/ υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες. 

• Κοινωνικο-οικονομικοί φορείς και τοποθεσίες, εντός των περιοχών παρέμβασης, σε 
υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις κάτωθι βασικές 
σχεδιαστικές αρχές:  

• Ανάπτυξη ενός δικτύου ανοικτής πρόσβασης (Open-access network) το οποίο θα επιτρέπει 
τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού  

• Διαστασιολόγηση της υποδομής έτσι ώστε όλοι οι συνδρομητές σε μια περιοχή να μπορούν 
να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη ποιότητα υπηρεσιών  

• Αξιοποίηση κατά το μέγιστο δυνατόν των υπαρχουσών δικτυακών υποδομών, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί οικονομικά και τεχνικά προσφορότερη επιλογή από την 
ανάπτυξη νέων υποδομών.  

• Τεχνολογική ουδετερότητα έτσι ώστε όμως να εξασφαλίζεται ότι θα παρέχονται τα 
απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.  

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη της πλειονότητας των περιοχών της χώρας οι οποίες δεν καλύπτονται 
από τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του ιδιωτικού τομέα, συμπληρωματικά στις 
αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι. Από το πεδίο παρέμβασης του έργου UFBB 
εξαιρούνται επίσης οι περιοχές που εμπίπτουν στις περιοχές παρέμβασης των άλλων δύο δράσεων: 
Superfast Broadband (SFBB) και Rural Broadband (RB). Ο ενδεικτικός αναλυτικός κατάλογος των 
OCCAs και των απομακρυσμένων οικισμών περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η γενική αρχιτεκτονική του δικτύου περιλαμβανομένου των κομβικών σημείων και τμημάτων του 
περιγράφεται στη συνέχεια:  
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  Έννοια Σύντομη περιγραφή 

POP Point of Presence – 
Σημείο Παρουσίας 

Αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης των συνδέσεων των 
συνδρομητών και παράδοσης των υπηρεσιών στα 
διασυνδεδεμένα δίκτυα των παρόχων.  

RAP Regional Aggregation 
Pοint – Σημείο 
περιφερειακής 
συνάθροισης 

Αποτελεί ενδιάμεσο σημείο συνάθροισης μεταξύ των FCP 
και του αντίστοιχου POP.  

FCP First Concentration Point 
– Πρώτο σημείο 
συγκέντρωσης 

Αποτελεί το πρώτο σημείο συγκέντρωσης των συνδέσεων 
των τελικών συνδρομητών μέσω του οποίου συνδέονται 
προς το RAP και το POP. 

DPSL Distribution Point at the 
Service Location -  Σημείο 
Διανομής στο χώρο 
παροχής της Υπηρεσίας 

Το πιο απομακρυσμένο σημείο του δικτύου (πλησιέστερα 
στον συνδρομητή) από όπου γίνεται η διανομή της 
υπηρεσίας. Η εγκατάστασή DPSL εφαρμόζεται μόνο στις 
περιοχές που θα παρασχεθούν υπηρεσίες τύπου Α.  

 
Οι σχετικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις δικτυακές υποδομές συνοψίζονται ενδεικτικά 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Σημείο ή Τμήμα 

Δικτύου 

Απαίτηση 

POP Κάθε POP θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 10.000 εν δυνάμει 
συνδρομητές (Active Lines). 
Στα POP θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες για την 
συνεγκατάσταση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού 

RAP Τα RAP θα πρέπει να απέχουν κατά μέγιστο 20 χιλιόμετρα από το πλέον 
απομακρυσμένο εξυπηρετούμενο DPSL (για τις εξυπηρετούμενες περιοχές 
Κλάσης Α). 
Τα RAP θα πρέπει να απέχουν κατά μέγιστο 19 χιλιόμετρα από το πλέον 
απομακρυσμένο εξυπηρετούμενο FCP. 
Τουλάχιστον ένα (1) RAP θα εγκαθίσταται σε κάθε νησί. 
Υπό την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενες ανώτατες αποστάσεις πληρούνται, 
ένα RAP μπορεί να εγκαθίσταται εντός του αντίστοιχου κόμβου POP. 
Στα RAP θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες για την 
συνεγκατάσταση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού 

FCP Τα FCP τα οποία εξυπηρετούν απομακρυσμένους οικισμούς θα πρέπει να 
απέχουν κατά μέγιστο 300 μέτρα από το κέντρο του εξυπηρετούμενου 
οικισμού όπως ορίζεται στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

DPSL Κάθε DPSL θα πρέπει να εξυπηρετεί κατά μέγιστο 4 κτίρια υπό την 
προϋπόθεση ότι η μέγιστη απόσταση των εξυπηρετούμενων κτιρίων από το 
σχετικό DPSL δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 μέτρων σε ευθεία 
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γραμμή. 
Εναλλακτικά της εγκατάστασης DPSL μπορεί να γίνει εγκατάσταση ενός 
σωληνίσκου από το FCP έως το όριο της ιδιοκτησίας. (βλέπε και στη 
συνέχεια τμήμα μεταξύ FCP-DPSL).  
Η εγκατάσταση DPSL ή σωληνίσκου, εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που 
καλύπτονται από Υπηρεσίες Κλάσης Α. 

Τμήμα μεταξύ POP-

RAP 

Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστούν: 
1. Ικανή χωρητικότητα μετάδοσης, για την πρακτικά απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση (transmission capacity uncontended in practice) των εκάστοτε 
συνδεδεμένων συνδρομητών υπηρεσιών Κλάσης Α και Β. Ενδεικτικά η 
ελάχιστα απαιτούμενη χωρητικότητα κατά την έναρξη της εμπορικής 
λειτουργίας του τμήματος δικτύου που εξυπηρετεί κάθε συγκεκριμένο RAP 
ορίζεται σε: 
(RA X 1000 Mbps + RB X 100 Mbps) / 20 (εκπεφρασμένη σε Mbps)1 
2. Τέσσερα (4) ζεύγη οπτικών ινών οι οποίες θα διασυνδέουν από άκρο σε 
άκρο (end to end) κάθε RAP με το αντίστοιχο POP. Τα ζεύγη αυτά θα είναι 
πέρα και πάνω από τις οπτικές ίνες που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εξασφάλιση της χωρητικότητας που αναφέρεται στο 
σημείο 1. 
3.Τρεις (3) κενοί σωληνίσκοι οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε σημείο 
της υπόγειας και εναέριας όδευσης του δικτύου. Οι σωληνίσκοι αυτοί θα 
είναι πέρα και πάνω από τους σωληνίσκους που θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εγκατάσταση των καλωδίων οπτικών ινών που 
αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω. Η απαίτηση αυτή μπορεί να αρθεί ή να 
μειωθεί2 για τα τμήματα οδεύσεων για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
υφιστάμενες υποδομές.  
Ειδικά για τα μικρά νησιά (ενδεικτικά με λιγότερες από 200 Active Lines που 
θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε 500 κατοίκους), ανεξάρτητα από την Κλάση 
της καλυπτόμενης υπηρεσίας, είναι δυνατή η υλοποίηση του τμήματος 
μεταξύ POP-RAP με άλλες τεχνολογίες και επομένως παύει να ισχύει το 
σημείο 2. 

Τμήμα μεταξύ RAP-

FCP 

Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστούν: 
1. Πλήθος ζευγών οπτικών ινών τουλάχιστον ίσο με (KA +KB)/323  
2. Τρεις (3) κενοί σωληνίσκοι οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε σημείο 
της υπόγειας και εναέριας όδευσης του δικτύου. Οι σωληνίσκοι αυτοί θα 
είναι πέρα και πάνω από τους σωληνίσκους που θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εγκατάσταση των καλωδίων οπτικών ινών που 
αναφέρονται στο σημείο 1. Η απαίτηση αυτή μπορεί να αρθεί ή να μειωθεί2 
για τα τμήματα οδεύσεων για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες 
υποδομές.  
Ειδικά για τα FCP που εξυπηρετούν αποκλειστικά υπηρεσίες Κλάσης Β και 

                                                
1 Όπου RA, RΒ είναι το πλήθος των καλυπτόμενων συνδρομητών Κλάσεων Α και Β αντίστοιχα στην 
εξυπηρετούμενη από το αντίστοιχο RAP περιοχή 
2 ανάλογα με την πραγματική χωρητικότητα μιας συγκεκριμένης υπάρχουσας υποδομής ή ανάλογα 
με την τεχνική ή νομική σκοπιμότητα 
3 Όπου KA, KΒ είναι το πλήθος των καλυπτόμενων συνδρομητών Κλάσεων Α και Β αντίστοιχα στην 
εξυπηρετούμενη από το αντίστοιχο FCP περιοχή 
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συγκεντρώνουν λιγότερους από 40 Active Lines (που θεωρείται ότι 
αντιστοιχούν σε 100 κατοίκους), είναι δυνατή η υλοποίηση του τμήματος 
μεταξύ RAP-FCP με άλλες τεχνολογίες, ικανής χωρητικότητας μετάδοσης, για 
την πρακτικά απρόσκοπτη εξυπηρέτηση (transmission capacity uncontended 
in practice) των εκάστοτε συνδεδεμένων συνδρομητών. Ενδεικτικά η 
ελάχιστα απαιτούμενη χωρητικότητα κατά την έναρξη της εμπορικής 
λειτουργίας του τμήματος δικτύου που εξυπηρετεί κάθε συγκεκριμένο FCP 
ορίζεται σε (ΚB X 100 Mbps) / 20 (εκπεφρασμένη σε Mbps). Σε αυτή την 
περίπτωση δεν ισχύουν τα σημεία 1 και 2. 

Τμήμα μεταξύ FCP-

DPSL 

Στο τμήμα αυτό, για τις περιοχές Κλάσης Α και Κλάσης Β, είναι δυνατή η 
χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι, κατ’ ελάχιστο, 
το δίκτυο θα διαστασιολογηθεί ώστε να μπορεί να προσφέρει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις επιπέδου υπηρεσίας σε όλους τους εν δυνάμει συνδρομητές 
που βρίσκονται στην εξυπηρετούμενη περιοχή. Σε περίπτωση που σε αυτό 
το τμήμα χρησιμοποιηθούν οπτικά στοιχεία, το καλώδιο οπτικής ίνας θα 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) ζεύγος για κάθε εν δυνάμει 
συνδρομητή του DPSL ή εναλλακτικά να εγκατασταθεί ένας (1) κενός 
σωληνίσκος που θα χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική εμφύσηση 
καλωδίου οπτικής ίνας με ικανή χωρητικότητα να εξυπηρετήσει το σύνολο 
των εν δυνάμει συνδρομητών του κτιρίου. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κατά τη λειτουργία του δικτύου θα παρέχονται από τον Ανάδοχο υπηρεσίες χονδρικής ανοιχτής 
πρόσβασης με όρους ίσης και μή διακριτικής μεταχείρισης και σεβασμό των αρχών της τεχνολογικής 
ουδετερότητας σε όλα τα Επίπεδα δικτύου ως ακολούθως : 

• Υπηρεσίες μακρόχρονης και βραχύχρονης μίσθωσης υποδομών (ενδεικτικά: υποσωλήνων, 
ζευγών οπτικών ινών, στύλων και χώρους σε κεραιοσυστήματα) σε όλα τα βασικά κομβικά 
σημεία του δικτύου που είναι διαθέσιμες οι υποδομές αυτές. Εν γένει, θα διασφαλίζεται 
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία παθητικής υποδομής, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ 
των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των 
κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (2013/C 
25/01), (περιλαμβανομένου επίσης υποσωλήνων, στύλων, σκοτεινής οπτικής ίνας, 
καμπινών, κλπ). Τα σημεία παράδοσης της υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τόσο τα κομβικά 
σημεία όσο και τα ενδιάμεσα σημεία (πχ φρεάτια, στύλοι), όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

• Υπηρεσίες συνεγκατάστασης παθητικού εξοπλισμού σε όλα τα βασικά κομβικά σημεία του 
δικτύου. 

• Υπηρεσίες συνεγκατάστασης ενεργού εξοπλισμού σε όλα τα βασικά ηλεκτροδοτούμενα 
κομβικά σημεία του δικτύου. 

• Υπηρεσίες χωρητικότητας ταχύτητας ανάλογης με την Κλάση Υπηρεσιών κάθε περιοχής. 
• Υπηρεσίες Εικονικού Αδεσμοποίητου Βρόγχου (Virtual Loop Unbundling- VLU) ταχύτητας 

ανάλογης με την Κλάση Υπηρεσιών κάθε περιοχής. 
• Υπηρεσίες bitstream ταχύτητας ανάλογης με την Κλάση Υπηρεσιών κάθε περιοχής. 

 
Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως της δικτυακής τοπολογίας που θα επιλεγεί, (πχ Point-to-Point ή Point-
to-Multipoint) θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυνατότητα πλήρους και αποτελεσματικής 
αδεσμοποίησης (υπό την έννοια της υποσημείωσης 118 των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την 
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εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών δικτύων (2013/C 25/01). Ειδικότερα στην περίπτωση τοπολογίας Point-to-Multipoint θα 
υπάρχει σαφής υποχρέωση πλήρους και αποτελεσματικής αδεσμοποίησης μέσω πολυπλεξίας μήκους 
κύματος (WDM) όταν η τεχνολογία αυτή τυποποιηθεί και είναι εμπορικά διαθέσιμη, ενώ μέχρι τότε, 
θα υπάρχει υποχρέωση παροχής εικονικά αδεσμοποίητου προιόντος (VULA). Ως σημείο οριοθέτησης 
της υπηρεσίας WDM ορίζεται το RAP, ενώ ως σημείο οριοθέτησης της υπηρεσίας VULA το POP. 
Επιπλέον των βασικών υπηρεσιών που θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ο Ανάδοχος, θα υπάρχει η 
ευχέρεια να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες χονδρικής υπό την προϋπόθεση ότι θα τύχουν της 
έγκρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.. 
Οι τιμές πρόσβασης χονδρικής θα καθορισθούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε συμμόρφωση με την παράγραφο 
78.η των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (2013/C 25/01) 
Πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση σύμπραξης, εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίσει την 
Α.Ε.Ε.Σ. ως κατέχουσα Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (σε συμμόρφωση με το εφαρμοζόμενο ρυθμιστικό 
πλαίσιο), θα της επιβληθούν υποχρεώσεις πρόσβασης σε συμμόρφωση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
Η συνεπής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου θα ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του δικτύου. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες προθεσμίες ως προς τα ορόσημα κάλυψης και 
διαθεσιμότητας υπηρεσιών (κατά τη Φάση Κατασκευής), καθώς και ως προς τα επίπεδα παροχής των 
υπηρεσιών και της προβλεπόμενης αναβάθμισης τους σε κλάση Α (κατά τη Φάση Λειτουργίας), θα 
προβλέπονται ρήτρες που θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.» 

 
 

Β. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι την 
26.08.2019 και την αντικατάσταση των παραγράφων 13.1 και 13.4.2 ως εξής:  

 

«13.1 Ημερομηνία υποβολής 

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας μέχρι την 26.08.2019 και ώρα 13:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2). Οποιοσδήποτε 
Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίσθηκε ανωτέρω, δεν θα γίνεται δεκτός. Τυχόν καθυστέρηση οφειλόμενη σε τυχηρά ή σε 
λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την 
καθυστερημένη παραλαβή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τονίζεται ότι τον 
κίνδυνο για την εκπρόθεσμη παράδοση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, φέρει ο 
Υποψήφιος.»  

«13.4.2 Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προβαίνουν σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την 27.08.2019 και ώρα 13:00 (Ώρα 
Ελλάδος).» 
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Κατά τα λοιπά το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α † Φάσης του 
Διαγωνισμού) παραμένει ως έχει.  

Το τροποποιημένο τεύχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 

                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

                                                                                                             

                                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- Τροποποιημένο Τεύχος Διακήρυξης 
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1. Γενικές Πληροφορίες 

1.1. Προκήρυξη σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης προκηρύσσει 
διεθνή διαγωνισμό, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση 
του έργου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - ULTRA-FAST BROADBAND» 
και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Α’ Φάση του Διαγωνισμού), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν, προκειμένου, 
όσοι από αυτούς επιλεγούν στην Α΄ Φάση, να συμμετάσχουν στη συνέχεια της 
διαδικασίας του Διαγωνισμού. Η υπαγωγή της υπόψη σύμπραξης στις διατάξεις του 
ν. 3389/2005, όπως ισχύει, έχει εγκριθεί με την απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (στο εξής η «∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ.») του 
άρθρου 3 του ν. 3389/2005, η οποία περιλαμβάνεται στο 40/17.1.2019 πρακτικό 
συνεδρίασης και το οποίο έλαβε ΑΔΑ Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1]. 

1.2. Αναθέτουσα Αρχή 

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα: 

Αναθέτουσα Αρχή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ/ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΔΟΤΠΕ) 

Αρμόδια 
υπηρεσιακή 
μονάδα 

Μονάδα Β’ Υποστήριξης Ένταξης και Υλοποίησης Δράσεων 
Τομέα ΤΠΕ 

Διεύθυνση Λέκκα 23-25,10562, Αθήνα 

Επικοινωνία Ευάγγελος Δημόπουλος (edimop@madc.gr, +30 2131500553) 
Παναγιώτης Εξαρχάκος (pexarh@madc.gr, +30 2131500577) 

1.3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

1.3.1.  Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
συνεστήθη με βάση τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
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Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208).  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (ΦΕΚ Α’ 
117/10.08.2017), αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι: 

α. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η συμμετοχή στη 
διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, για την ανάπτυξη επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής και 
τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε 
συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου στον 
τομέα αυτό και η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών. 

β. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στην ενημέρωση, τις 
τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

γ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη υποδομών σε εθνικό 
επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση, της 
εξ απόστασης επικοινωνίας, της επεξεργασίας πληροφοριών που 
διοχετεύονται μέσω ειδικών σημάτων, την ενδυνάμωση της οικονομίας, την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου. 

δ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, τις ψηφιακές 
πληροφορίες και στα μέσα μετάδοσης των πληροφοριών. 

ε. Η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών της αγοράς των τηλεπικοινωνιών με 
έμφαση στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, τα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο) 
και η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό σε συνεργασία 
με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

στ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των 
προγραμμάτων δράσης αυτών. 

ζ. Η προαγωγή  

αα) της Κοινωνίας των Πληροφοριών με έμφαση σε θέματα 
διαλειτουργικότητας και βέλτιστων πρακτικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα για πολίτες και επιχειρήσεις,  

ββ) της δημόσιας ενημέρωσης με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς 

ΑΔΑ: ΨΡΝΒ46ΜΠΥΓ-ΛΡΤ





ΣΔΙΤ ULTRAFAST BROADBAND  
Α’ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
Σελίδα 6 από 90 

της, παρέχοντας υπηρεσίες δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, 
παρακολουθώντας και διατυπώνοντας προτάσεις σχετικά με την νομοθεσία 
που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, διαμορφώνοντας 
την πολιτική του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα 
και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και οργανώνοντας συνολικά την 
επικοινωνία του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,  

γγ) της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής (ΕΨΣ) με έμφαση στις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδομών, και στην 
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, παρακολουθώντας την εφαρμογή και το συντονισμό 
των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ, 
διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και 
εκπροσωπώντας διεθνώς την χώρα για θέματα που άπτονται της ΕΨΣ,  

δδ) της πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς. 

η. Ο σχεδιασμός έργων του δημόσιου τομέα σε σχέση με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και ο ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης τους. 

θ. Ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και ο σχεδιασμός των σχετικών έργων. 

ι. Η εκπόνηση πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με έμφαση στην 
ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου. 

ια. Η σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας και Συμφωνιών Πλαισίου με Ανώτατα 
Εκ-παιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και 
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και του εξωτερικού για την προώθηση της 
ψηφιακής πολιτικής της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.  

1.3.2. Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ).  

Η ΓΓΤΤ είναι ο αρμόδιος δημόσιος φορέας για την προετοιμασία, υλοποίηση 
και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης 
Γενιάς 2014-2020 («Εθνικό Σχέδιο NGA»), το οποίο υποβλήθηκε στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΕ το 2015 και εγκρίθηκε. Το Εθνικό Σχέδιο NGA αποτελεί τον 
οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της διαθεσιμότητας και την υιοθέτηση 
ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας και 
περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων για την επίτευξη των νέων στόχων 
ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit 
Society). Η ΓΓΤΤ έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς 
δράσεων, πέραν της παρούσας - Super-Fast Broadband (www.sfbb.gr), Rural 
Broadband- οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση πολιτών για την απόκτηση 
σύνδεσης στο internet με υψηλές/υπερυψηλές ταχύτητες και στην ανάπτυξη 
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ευρυζωνικών υποδομών στην επικράτεια. 

Παράλληλα, προετοιμάζει και άλλες δράσεις για την ανάπτυξη και χρήση 
ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας.  

Με την υπ’ αριθμ. OIK.84037/809/Φ.Α.7/23.11.2017 Απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ορίστηκε η Επιτελική 
Δομή Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του 
Υπουργείου ως Δικαιούχος για την εν λόγω δράση/έργο τομέα ευθύνης της 
ΓΓΤΤ (κύριος του έργου).  

Η ΕΔΟΤΠΕ είναι το διάδοχο σχήμα της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις 
ΤΠΕ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» και «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-
2006») και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Στην Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020, ο ρόλος της ΕΔΟΤΠΕ έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα προς τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4314/2014 του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα, βασική αποστολή της ΕΔΟΤΠΕ είναι να συνεργάζεται, υποστηρίζει 
και συνδράμει τις Γενικές Γραμματείες και τους φορείς του Υπουργείου στην 
εκτέλεση της αποστολής τους. Στο εν λόγω πλαίσιο, σκοπός της ΕΔΟΤΠΕ είναι 
η υποστήριξη (α) στον σχεδιασμό των πολιτικών του Υπουργείου, τον 
προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την προετοιμασία και υλοποίηση και την 
παρακολούθηση δράσεων που χρηματοδοτούνται: από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων/ χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και από οποιεσδήποτε 
άλλες χρηματοδοτικές πηγές και (β) η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
υπηρεσιών του Υπουργείου σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΕΔΟΤΠΕ αναλαμβάνει επίσης μέσω εκχώρησης την 
υλοποίηση έργων Κρατικών Ενισχύσεων. 

Η διαχειριστική εμπειρία της ΕΔΟΤΠΕ είναι πολύ σημαντική, έχοντας κλείσει 
με επιτυχία το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» την περίοδο 2000-2006 και το 
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (τομεακό Πρόγραμμα ΤΠΕ) την περίοδο 2007-2013, 
ύψους 895 εκατ. ευρώ το οποίο αφορούσε σε 684 πράξεις και 2.575 
ενισχύσεις. 

Στην παρούσα προγραμματική περίοδο, η ΕΔΟΤΠΕ έχει αναλάβει με απόφαση 
Υπουργού την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA) της ΓΓΤΤ, ενδεικτικά: 
Superfast Broadband (SFBB) - κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, 
Ultrafast Broadband (UFBB), Connected Enterprises (CE) - δράση κρατικών 
ενισχύσεων σε ΜΜΕ, δια-σφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τον συντονισμό στην 
υλοποίηση αυτών. 
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1.4. Μεταβολές 

Οποιαδήποτε μεταβολή, μετασχηματισμός, υποκατάσταση ή διαδοχή της 
Αναθέτουσας Αρχής ή των οργάνων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα 
Πρόσκληση, δεν επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες στη 
διαδικασία ανάθεσης. 

1.5. Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης 

Αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η υλοποίηση του έργου «Υποδομές 
Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - ULTRA-FAST BROADBAND».  

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) 
καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα: 

1.5.1. Κατά τη φάση κατασκευής: 

i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του 
δικτύου (high-level and low-level design) προκειμένου να συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης και της Πρόσκλησης Υποβολής 
Δεσμευτικών Προσφορών  

ii. Να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του έργου μέσω ιδίων και δανειακών 
κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια χρηματοδότηση βάσει των 
συμβατικών όρων (ορόσημα). 

iii. Να κατασκευάσει τη δικτυακή υποδομή, να εγκαταστήσει και 
παραμετροποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, να προμηθευτεί τις 
αναγκαίες υπηρεσίες, να διαχειριστεί, να επιβλέψει και να διασφαλίσει 
την ποιότητα της κατασκευής. 

iv. Να ασφαλίσει το έργο έναντι κινδύνων σχετικών με την κατασκευή του 
δικτύου  

v. Να τηρήσει το σύνολο των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης και της 
διακήρυξης για τις υποχρεώσεις της φάσης κατασκευής. 

1.5.2. Κατά τη φάση λειτουργίας: 

i. Να διασφαλίσει την καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 
για το σύνολο του εγκατεστημένου δικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων 
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της Σύμπραξης.  

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες με πλήρη διαφάνεια και μη διακριτική 
μεταχείριση προς όλους του παρόχους λιανικής. 

iii. Να ασφαλίσει το έργο έναντι κινδύνων σχετικών με τη λειτουργία του 
δικτύου. 

iv. Να δημοσιεύει περιοδικές αναφορές σχετικά με το επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών (πχ απορρίψεις αιτημάτων, χρόνοι διεκπεραίωσης, συχνότητα 
βλαβών κ.λπ.). 
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v. Να τηρήσει το σύνολο των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης και της 
διακήρυξης για τις υποχρεώσεις της φάσης λειτουργίας. 

vi. Όλες οι υπηρεσίες πριν από την ενεργοποίηση τους θα πρέπει να 
περιγράφονται λεπτομερώς σε προσφορά αναφοράς που θα αναφέρει 
τους όρους και προϋποθέσεις παροχής τους, περιλαμβανομένου των 
τεχνικών, διαδικαστικών και οικονομικών όρων και η οποία θα πρέπει να 
υποβληθεί και να εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

Μετά την πάροδο της διάρκειας της Σύμπραξης η λειτουργία του Έργου θα 
μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και ειδικά στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, ως κύριο του έργου,  και ο Ι.Φ.Σ. θα μεταφέρει στο Δημόσιο όλους 
τους τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπά περιουσιακά δικαιώματα που θα διαθέτει κατά 
τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων θα θέσει σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την 
ανάδειξη νέου Αναδόχου εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου.  

1.5.3. Κωδικοί CPV: Οι κωδικοί κύριου λεξιλογίου CPV της σύμβασης έχουν ως εξής: 

32412100-5 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

32523000-5 Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 

32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 

1.6. Τόπος εκτέλεσης της Σύμβασης Σύμπραξης 

1.6.1. Η δράση στοχεύει στην κάλυψη της πλειονότητας των περιοχών της χώρας οι 
οποίες δεν καλύπτονται από τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του 
ιδιωτικού τομέα, συμπληρωματικά στις αντίστοιχες υποδομές που 
αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι.  

1.6.2. Με στόχο τον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης του έργου, η 
ΓΓΤΤ/ΥΠΨΗΠΤΕ διενήργησε δημόσια διαβούλευση χαρτογράφησης (mapping) 
από τις 04/05/2018 έως τις 30/09/2018, στον ιστότοπο του ΥπΨΗΠΤΕ. Οι 
περιοχές αυτές, στις οποίες θα αναπτυχθούν με ιδιωτικές επενδύσεις 
υποδομές που παρέχουν υπηρεσίες Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) έως το 
τέλος του 2023, και οι οποίες αποτυπώθηκαν στη διαδικασία διαβούλευσης 
χαρτογράφησης της ΓΓΤΤ/ΥΠΨΗΠΤΕ, εξαιρούνται από τις περιοχές 
παρέμβασης της δράσης UFBB.  

1.6.3. Από το πεδίο παρέμβασης του έργου UFBB εξαιρούνται επίσης, οι περιοχές 
που εμπίπτουν στις περιοχές παρέμβασης των δράσεων: Superfast Broadband 
(SFBB) και Rural Broadband (RB). 

1.6.4. Το αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται συνδυαστικά με τη μορφή 
καταλόγου περιοχών κάλυψης υπαίθριων καμπινών και καταλόγου οικισμών. 
Ο συνδυασμός των δύο αυτών καταλόγων είναι απαραίτητος: το αντικείμενο 
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του έργου UFBB προσδιορίζεται τόσο σε όρους OCCAs (Outdoor Cabinet 
Coverage Area) όσο και σε όρους επιπλέον απομακρυσμένων οικισμών (που 
δεν περιλαμβάνονται εντός ζώνης κάλυψης 550 μ από την πλησιέστερη 
υπαίθρια καμπίνα ).  

1.6.5. Ο ενδεικτικός αναλυτικός κατάλογος των OCCAs και των απομακρυσμένων 
οικισμών περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.  

1.6.6. Σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης της επιχορηγούμενης υποδομής μέσω 
ιδιωτικών επενδύσεων (είτε από την Α.Ε.Ε.Σ. μετά το τέλος της φάσης 
κατασκευής, είτε από παρόχους-πελάτες της Α.Ε.Ε.Σ., ιδιώτες ή το δημόσιο), 
θα εφαρμόζονται συγκεκριμένες προβλέψεις που θα διασφαλίζουν τη μη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση 
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 

1.6.7. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τμήματα (lots). Κάθε lot συνιστά μια ομαδοποίηση 
περιοχών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των lots 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λειτουργίας του ανταγωνισμού και της 
επίτευξης οικονομίας κλίμακος ανέρχεται σε επτά, κατανεμημένα ως 
ακολούθως: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ LOT 
ΡΟΔΟΠΗΣ 1 
ΔΡΑΜΑΣ 1 
ΕΒΡΟΥ 1 
ΘΑΣΟΥ 4 
ΚΑΒΑΛΑΣ 4 
ΞΑΝΘΗΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 
ΗΜΑΘΙΑΣ 6 
ΚΙΛΚΙΣ 5 
ΠΕΛΛΑΣ 2 
ΠΙΕΡΙΑΣ 2 
ΣΕΡΡΩΝ 4 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 
ΚΟΖΑΝΗΣ 6 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 
ΑΡΤΑΣ 6 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 
ΛΑΡΙΣΑΣ 2 
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ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7 
ΕΥΒΟΙΑΣ 3 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5 
ΦΩΚΙΔΑΣ 5 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 
ΙΘΑΚΗΣ 5 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5 
ΑΧΑΪΑΣ 5 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5 
ΗΛΕΙΑΣ 1 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 
ΝΗΣΩΝ 6 
ΛΕΣΒΟΥ 4 
ΙΚΑΡΙΑΣ 4 
ΛΗΜΝΟΥ 4 
ΣΑΜΟΥ 4 
ΧΙΟΥ 4 
ΣΥΡΟΥ 3 
ΑΝΔΡΟΥ 3 
ΘΗΡΑΣ 3 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 7 
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ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 3 
ΚΩ 7 
ΜΗΛΟΥ 3 
ΜΥΚΟΝΟΥ 3 
ΝΑΞΟΥ 3 
ΠΑΡΟΥ 3 
ΡΟΔΟΥ 7 
ΤΗΝΟΥ 3 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 
ΧΑΝΙΩΝ 3 

Πίνακας 1: Κατανομή των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ανά lot 

1.6.8. Στη συγκεκριμένη κατανομή έχει επιτευχθεί ισορροπία στο επίπεδο του 
Συνολικού Κόστους Επένδυσης και της Δημόσιας Χρηματοδότησης, ανάμεσα 
στα lots, λαμβάνοντας υπόψη ότι το IRR επί των ιδιωτικών κεφαλαίων (private 
equity) θα πρέπει να είναι ίσο. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο 
αριθμός των συνολικών συνδέσεων ανά lot όπως έχει υπολογισθεί. 

LOT Εκτιμώμενες 
συνδέσεις 

1 117,825 
2 125,880 
3 111,574 
4 103,495 
5 123,775 
6 114,330 
7 115,276 
Σύνολο 812,155 

Πίνακας 2: Εκτιμώμενες συνδέσεις ανά lot 

1.7. Προσωπικά δεδομένα 

Η Αναθέτουσα Αρχή επέχει θέση υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν στο πλαίσιο 
του Διαγωνισμού και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε 
ισχύει. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε φορείς, 
στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου για 
λογαριασμό της, δηλαδή στους Συμβούλους, τα υπηρεσιακά στελέχη και τους 
λοιπούς εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων τους καθώς και σε δημόσιους 
φορείς και δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Σκοπός της 
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επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 
εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, η ενημέρωση 
των Υποψηφίων σχετικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος τους καθώς και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. 
Τα φυσικά πρόσωπα που καταθέτουν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως 
Υποψήφιοι ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι ενός Υποψηφίου νομικού προσώπου ή ως 
εκπρόσωποι μιας Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, συγκατατίθενται στην 
επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών τους δεδομένων για τους ορισθέντες 
σκοπούς και διατηρούν όλα τα εκ του νόμου δικαιώματά τους περί πρόσβασης, 
διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης της συγκατάθεσής τους 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Η σχετική δήλωση υπογράφεται μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του 
φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υποφάκελος Α) 

1.8. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών υφιστάμενων δικτύων και προϋποθέσεις χρήσης 
αυτών 

1.8.1. Το έργο ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων υποδομών που 
διαθέτουν φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, ως μέσο για τη μείωση του 
κόστους ανάπτυξης των νέων υποδομών, πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη 
στην ΕΕ και σε συμφωνία με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4463/2017). 
Υποδομές που θα μπορούσαν να τύχουν αξιοποίησης, περιλαμβάνουν 
καλώδια οπτικών ινών, σωληνώσεις, στύλους και πυλώνες μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, λοιπές υποδομές στήριξης ή εγκατάστασης καλωδίων 
κλπ.  

1.8.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης των 
υφιστάμενων υποδομών, είναι η διαφάνεια – σε συμμόρφωση με το άρθρο 4 
του ν. 4463/2017 – ως προς την πρόσβαση στα σχετικά τεχνικά στοιχεία 
(τοποθεσία και όδευση, είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής, σημείο 
επικοινωνίας), αλλά και των προϋποθέσεων διάθεσής τους.  

1.8.3. Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, η Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει ήδη αποστείλει την υπ’ αριθμ. 
77168/323/10-10-2018 επιστολή προς τους φορείς εκμετάλλευσης λοιπών 
(πλην τηλεπικοινωνιακών) υποδομών, προκειμένου οι τελευταίοι να 
συλλέξουν τα σχετικά τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διάθεση 
των εν λόγω υποδομών στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

1.8.4. Παράλληλα με τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης θα αποσταλεί ειδική 
πρόσκληση στους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών προκειμένου να 
οριστικοποιήσουν τα δίκτυα που θα είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση στα 
πλαίσια του παρόντος έργου και να αποστείλουν τις σχετικές πληροφορίες 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Δίκτυα που δε θα δηλωθούν κατά την ανωτέρω 
διαδικασία στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός της προθεσμίας που θα τίθεται στην 
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ειδική πρόσκληση, δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Υποψηφίους 
Αναδόχους στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου. 

1.8.5. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης που κατέχει ή ελέγχει κατάλληλο υφιστάμενο 
δίκτυο υποδομών (ανεξάρτητα από το αν αυτό όντως χρησιμοποιείται) στις 
περιοχές-στόχο, κατά την ημερομηνία αποστολής της ειδικής πρόσκλησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή, και ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, 
θα πρέπει απαραιτήτως: 

i. να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με την εν 
λόγω υποδομή και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
(περιλαμβανομένου των τεχνικών και εμπορικών όρων διάθεσης αυτών) 
και πρόσβαση στους άλλους προσφέροντες, το αργότερο 2 μήνες από την 
ειδική πρόσκληση που θα αποσταλεί. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει 
επίκληση ζητημάτων εμπιστευτικότητας για τον περιορισμό της 
πρόσβασης οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων στις πληροφορίες 
αυτές. 

ii. να παρέχει πρόσβαση στην εν λόγω υποδομή σε όλους τους δυνητικούς 
προσφέροντες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
(συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος αυτής) περιλαμβανομένου και 
του ιδίου - για τη δική του προσφορά.  

1.8.6. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προτείνει στη 
προσφορά του τη χρησιμοποίηση υφιστάμενου δικτύου υποδομών χωρίς να 
έχουν τηρηθεί στο έπακρο οι ανωτέρω όροι θα αποκλείεται αυτομάτως από 
τον διαγωνισμό. 

1.8.7. Μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού και παράλληλα με την 
Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, οι Προεπιλεγέντες θα αποκτήσουν 
πρόσβαση στις ανωτέρω πληροφορίες που θα τους διαθέσει η Αναθέτουσα 
Αρχή.  

1.8.8. Λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών, κατά την Α’ 
Φάση του Διαγωνισμού οι Ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση συμμετοχής 
και τα υπόλοιπα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης, θα κληθούν να υπογράψουν 
και να υποβάλουν την Δήλωση Εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, υπογεγραμμένη με ημερομηνία μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Ενδιαφερόμενος που 
δεν προσκομίσει υπογεγραμμένη τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. 

2. Ορισμοί 

2.1. Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι 
παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη σημασία: 
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2.1.1. «Ανάδοχος»: είναι ο Προσφέρων, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, μετά το πέρας της Β΄ Φάσης αυτού και ο οποίος 
θα κληθεί να συστήσει την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που θα 
υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης υπό την ιδιότητα του Ιδιωτικού Φορέα 
Σύμπραξης. 

2.1.2. «Αναθέτουσα Αρχή»: είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ/ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΔΟΤΠΕ), όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 1.2 της παρούσας.  

2.1.3. «Ανεξάρτητος Ελεγκτής»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών 
που προτείνεται από τον Ι.Φ.Σ. (κάθε ζώνης) ως ανεξάρτητος ελεγκτής για το 
έργο και πιστοποιεί την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων της Σύμβασης 
Σύμπραξης, τόσο κατά την Φάση Κατασκευής, όσο και κατά τη Φάση 
Λειτουργίας. Τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 
Ανεξάρτητου Ελεγκτή βάσει των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκρίνει τον 
προτεινόμενο ως ανεξάρτητο ελεγκτή θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση 
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 

2.1.4. «Ανεξάρτητος Ελεγκτής Ε.Ε.Τ.Τ.»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 
αυτών που ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων ως ανεξάρτητος ελεγκτής (ανά ζώνη) όσον αφορά στα θέματα 
που άπτονται του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της 
Ε.Ε.Τ.Τ., που την συνεπικουρεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της όπως 
αυτές απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Τα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Ε.Ε.Τ.Τ. θα 
εξειδικευθούν σε σχετικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. 

2.1.5. «Αντίκλητος»: είναι το πρόσωπο που θα οριστεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας 
εκ μέρους του Υποψηφίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
10.2.3 της παρούσας. 

2.1.6. «Ανταγωνιστικός Διάλογος»: είναι η διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του Ν. 3389/2005 που θα ακολουθηθεί στον παρόντα διαγωνισμό.  

2.1.7.  «Ασφαλιστής»: είναι το ή τα ασφαλιστικά ιδρύματα που θα προτείνει ο Ι.Φ.Σ. 
(κάθε ζώνης) τα οποία θα ασφαλίσουν την Α.Ε.Ε.Σ. και λοιπούς εμπλεκόμενους 
στη Σύμπραξη έναντι βασικών κινδύνων του έργου, περιλαμβανομένου κατά 
παντός κινδύνου κατασκευής, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και υλικών 
απωλειών ή ζημιών. Τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
βάσει των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκρίνει τον προτεινόμενο 
Ασφαλιστή θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών 
Προσφορών . 
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2.1.8. «Α΄ Φάση»: είναι η παρούσα φάση προεπιλογής του Διαγωνισμού, η οποία θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και θα 
ολοκληρωθεί με την ανάδειξη των Προεπιλεγέντων. 

2.1.9. «Β΄ Φάση»: Είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των 
Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας επιλογής του 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, και 
υποδιαιρείται σε δύο στάδια: 

i. Στάδιο Β.Ι – Διάλογος, και 
ii. Στάδιο Β.ΙΙ – Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών 

2.1.10. «Δανειακά Κεφάλαια»: είναι οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις προς τράπεζες 
και πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως της διάρκειας των σχετικών 
συμβάσεων, περιλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των τυχόν 
ομολογιακών δανείων (απλών, ανταλλάξιμων ή μετατρέψιμων),όπως οι 
υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 
Τελευταίων Χρήσεων. Στα Δανειακά Κεφάλαια δεν συνυπολογίζονται (α) τυχόν 
δάνεια από μετόχους ή εταίρους καθώς και δάνεια περιορισμένης 
εξασφάλισης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non recourse), 
συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων και σχετικών 
παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, τα οποία έχουν ληφθεί στο 
πλαίσιο έργων παραχώρησης από τις εκάστοτε εταιρίες ειδικού σκοπού, και 
(β) τυχόν δάνεια για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ και της χρηματοδοτικής 
συμβολής του Δημοσίου (χρηματοδότηση σύνδεσης). 

2.1.11. «Δεσμευτική Επένδυση»: είναι το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου της 
Α.Ε.Ε.Σ. και του τυχόν Δευτερογενούς Χρέους. 

2.1.12. «Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά»: είναι η προσφορά, που θα 
υποβάλουν οι Προεπιλεγέντες προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, κατά το Β.ΙΙ Στάδιο της Β’ Φάσης αυτού, σύμφωνα με 
τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.  

2.1.13. «Δευτερογενές Χρέος»: είναι το τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης που 
εκφράζεται σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή/και κεφάλαια άλλης μορφής, 
τα οποία παρέχονται στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) (α) από τους 
αρχικούς μετόχους της Α.Ε.Ε.Σ. (ήτοι τον Ανάδοχο και, σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων, τα μέλη αυτού) ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτούς (κατά την 
έννοια του άρθ. 32 ν. 4308/2014 και του άρθ. 2 ν. 4172/2013) και τα οποία οι 
αρχικοί μέτοχοι δεσμεύονται ότι οι εταιρείες αυτές θα καταβάλουν ή/και (β) 
από τρίτους, υπό τον όρο ότι οι αρχικοί μέτοχοι ή συνδεδεμένες με αυτούς 
εταιρείες εγγυώνται την εξυπηρέτηση αυτών. 

2.1.14. «Δημόσιο»: είναι το Ελληνικό Δημόσιο. 

2.1.15. «Διαγωνισμός»: είναι η διαδικασία ανάθεσης η οποία ξεκίνησε με τη 
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δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης και σκοπό έχει τη σύναψη της 
Σύμβασης Σύμπραξης. 

2.1.16. «Διάλογος»: είναι ο διάλογος που θα διεξαχθεί μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και των Προεπιλεγέντων κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε 
Διάλογο. 

2.1.17. «Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης»: είναι τα έγγραφα που πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά 
περιγράφονται στην Πρόσκληση. 

2.1.18. «Δίκτυο Αναφοράς»: είναι ένα (1) ή περισσότερα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
με συνολικό μήκος άνω των διακοσίων (200) χιλιομέτρων.  

2.1.19. «Ενδιαφερόμενος»: είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται 
να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό. 

2.1.20. «Ένωση Προσώπων»: είναι κάθε ένωση, συμπεριλαμβανομένης της 
προσωρινής σύμπραξης, ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων. 

2.1.21. «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Ε.Δ.Δ.»: είναι η επιτροπή, που 
συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο των Φακέλων 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα 
ειδικότερα αναφέρονται στην παράγραφο 11 της Πρόσκλησης, καθώς και όσα 
θα αναφέρονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διάλογο και στην 
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.  

2.1.22. «Έργο»: είναι το εν γένει αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, ήτοι η 
υλοποίηση και λειτουργία «Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - ULTRA-
FAST BROADBAND » 

2.1.23. «Ημερομηνία Υποβολής»: είναι η τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 
του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παρ. 13.1. της 
Πρόσκλησης. 

2.1.24. «Ίδια Κεφάλαια»: είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά 
προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων 
Χρήσεων. 

2.1.25. «Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «Ι.Φ.Σ.»: είναι η ανώνυμη εταιρία ειδικού 
σκοπού (στο εξής αναφερόμενη και ως «Α.Ε.Ε.Σ.»), με έδρα στην Ελλάδα, η 
οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο από τον Ανάδοχο πριν από 
την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, αποκλειστικά και μόνο για τους 
σκοπούς της Σύμβασης Σύμπραξης και το Έργο. Ιδρυτής και αρχικός μέτοχος 
του Ι.Φ.Σ. θα είναι αποκλειστικά ο Ανάδοχος και, σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων, τα μέλη αυτής, κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στην 
ένωση, όπως αυτό θα έχει δηλωθεί στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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κατά το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

2.1.26. «Οικονομικές Καταστάσεις»: είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
του Υποψηφίου ή, σε περίπτωση που δεν συντρέχει υποχρέωση σύνταξης 
ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές 
δημοσιεύονται στην πλήρη έκδοσή τους (ήτοι μη συνοπτικές), έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
ή, σε περίπτωση που δεν συντρέχει υποχρέωση σύνταξης με βάση τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα 
που επιβάλλει ή επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης του προσώπου που τις υποβάλλει, είναι ελεγμένες από ορκωτό, 
ή άλλον νόμιμο κατά περίπτωση, ελεγκτή και έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που τις υποβάλλει. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κατά νόμο υποχρέωση 
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται επιπλέον των μη 
δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 
περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της 
παρούσας), καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την 
παρούσα Πρόσκληση. Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψήφιου ή μέλους αυτού, 
οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση των απαιτούμενων από την παρούσα στοιχείων των Οικονομικών 
Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 16.2. της 
Πρόσκλησης. 

2.1.27. «Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων»: είναι οι 
Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών 
ετών, τα οποία έχουν λήξει προ της Ημερομηνίας Υποβολής. Σε περίπτωση που 
οι Οικονομικές Καταστάσεις ενός οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, 
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας 
Πρόσκλησης, με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη 
δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
σύμφωνα με την παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό 
έτος έχει λήξει προ της Ημερομηνίας Υποβολής και δεν έχουν καταρτισθεί 
ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης μέχρι την 
Ημερομηνία Υποβολής, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που 
δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονομικές 
Καταστάσεις των αμέσως τριών (3) προηγουμένων της τελευταίας χρήσης 
συναπτών οικονομικών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που λειτουργούν 
για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται όσες Οικονομικές 
Καταστάσεις υφίστανται μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής και θα λαμβάνονται 
με βάση αυτές τα ζητούμενα από την παρούσα οικονομικά στοιχεία, για τα έτη 
που αυτές λειτουργούν. 

2.1.28. «Προεπιλεγείς»: είναι ο κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί μετά 
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την ολοκλήρωση της παρούσας Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και θα κληθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή να συμμετάσχει περαιτέρω στη Β’ Φάση του 
Διαγωνισμού.  

2.1.29. «Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» ή «Πρόσκληση»: είναι το 
παρόν τεύχος. 

2.1.30. «Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών»: είναι η πρόσκληση για 
την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών, την οποία θα απευθύνει η 
Αναθέτουσα Αρχή προς τους Προεπιλεγέντες στο πλαίσιο του Σταδίου Β.ΙΙ της 
Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

2.1.31. «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο»: είναι η πρόσκληση για την συμμετοχή 
στο Διάλογο, την οποία θα απευθύνει η Αναθέτουσα Αρχή προς τους 
Προεπιλεγέντες στο πλαίσιο του Σταδίου Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

2.1.32. «Προσφέρων»: είναι ο Προεπιλεγείς που έχει υποβάλλει Δεσμευτική 
Προσφορά κατά το Β.ΙΙ Στάδιο της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

2.1.33. «Σύμβαση Σύμπραξης»: είναι η Σύμβαση Σύμπραξης που θα συναφθεί μεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του Ι.Φ.Σ. 

2.1.34. «Υπεύθυνη Δήλωση»: είναι η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, όπως το περιεχόμενό της έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 
ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε περίπτωση δε που ο 
Υποψήφιος ή το υπευθύνως δηλούν πρόσωπο είναι αλλοδαποί, ως Υπεύθυνη 
Δήλωση νοείται και η ένορκη βεβαίωση ή δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, σύμφωνα με το δίκαιο 
του κράτους προέλευσης/εγκατάστασης του Υποψηφίου ή του δηλούντος 
προσώπου. 

2.1.35.  «Υποψήφιος»: είναι κάθε οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
Ένωση Προσώπων), που υποβάλλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2.2. Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει 
διαφορετικά από το κείμενο:  

i. Οι επικεφαλίδες τίθενται μόνο για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν 
επηρεάζουν την ερμηνεία. 

ii. Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν Άρθρο 2 ή σε επιμέρους όρους 
της παρούσας ισχύουν για το σύνολό της. 

iii. Η χρήση του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό 
αριθμό και αντίστροφα, ενώ η χρήση ενός γένους θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει και τα άλλα γένη. 
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iv. Η αναφορά σε ημέρες θεωρείται ότι είναι σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός 
εάν ρητά ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. 

v. Ο υπολογισμός των προθεσμιών που τάσσονται θα γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

3. Περιγραφή της Σύμπραξης 

3.1. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμπραξης 

3.1.1. Ο σκοπός και το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Πρόσκλησης. 

3.1.2. Γίνεται μνεία ότι στη Σύμβαση Σύμπραξης θα προβλεφθούν ειδικοί όροι 
εκτέλεσης της σύμβασης, οι οποίοι θα αναφέρονται στην ανάληψη 
υποχρέωσης από τον Ι.Φ.Σ. να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4413/2016. 

3.2. Υποχρεώσεις του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης 

3.2.1. Ο Ι.Φ.Σ. θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης.  

3.2.2. Ο Ι.Φ.Σ. βαρύνεται με την υποχρέωση έκδοσης, αναθεώρησης και διατήρησης 
σε πλήρη ισχύ όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται 
τόσο για την κατασκευή όσο και για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. 

3.3. Διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης 

Η διάρκεια της σύμπραξης θα είναι κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) έτη και θα καθορισθεί 
επακριβώς στο τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών της Φάσης 
Β.ΙΙ 

3.4. Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης 

3.4.1. Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του αριθμού των προκηρυσσόμενων 
γεωγραφικών περιοχών που θα καθοριστούν (Lots) και η φάση Α 
(κατασκευαστική) θα έχει μέγιστη διάρκεια 36 μηνών, με ημερομηνία έναρξης 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης.  

3.4.2. Το σύνολο του προϋπολογισμού της Φάσης Α του έργου είναι 700.920.135€ 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κατανέμεται, ανά προκηρυσσόμενη 
γεωγραφική περιοχή (Lot), σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω: 
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Γεωγραφική περιοχή (LOT) Εκτιμώμενη συνολική 
επένδυση € (δημόσια 
και ιδιωτική) 

1: Π.Ε. Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου Ηλείας, 
Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνία  

105,155,747 

2: Π.Ε. Πέλλας, Πιερία, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας Πρέβεζας Λάρισας Μαγνησίας, Σποράδων, 
Κέρκυρας  

106,694,417 

3: Π.Ε. Εύβοιας, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, 
Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου Τήνου, Ηρακλείου, 
Ρεθύμνου, Χανίων 

99,255,768 

4: Π.Ε. Χαλκιδικής Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, 
Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου  

95,118,381 

5: Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, 
Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας  

104,905,604 

6: Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, 
Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας 

96,828,854 

7: Π.Ε. Βοιωτίας Φθιώτιδας, Κ.Τ. Αθηνών, Β.Τ. Αθηνών, Δ.Τ. 
Αθηνών, Ν.Τ. Αθηνών, Αν. Αττικής, Δ. Αττικής, Πειραιώς, 
Νήσων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Λασιθίου  

92,961,365 

Σύνολο 700,920,135 
Σύνολο με ΦΠΑ 869,140,967 

Πίνακας 3: Κατανομή της Εκτιμώμενης συνολικής επένδυσης (δημόσια και ιδιωτική) ανά lot 

3.4.3. Δημόσια χρηματοδότηση: Η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 300 εκ. € 
(ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.  με ΑΔΑ Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1) και 
έχει υποβληθεί αίτημα για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά & 
Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα από το ΕΤΠΑ 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία 2014-2020" (ΕΠΑνΕΚ)), και από το ΕΓΤΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)). Το ακριβές ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης 
και η κατανομή της μεταξύ των ταμείων θα καθορισθεί στην «Πρόσκληση 
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών».  

3.4.4. Ιδιωτική Συμμετοχή: Η ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 
50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

3.5. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα εφαρμοστεί ένας μηχανισμός 
ανάκτησης (claw-back), έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση της 
παραχωρούμενης υποδομής κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας δε θα 
οδηγήσει στην αποκόμιση υπερβολικών κερδών από την πλευρά του Ιδιωτικού 
Φορέα Σύμπραξης .Ο μηχανισμός ανάκτησης προβλέπεται με σκοπό κάθε δυνητικό 
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κέρδος που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους να  
χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής ώστε να αυξηθεί η 
κάλυψη. Στην περίπτωση που τα κέρδη μετά τον φόρο υπερβαίνουν το 15% των 
εσόδων, το 60% του υπερβάλλοντος ποσού θα σχηματίζει ένα ειδικό φορολογηθέν 
αποθεματικό το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πρωτοβουλίες 
εστιασμένες σε ευρυζωνικές συνδέσεις στις καλυπτόμενες περιοχές. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται η εξομάλυνση των κερδών (μεταξύ διαφορετικών lots), ενώ το 
ενδεχόμενο πλεόνασμα κατευθύνεται στην τοπική κοινωνία, αυξάνοντας έτσι τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου. Η ακριβής μέθοδος λειτουργίας του 
μηχανισμού ανάκτησης θα καθοριστεί στο τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής 
Δεσμευτικών Προσφορών της Φάσης Β.ΙΙ. Η ΕΕΤΤ  θα είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή αυτού του μηχανισμού, διενεργώντας ετήσιους εξωτερικούς ελέγχους σε 
κάθε ΙΦΣ. 

4. Επισκόπηση της διαδικασίας ανάθεσης 

4.1. Γενικά 

4.1.1. Καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να 
συμμορφωθεί με τις γενικές αρχές που απορρέουν από τους θεμελιώδεις 
κανόνες και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, του δικαιώματος εγκατάστασης, 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της μη διάκρισης και της ίσης 
μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας 
αναγνώρισης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικά μέσα στην διαδικτυακή 
διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr, απεριόριστη και πλήρη δωρεάν 
πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Σύμπραξης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της αντίστοιχης ανακοίνωσης.  

4.1.2. Η δημοσίευση της Προκήρυξης Σύμβασης, σε συνάρτηση προς την παρούσα 
Πρόσκληση, στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σηματοδοτεί την έναρξη του Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
Σύμβασης Σύμπραξης.  

4.1.3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3389/2005 
(«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» - ΦΕΚ Α’ 232/22.09.2005) σε 
συνδυασμό με τον ν. 4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις, 
αναλογικώς εφαρμοζόμενου και συμπληρωματικά από τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  
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4.1.4. Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητα του Έργου, τη νομική και 
χρηματοοικονομική οργάνωσή του και τους κινδύνους που συνδέονται με 
αυτά, ο Διαγωνισμός διαρθρώνεται ως κατωτέρω, προκειμένου η Αναθέτουσα 
Αρχή να ορίσει τα βέλτιστα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες της ή να εκτιμήσει τι μπορεί να προσφέρει η αγορά από την άποψη 
των τεχνικών, χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων και με την προσαρμογή των 
άμεσα διαθέσιμων από αυτή λύσεων.  

4.1.5. Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη περιλαμβάνει δύο φάσεις:  

i. Την A’ Φάση (προεπιλογή), που διέπεται από την παρούσα Πρόσκληση, σε 
ανταπόκριση προς την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο Φάκελος 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 10, και  

ii. την Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών), η οποία διακρίνεται 
περαιτέρω σε επιμέρους στάδια, ήτοι 

α. Στάδιο Β.Ι, που διέπεται από την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, και  
β. Στάδιο Β.ΙΙ, που διέπεται από την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών 

Προσφορών, με την οποία ζητείται η υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης. 

4.2. Α’ Φάση (Προεπιλογή) 

4.2.1. Στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στην 
παράγραφο 10 της παρούσας Πρόσκλησης.  

4.2.2. Σκοπός της Α΄ Φάσης είναι η προεπιλογή εκείνων των Υποψηφίων που 
πληρούν τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής που ορίζονται στην παράγραφο 7 της 
παρούσας Πρόσκλησης, ειδικότερα δε πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής 
Κατάστασης και αποδεικνύουν ότι διαθέτουν αφενός την απαιτούμενη 
Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια και αφετέρου την απαιτούμενη 
Τεχνική Ικανότητα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της 
Σύμβασης Σύμπραξης. 

4.2.3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
που θα έχουν υποβληθεί και θα προσκαλέσει όλους τους Υποψηφίους που 
πληρούν τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, να συμμετάσχουν στη Φάση Β’ του 
Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται κατωτέρω.  

4.3. B’ Φάση (Διάλογος και Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών) 

Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και 
συγκεκριμένα το Στάδιο Β.Ι (Διάλογος) και το Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Δεσμευτικών 
Προσφορών), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω. Η διαμόρφωση των τευχών 
του διαγωνισμού για τα ανωτέρω στάδια θα συμμορφώνεται με τις εγκριτικές 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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4.4. Στάδιο Β.Ι της B’ Φάσης του Διαγωνισμού (Διάλογος) 

4.4.1. Κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού θα αποσταλεί επιστολή από 
την Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες, με την οποία θα κληθούν να 
παραλάβουν την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο. Στην Πρόσκληση 
Συμμετοχής σε Διάλογο θα καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα 
διεξαχθεί ο διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η εκτίμηση ως προς τις 
τεχνικές, χρηματοδοτικές ή νομικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει η αγορά, 
καθώς και η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να 
ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σε 
σχέση με το Έργο. 

4.4.2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει διάλογο με 
καθέναν από τους Προεπιλεγέντες σχετικά με τις βασικές τεχνικές, 
χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους του Έργου, μπορεί δε, κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, να συζητηθούν όλες οι πτυχές της Σύμβασης 
Σύμπραξης. 

4.4.3. Στο στάδιο αυτό, προκειμένου οι Προεπιλεγέντες να υποβάλουν τα σχόλιά 
τους ή να εκπονήσουν τις προτάσεις, μελέτες και λύσεις τους, θα τεθεί στη 
διάθεση των Προεπιλεγέντων, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής, κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για την περιγραφή των 
αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με το Έργο. 

4.4.4. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου οι Προεπιλεγέντες, κατά την 
απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, θα καλούνται κατά 
περίπτωση να σχολιάσουν ή να προτείνουν τις βασικές παραμέτρους 
σχεδιασμού του Έργου, σύμφωνα με όσα έχει θέσει υπόψη τους η 
Αναθέτουσα Αρχή ή/και να καταθέτουν προτάσεις, μελέτες και λύσεις για την 
υλοποίηση, καθώς και για τη νομική και χρηματοοικονομική οργάνωση του 
Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε 
Διάλογο και ενδεχομένως να παρουσιάσουν αυτές σε συναντήσεις με τα 
αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

4.4.5. Η συμμετοχή στο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή 
του Προεπιλεγέντος στο Β.ΙΙ Στάδιο του Διαγωνισμού (Υποβολή Δεσμευτικών 
Προσφορών), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφορών.  

4.4.6. Κατά τη διάρκεια του Διαλόγου, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την ίση 
μεταχείριση όλων των Προεπιλεγέντων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την 
παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης στους Προεπιλεγέντες. Οι 
προτάσεις, λύσεις και εν γένει πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της 
Αναθέτουσας Αρχής από έναν Προεπιλεγέντα και οι οποίες θα 
χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικές δεν θα γνωστοποιηθούν στους άλλους 
Προεπιλεγέντες χωρίς τη συναίνεσή του.  
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4.4.7. Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται 
κατά τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της, θα κηρύξει τη λήξη του Διαλόγου 
(Στάδιο Β.Ι του Διαγωνισμού) και θα ενημερώσει σχετικά τους Προεπιλεγέντες 
που έλαβαν μέρος.  

4.4.8. Το Στάδιο Β.Ι περαιώνεται με την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του 
οριστικού Βασικού Σχεδιασμού του Έργου και την έγκριση των τευχών της 
Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του επόμενου και τελικού 
Σταδίου Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.  

4.5. Στάδιο Β.ΙΙ της B’ Φάσης του Διαγωνισμού (Δεσμευτικές Προσφορές) 

4.5.1. Μετά τη λήξη του Σταδίου Β.Ι, εκκινεί το Στάδιο Β.ΙΙ του Διαγωνισμού. 
Ειδικότερα, θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία 
θα κληθούν οι Προεπιλεγέντες να παραλάβουν την Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών, όπως αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί, με βάση την οποία θα 
υποβληθούν οι Δεσμευτικές Προσφορές. Η Πρόσκληση υποβολής προσφορών 
θα τάσσει εύλογη προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία θα 
ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία αποστολής 
της. 

4.5.2. Οι Προεπιλεγέντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των επτά (7) lots της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κάθε Προεπιλεγείς θα 
υποχρεούται κατά την υποβολή της Δεσμευτικής του Προσφοράς να δηλώσει 
τον μέγιστο αριθμό των lots που προτίθεται να αναλάβει, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι – με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τρία (3) κατ’ ανώτατο 
αριθμό lots ανά ανάδοχο. 

4.5.3. Εάν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών υποβάλουν 
προσφορά λιγότεροι από τρείς συμμετέχοντες, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
το δικαίωμα να ορίσει εξωτερικό ελεγκτή που θα ελέγξει τις προσφορές (ως 
προς το εύλογο του κόστους) των υποψηφίων αναδόχων που ανακηρύσσονται 
Ι.Φ.Σ. σε κάθε lot. 

4.5.4. Η Σύμβαση Σύμπραξης θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Ι.Φ.Σ., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2.1.25 της Πρόσκλησης (ήτοι της 
Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού που θα συστήσει ο Ανάδοχος). Στην 
περίπτωση που ανατεθούν περισσότερα του ενός lots στον ίδιο Ι.Φ.Σ., θα του 
δίδεται η δυνατότητα να συστήσει μία και μόνο Α.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των 
ανατεθειμένων lots. 

4.5.5. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα μέλη της θα 
συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Σ. με τα ίδια ποσοστά 
συμμετοχής, τα οποία δηλώθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η Α.Ε.Ε.Σ. θα 
έχει ως αποκλειστικό σκοπό της την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης 
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σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της τελευταίας και τις κείμενες διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας.  

4.5.6. Η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης με τον Ι.Φ.Σ. τελεί υπό την αίρεση της 
έγκρισής καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υπογραφή της Σύμβασης 
Σύμπραξης κωλύεται και αναστέλλεται ρητώς μέχρι τη χορήγηση έγκρισης 
καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

5. Κριτήρια Ανάθεσης 

5.1. Τα κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, συνδέονται με το αντικείμενό της 
και διασφαλίζουν την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού και κατά τρόπο ο οποίος να παρέχει συνολικό οικονομικό 
πλεονέκτημα για την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.2. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία 
εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης. 

5.3. Τα ειδικότερα και επιμέρους κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, είναι τα 
ακόλουθα: 

5.3.1. Το συγκριτικό ποσοστό κάλυψης με υπηρεσία Class_A (άνω του 
συγκεκριμένου –υποχρεωτικού - κατωφλίου κάλυψης ανά lot) με βαρύτητα 
80% επί της συνολικής βαθμολογίας.  

5.3.2. Το συγκριτικό ποσοστό της ζητούμενης Δημόσιας Συνεισφοράς (κάτω του 
συγκεκριμένου – μέγιστου- άνω ορίου Δημόσιας Συνεισφοράς ανά lot) με 
βαρύτητα 20% επί του συνόλου. 

5.4. Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας Ki ανά lot 
είναι ο ακόλουθος: 

Κi= 80% * (Ti/Tmax) + 20% (Omin/Oi) 

Όπου: 

Ti: η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i για το συγκεκριμένο lot, η οποία 
λαμβάνει τιμή: 100 + 20 * [(Ci-Cthr)/(100%-Cthr)] 

Tmax: η βαθμολογία της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς για το συγκεκριμένο lot 

Oi: η Οικονομική Προσφορά (σε ύψος αιτούμενης δημόσιας δαπάνης) της 
Προσφοράς i για το συγκεκριμένο lot. 

Οmin: η κατώτερη Οικονομική Προσφορά που έχει κατατεθεί για το συγκεκριμένο 
lot. 
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Ci: η προτεινόμενη κάλυψη με υπηρεσία Class_A της Προσφοράς i για το 
συγκεκριμένο lot σε ποσοστό % 

Cthr: η κατώτατη αποδεκτή κάλυψη με υπηρεσία Class_A για το συγκεκριμένο lot σε 
ποσοστό % 

5.5. H τελική κατανομή των lots μεταξύ των Προσφερόντων θα πραγματοποιηθεί με 
βάση τη συνολική τους βαθμολογία ανά προκηρυσσόμενο lot, λαμβάνοντας υπόψη 
και τον μέγιστο αριθμό των lots που ο Προσφέρων δηλώνει με τη Δεσμευτική 
Προσφορά του ότι προτίθεται να αναλάβει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2 της 
Πρόσκλησης. 

6. Δικαίωμα Συμμετοχής 

6.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

6.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις Προσώπων, 
εφόσον τα ίδια, ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτών:  

i. είναι εγκατεστημένα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ 
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

ii. πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής, τα οποία συνίστανται στα Κριτήρια 
Προσωπικής Κατάστασης, στα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και 
Οικονομικής Επάρκειας και τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 της παρούσας. 

6.1.2. Υποψήφιοι που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό υπό τη μορφή Ένωσης 
Προσώπων δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού, ωστόσο, τα μέλη Ένωσης Προσώπων ευθύνονται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμόρφωσή τους 
προς τους όρους του Διαγωνισμού, και, περαιτέρω, όπως θα καθορίζεται στην 
Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διάλογο και στην Πρόσκληση Υποβολής 
Δεσμευτικών Προσφορών, καθώς και στα προσαρτώμενα σε αυτές έγγραφα.  

6.1.3. Σε περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, με τον Φάκελο Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ένα από τα μέλη της Ένωσης ορίζεται ως Επικεφαλής της. Ο 
Επικεφαλής πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος από τα λοιπά μέλη της 
Ένωσης Προσώπων να εκπροσωπεί την Ένωση Προσώπων έναντι της 
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Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.  

6.1.4. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6.3 της Πρόσκλησης, το ποσοστό 
συμμετοχής των μελών Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων που δηλώνεται με τον 
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι δεσμευτικό για κάθε μέλος της 
Ένωσης, σε περίπτωση ανακήρυξης της ως Αναδόχου και αποτελεί το ποσοστό 
συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού 
Σκοπού που θα ενεργεί ως Ι.Φ.Σ.  

6.1.5. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που υποβάλλουν δύο ή περισσότερες Αιτήσεις 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποκλείονται από τη διαδικασία. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει και στην περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν, είτε 
αυτοτελώς, είτε ως μέλη Ενώσεων.  

6.2. Συνδεδεμένη Επιχείρηση 

6.2.1. Σε περίπτωση που Συνδεδεμένη Επιχείρηση προς Υποψήφιο (όπως ορίζεται 
κατωτέρω) υποβάλλει αυτοτελή Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (δηλαδή 
συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως μεμονωμένος Υποψήφιος), ή συμμετέχει ως 
μέλος σε Ένωση Προσώπων που υποβάλλει αυτοτελή Φάκελο Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, τότε αμφότεροι οι ως άνω Υποψήφιοι αποκλείονται.  

6.2.2. Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, υπό τον όρο «Συνδεδεμένη 
Επιχείρηση» νοείται κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ή 
ελέγχεται από, ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με, το Ενδιαφερόμενο Μέρος. Για 
τους σκοπούς του προαναφερόμενου ορισμού, ως «έλεγχος» ενός νομικού 
προσώπου ορίζεται η άσκηση κυριαρχικής επιρροής ή ελέγχου επί του νομικού 
προσώπου. Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν νομικό πρόσωπο (ελέγχον) 
ενοποιεί τους ετήσιους λογαριασμούς του με τους λογαριασμούς άλλου 
νομικού προσώπου (ελεγχόμενο) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 
4308/2014. Στην περίπτωση προσώπων που δεν εμπίπτουν στο ν. 4308/2014, 
ως «έλεγχος» νοείται η πλήρωση στο πρόσωπο του ελέγχοντος οποιουδήποτε 
από τα παρακάτω κριτήρια i. έως v.: 

i. Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή 
μελών της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα).  

ii. Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας 
(θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος 
αυτής της οντότητας.  

iii. Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα 
(θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε 
βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει 
πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της.  

iv. Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε:  

ΑΔΑ: ΨΡΝΒ46ΜΠΥΓ-ΛΡΤ





ΣΔΙΤ ULTRAFAST BROADBAND  
Α’ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
Σελίδα 29 από 90 

α. ελέγχει από μόνος του, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 
μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), 
την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή 
μελών της, είτε  

β. ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  
(i) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή 

εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) 
που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, 
καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση 
των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει 
διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων 
ψήφου αυτού.  

(ii) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τον Υποψήφιο 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων 
ψήφου στη θυγατρική οντότητα.  

(iii) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα 
σημεία i, ii ή iii της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την 
οντότητα (θυγατρική οντότητα). 

v. Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο 
στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα). 

6.3. Μεταβολές στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων 

6.3.1. Ως μεταβολή στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων νοείται οποιαδήποτε από τις 
κατωτέρω αναφερόμενες περιστάσεις ή συνδυασμός αυτών: 

i. η ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων μεταξύ 
των ήδη υφιστάμενων μελών της, 

ii. η έξοδος ενός ή περισσότερων υφισταμένων μελών από την Ένωση 
Προσώπων,  

iii. η είσοδος ενός ή περισσότερων νέων μελών στην Ένωση Προσώπων,  
iv. ο διορισμός άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων ως Επικεφαλής.  

6.3.2. Τυχόν μεταβολή στη σύνθεση Προεπιλεγείσας Ένωσης Προσώπων σύμφωνα 
με την παράγραφο 6.3.1 ανωτέρω επιτρέπεται μόνο μετά την οριστικοποίηση 
των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού, και υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, όπως ορίζονται ακολούθως: 

i. Η μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως 
το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας 
κατάθεσης των Δεσμευτικών Προσφορών και θα υπόκειται στην 
προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

ii. Η Ένωση Προσώπων θα συνεχίσει να πληροί όλα τα Κριτήρια Προεπιλογής 
που καθορίζονται στην παράγραφο 7 της Πρόσκλησης και το νέο μέλος 
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που τυχόν εισέρχεται στην Ένωση Προσώπων, πρέπει να πληροί τα 
Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που καθορίζονται στην παράγραφο 7.2 
της Πρόσκλησης.  

iii. Σε περίπτωση εισόδου νέου μέλους στην Υποψήφια Ένωση Προσώπων 
κάθε συναφής γνωστοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή περί μεταβολής 
στη σύνθεση Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση, αναφορικά με το νέο μέλος. 

iv. Σε περίπτωση διορισμού άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων ως 
Επικεφαλής, ο νέος Επικεφαλής θα αποτελεί πάντοτε πρόσωπο που ήταν 
μέλος της Ένωσης Προσώπων κατά τον χρόνο υποβολής του Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

v. Καμία μεταβολή στη σύνθεση της Ένωσης Προσώπων δεν θα επιτρέπεται 
κατά τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των Δεσμευτικών Προσφορών, παρά μόνο (α) μεταβολές που 
δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους (π.χ. εκκαθάριση, πτώχευση 
κλπ.) ή (β) μεταβολές που δικαιολογούνται από εταιρικό μετασχηματισμό 
(π.χ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή κλπ.). Κάθε τέτοια μεταβολή θα 
τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την 
προϋπόθεση ότι η Υποψήφια Ένωση Προσώπων συνεχίζει να πληροί τα 
Κριτήρια Προεπιλογής που ορίζονται στην παράγραφο 7 της Πρόσκλησης. 

vi. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επαναξιολογεί εάν ο Προεπιλεγείς 
μετά τη γνωστοποίηση της μεταβολής στη σύνθεσή του εξακολουθεί να 
πληροί στο σύνολό τους ή όχι τα Κριτήρια Προεπιλογής που ορίζονται στην 
παράγραφο 7 της Πρόσκλησης. Προεπιλεγείς που δεν πληροί όλους τους 
όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και τα Κριτήρια Προεπιλογής της 
παρούσας Πρόσκλησης αποκλείεται από το Διαγωνισμό. 

vii. Οι προϋποθέσεις i έως vi ανωτέρω εφαρμόζονται σωρευτικά. Τυχόν 
παραβίαση των προϋποθέσεων που καθορίζονται ανωτέρω θα έχει ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Ένωσης Προσώπων από τον Διαγωνισμό. 

6.3.3. Μετά την ανάδειξη και ανακοίνωση των Προεπιλεγέντων, σε κάθε Ένωση 
Προσώπων που τυχόν συγκροτείται μεταγενέστερα από ήδη μεμονωμένο 
Υποψήφιο υποχρεωτικώς τίθεται ως Επικεφαλής ο ήδη Προεπιλεγείς. Στην 
περίπτωση αυτή, η συμμετοχή της εν λόγω Ένωσης Προσώπων στον 
Διαγωνισμό υπόκειται στην έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και επιτρέπεται 
υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.3.2.  

6.3.4. Στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών ή/και στην Πρόσκληση 
Συμμετοχής σε Διάλογο δύναται να προβλεφθούν περισσότερες λεπτομέρειες 
ή να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις μεταβολής στη σύνθεση 
Προεπιλεγείσας Ένωσης Προσώπων.  

6.4. Εξωχώριες (offshore) εταιρίες 
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6.4.1. Εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που 
είναι κάτοικοι, έχουν την καταστατική ή πραγματική έδρα τους ή έχουν 
εγκατάσταση σε μη συνεργαζόμενες χώρες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
65 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και που παρατίθενται στην απόφαση υπό στοιχεία 
ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 4569/30.12.2016), 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε 
ως μέλη Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων είτε ως εταίροι ή μέτοχοι που 
κατέχουν περισσότερο από 1% του μετοχικού κεφαλαίου οικονομικού φορέα 
που είναι Υποψήφιος ή μέλος Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων. 

6.4.2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή 
ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι, έχουν την 
καταστατική ή πραγματική έδρα τους ή έχουν εγκατάσταση σε: 

i. κράτος - μέλος της Ένωσης, ή 
ii. κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
iii. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως 
άνω ΣΔΣ, ή 

iv. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.  

6.5. Απαλλαγή από ευθύνη 

Η Αναθέτουσα Αρχή ή οποιοσδήποτε εκ των συμβούλων της, ή αντιπροσώπων, ή 
υπαλλήλων, ή στελεχών αυτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση 
καταβολής τυχόν εξόδων ή δαπανών που έχει υποστεί η Ένωση Προσώπων ή 
οποιοδήποτε μέλος Ένωσης Προσώπων ή οποιοδήποτε Υποψήφιος, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξαιτίας του αποκλεισμού. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ή των συμβούλων ή αντιπροσώπων, ή υπαλλήλων, ή στελεχών 
αυτού οιουδήποτε είδους δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλου είδους 
αποκατάστασης από την παρούσα Πρόσκληση, ή από τη συμμετοχή τους στο 
Διαγωνισμό, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένου τυχόν 
σφάλματος, ή ανακρίβειας ή παραπλανητικής δήλωσης, ή παράλειψης από την 
παρούσα Πρόσκληση.  

7. Κριτήρια Προεπιλογής 

7.1. Εισαγωγή 

7.1.1. Το παρόν άρθρο καθορίζει τα κριτήρια προεπιλογής που πρέπει να πληρούν οι 
Υποψήφιοι («Κριτήρια Προεπιλογής»), τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα:  
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i. Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 7.2 
κατωτέρω,  

ii. Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας, όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 7.3 κατωτέρω και  

iii. Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 7.4 
κατωτέρω. 

7.1.2. Η συμμόρφωση με τα Κριτήρια Προεπιλογής, αποτελεί διαρκή απαίτηση που 
πρέπει να συντρέχει και μετά την υποβολή και την αξιολόγηση του Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι 
Προσφέροντες της Β’ Φάσης θα υποχρεωθούν να συμπεριλάβουν στη 
Δεσμευτική Προσφορά τους βεβαίωση ότι εξακολουθούν να πληρούν τα ως 
άνω κριτήρια.  

7.2. Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης 

7.2.1. Οι Υποψήφιοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα Κριτήρια Προσωπικής 
Κατάστασης που περιγράφονται κατωτέρω. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, 
η πλήρωση των Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης εξετάζεται στο πρόσωπο 
κάθε μέλους της Ένωσης Προσώπων ξεχωριστά. Οι Υποψήφιοι που δεν 
πληρούν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου ή ως προς 
τους οποίους προκύπτει ότι έχουν υποβάλει σχετικώς ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις, θα αποκλείονται. 

7.2.2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει τους Υποψηφίους από το Διαγωνισμό, σε 
περίπτωση που περιέλθει σε γνώση της ότι υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους (ή σε βάρος μέλους αυτών, όταν 
πρόκειται για Ένωση Προσώπων) για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

i. 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), 

ii. 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,  

iii. 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), 
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iv. 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, 

v. 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), 

vi. 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). 

7.2.3. Ο Υποψήφιος αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά τα ανωτέρω είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

i. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές.  

ii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση 
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

iii. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Στις περιπτώσεις εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό 
κεφάλαιο (fund) η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον διαχειριστή 
επενδύσεων ή/και το διαχειριστή/ομόρρυθμο εταίρο της εν λόγω 
εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικού κεφαλαίου ή τον 
διαχειριστή. 

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων ο λόγος 
αποκλεισμού της παραγράφου 7.2.2 της παρούσας αφορά τους νομίμους 
εκπροσώπους τους. 
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7.2.4. Επιπλέον, αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιοσδήποτε 
Υποψήφιος, εάν η Αναθέτουσα Αρχή: 

i. γνωρίζει ότι ο εν λόγω Υποψήφιος (ή μέλος αυτού) έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό πιστοποιείται από δικαστική 
απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ή με τις κείμενες διατάξεις ή/και 

ii. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο εν λόγω Υποψήφιος (ή 
μέλος αυτού) έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο Υποψήφιος 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. 

Η παρούσα παράγραφος 7.2.4 παύει να εφαρμόζεται όταν ο ελεγχόμενος 
οικονομικός φορέας 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. 

7.2.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Υποψήφιος (ή μέλος 
Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων) που τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητές ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις.  

7.2.6. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Υποψήφιος, 
εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του Υποψήφιου (ή μέλους του), μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την πριν από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

i. 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  
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ii. 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 (i) και (ii) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

7.2.7. Αποκλείεται, επίσης, από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ενδιαφερόμενος και 
στην περίπτωση Μέλους Ένωσης Προσώπων, η Ένωση Προσώπων, σε 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστεί από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης του 
άρθρου 74 του νόμου 4412/2016.  

7.2.8. Αποκλείεται από τον Διαγωνισμό, οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός 
λόγος αποκλεισμού). 

7.2.9.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει ανά πάσα στιγμή κατά 
τη διάρκεια του Διαγωνισμού, Υποψήφιο, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εν λόγω 
Υποψήφιος (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ένα 
από τα μέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης Προσώπων) βρίσκεται, λόγω 
πράξεων που διαπράχθηκαν ή παραλείφθηκαν, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σε μία από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω 7.2.2 έως 7.2.8 παραγράφους.  

7.2.10. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος (ή μέλος Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων) 
επικαλείται την Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια ή την Τεχνική 
και Επαγγελματική Ικανότητα τρίτου φορέα για την πλήρωση των Κριτηρίων 
Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας ή Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Ικανότητας, αντίστοιχα, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της 
παρούσας, τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως ορίζονται ανωτέρω, 
θα πρέπει να πληρούνται και στο πρόσωπο του εν λόγω τρίτου φορέα. 

7.2.11. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7.2.2 και 7.2.4 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε αποδεικνύουν 
επαρκώς την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του σχετικού λόγου 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 
αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 
και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
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αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 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 κρίνονται ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της σχετικής απόφασης. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης ή σύμβασης έργων, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών υπό 
την έννοια των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρονται οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
ή 2014/25/ΕΕ ή σύμβασης παραχώρησης του παρόντος, δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 
κράτος-μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

7.3. Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας 

7.3.1. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ότι 
διαθέτει χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια και ικανότητα που να 
εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της 
Σύμβασης Σύμπραξης («Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 
Επάρκειας»). Στο πλαίσιο αυτό, οι Υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν με τον 
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα αναφερόμενα στην παρούσα 
παράγραφο 7.3.  

7.3.2. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, πρέπει να 
αποδείξει ότι διαθέτει άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, 
ρευστοποιήσιμων και ελευθέρων βαρών χρηματοοικονομικών μέσων (η 
«Καθαρή Προσωπική Περιουσία»), με συνολική αγοραία αξία τουλάχιστον 
πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 50.000.000,00). Για τον προσδιορισμό της 
Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη περιοριστικώς τα 
ακόλουθα: 

i. καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. 
ή/και 

ii. ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες. 

7.3.3. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί νομικό πρόσωπο (με την εξαίρεση 
της παραγράφου 7.3.4 κατωτέρω) θα πρέπει αποδεδειγμένα ο μέσος όρος των 
ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει και αποδεικνύεται από τις Οικονομικές 
Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, να υπερβαίνει τα πενήντα 
εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €). 

7.3.4. Σε περίπτωση Υποψηφίου ή μέλους αυτού, ο οποίος είναι εταιρία 
επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο (fund) θα πρέπει 
αποδεδειγμένα το άθροισμα των επενδυμένων και των διαθέσιμων προς 
επένδυση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των μη εκταμιευμένων 
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δεσμευμένων κεφαλαίων (τα «Συνολικά Κεφάλαια») κατά την τελευταία 
ελεγμένη οικονομική χρήση πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας Πρόσκλησης, να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων 
ευρώ (€ 50.000.000). 

7.3.5. Για τους σκοπούς των περιπτώσεων των παραγράφων 7.3.3 και 7.3.4,  

i. θα γίνεται αποδεκτή η επίκληση οικονομικής χρήσης με έναρξη από 1η 
Ιανουαρίου 2015 και εφεξής,  

ii. τα σχετικά αποτελέσματα θα εξάγονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις 
των Τριών Τελευταίων Χρήσεων (όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.1.27) 
του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα. 

iii. Κατ’ εξαίρεση, στην παράγραφο 7.3.4, όσον αφορά εταιρεία 
επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο (fund), εφόσον τα 
σχετικά αποτελέσματα δεν προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις 
της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, μπορεί να βεβαιώνονται με σχετική 
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. 

7.3.6. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα ανωτέρω 
κριτήρια πληρούνται αν το σταθμισμένο σύνολο, το οποίο υπολογίζεται ως το 
άθροισμα του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων όλων των μελών της Ένωσης 
Προσώπων (ή εφόσον το μέλος Ένωσης Προσώπων είναι φυσικό πρόσωπο, της 
Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας, ή εφόσον το μέλος Ένωσης Προσώπων 
είναι επενδυτικό κεφάλαιο (fund), τα Συνολικά Κεφάλαια), σταθμισμένο για 
κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή του στην 
Ένωση Προσώπων (εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός) υπερβαίνει τα 
πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€ 50.000.000,00).  

7.3.7. Σε περίπτωση Υποψηφίου (ή μέλους αυτού) που αποδεδειγμένα δεν έχει 
συμπληρώσει τρία έτη λειτουργίας από την ίδρυσή του, τα ανωτέρω κριτήρια 
εξετάζονται ως προς τα έτη λειτουργίας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας έχει συμπληρώσει, κατά το χρόνο υποβολής του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τουλάχιστον μια ελεγμένη διαχειριστική 
χρήση.  

7.3.8. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος (ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος αυτού) 
έχει συγχωνευθεί με οποιαδήποτε επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2015 και 
εφεξής, τα προαναφερθέντα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 
Επάρκειας μπορούν επίσης να ικανοποιηθούν με βάση τις pro-forma 
οικονομικές καταστάσεις, καταρτισμένες με την υπόθεση ότι η συγχώνευση ή 
η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στην αρχή της περιόδου αυτής. 

7.4. Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας 

7.4.1. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι έχει πρόσφατη προηγούμενη 
εμπειρία σε υποδομή που συνιστά Δίκτυο Αναφοράς.  
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7.4.2. Ειδικότερα, με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης, κάθε Υποψήφιος πρέπει να 
πληροί και να αποδεικνύει ότι κατά την τελευταία πενταετία πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλος κοινοπραξίας/ένωσης με ποσοστό συμμετοχής άνω του 15%: 

i. είχε την ιδιοκτησία ή/και διαχείριση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση 
υποδομής που συνιστά Δίκτυο Αναφοράς για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον ενός έτους, ή  

ii. έχει κατασκευάσει υποδομή που συνιστά Δίκτυο Αναφοράς  

7.4.3. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος επικαλείται εμπειρία ως μέλος 
κοινοπραξίας/ ένωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται η συμμετοχή του, με το ανωτέρω οριζόμενο ελάχιστο ποσοστό 
συμμετοχής, στην κοινοπραξία/ένωση για το χρονικό διάστημα της κατ’ 
ελάχιστον απαιτούμενης εμπειρίας.  

8. Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων 

8.1. Όσον αφορά τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7.3 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική ικανότητα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7.4 της παρούσας Πρόσκλησης, ένας Υποψήφιος 
μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων («ο Τρίτος Φορέας»), ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Υπό τους ιδίους όρους, μία Ένωση 
Προσώπων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων. 

8.2. Οι ως άνω Τρίτοι Φορείς, κατονομάζονται στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Πρόσκλησης. 

8.3. Στην περίπτωση αυτή, ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι 
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους από τον Τρίτο Φορέα, που παρέχει 
τις σχετικές ικανότητες (Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια ή Τεχνική 
Ικανότητα), καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, προσκομίζοντας σχετική δέσμευση του εν 
λόγω Τρίτου Φορέα, σύμφωνα με τις παραγράφους 8.5 και 8.6 της παρούσας.  

8.4. Οι Τρίτοι Φορείς μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις προσώπων, 
εφόσον τα ίδια, ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτών: 

i. είναι εγκατεστημένα όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6.1.1 περίπτωση i 
της παρούσας Πρόσκλησης, και 

ii. πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης (όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 7.2 της παρούσας Πρόσκλησης). 

8.5. Όσον αφορά την Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια, ο Υποψήφιος και οι 
Τρίτοι Φορείς που παρέχουν τις σχετικές ικανότητες θα είναι από κοινού υπεύθυνοι 
για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, ευθυνόμενοι έκαστος αλληλεγγύως και 
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εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Στο Φάκελο Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος θα συμπεριλαμβάνεται Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου Φορέα, που παρέχει τις σχετικές ικανότητες, στην 
οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να θέσει όλους τους αναγκαίους πόρους στη 
διάθεση του Υποψηφίου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και, στην 
περίπτωση που ήθελε αναδειχθεί Ανάδοχος, στον Ι.Φ.Σ. για όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης Σύμπραξης, μέσω της σύναψης σχετικής σύμβασης, και ότι θα υπέχει 
ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται 
στην παρούσα παράγραφο δεν πληρούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Υπόδειγμα 1 Επίκληση 
Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Ικανότητας Τρίτων), η οποία θα θεωρείται σε 
κάθε περίπτωση επαρκές μέσο απόδειξης.  

8.6. Όσον αφορά την Τεχνική Ικανότητα, ο Υποψήφιος και οι Τρίτοι Φορείς που παρέχουν 
τις σχετικές ικανότητες θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο Τρίτος Φορέας θα συμμετέχει 
ενεργά στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης. Στο Φάκελο 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συμπεριλαμβάνεται Υπεύθυνη Δήλωση, 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου Φορέα, που παρέχει τις 
σχετικές ικανότητες, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να θέσει όλους τους 
αναγκαίους πόρους, τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα στη διάθεση του Υποψηφίου για 
την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, μέσω της σύναψης 
σχετικής σύμβασης και ότι θα υπέχει ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε 
περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο δεν 
πληρούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Υπόδειγμα 2 Επίκληση Τεχνικής Ικανότητας Τρίτων), η 
οποία θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο απόδειξης.  

8.7. Περαιτέρω, ο Τρίτος Φορέας θα πρέπει να υποβάλει το σύνολο των εγγράφων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 10.4 (Υποφάκελος Β – Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης) και, ανάλογα με την περίπτωση, τα έγραφα που 
αρμόζουν από όσα προβλέπονται στην παράγραφο 10.5 (Υποφάκελος Γ – 
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας) ή 
στην παράγραφο 10.6 (Υποφάκελος Δ - Τεκμηρίωση Κριτηρίων Τεχνικής Ικανότητας).  

9. Κριτήρια Διοικητικής Οργάνωσης 

9.1. Κάθε Προεπιλεγείς πρέπει να ορίσει κατά το Στάδιο Β.Ι. του Διαγωνισμού ομάδα με 
ικανό αριθμό στελεχών με τα κατάλληλα προσόντα (γνώσεις, εμπειρία) και τις 
απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να συμμετάσχουν και να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στον Διάλογο («Ομάδα Διαλόγου») 

9.2. Ειδικότερα, η Ομάδα Διαλόγου πρέπει να έχει τουλάχιστον την ακόλουθη δομή και 
σύνθεση:  

i. Υπεύθυνος Έργου με πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα 
ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνίες/Πληροφορική, Μηχανική 
(engineering) και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
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δώδεκα (12) ετών εκ της οποίας τουλάχιστον οκτώ (8) έτη σε Διαχείριση 
Έργων και Προγραμμάτων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών. 

ii. Στέλεχος διοίκησης έργου με πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από 
τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνίες/Πληροφορική, Θετικές 
Επιστήμες, Μηχανική (engineering), Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών εκ της οποίας 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων. 

iii. Στέλεχος οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης με πανεπιστημιακό 
Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 
Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου ή αντίστοιχη ή ισοδύναμης 
ισχύος άδεια σε άλλο κράτος, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) 
ετών και τεκμηριωμένη γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και 
των διεθνών λογιστικών προτύπων η οποία προκύπτει από τουλάχιστον 
πενταετή επαγγελματική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα. 

iv. Στέλεχος νομικής υποστήριξης με πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών στις 
νομικές επιστήμες και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, 
σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, σε ρυθμιστικά ζητήματα του τομέα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε θέματα εταιρικού δικαίου και Ανωνύμων 
Εταιριών. 

v. Στέλεχος σχεδιασμού δικτύου με πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα 
από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνίες/Πληροφορική, 
Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering) και επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υποστηρικτικών υποδομών που θα 
απαιτηθούν.  

9.3. Υπό την επιφύλαξη των όρων της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο, σε 
περίπτωση που η Ομάδα Διαλόγου που θα προτείνει ο Προεπιλεγείς δεν πληροί τα 
κριτήρια Διοικητικής Οργάνωσης της παραγράφου 9.2, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
τάσσει στον Προεπιλεγέντα εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης προς συμπλήρωση ή 
και αντικατάσταση κατά περίπτωση των μελών της Ομάδας Διαλόγου. Σε περίπτωση 
που η νέα προτεινόμενη Ομάδα Διαλόγου και πάλι δεν πληροί τα κριτήρια 
Διοικητικής Οργάνωσης, ο Προεπιλεγείς Επενδυτής θα αποκλείεται από τον Διάλογο.  

10. Περιεχόμενο του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

10.1. Γενικά 

10.1.1. Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποτελείται από τέσσερεις (4) 
ξεχωριστούς Υποφακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν τα έγγραφα που 
περιγράφονται παρακάτω και θα φέρουν και την αντίστοιχη επισήμανση: 
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i. Ο Υποφάκελος Α θα περιλαμβάνει την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με την παράγραφο 10.2 κατωτέρω, τη Δήλωση 
Εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, τη Δήλωση 
Συγκατάθεσης περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα 
με την παράγραφο 10.3 κατωτέρω. 

ii. Ο Υποφάκελος Β θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που 
απαιτούνται στην παράγραφο 10.4 για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
του Υποψηφίου με τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης. 

iii. Ο Υποφάκελος Γ θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που 
απαιτούνται κατά την παράγραφο 10.5 για την απόδειξη της 
συμμόρφωσης του Υποψηφίου με τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και 
Οικονομικής Επάρκειας. 

iv. Ο Υποφάκελος Δ θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που 
απαιτούνται κατά την παράγραφο 10.6 για την απόδειξη της 
συμμόρφωσης του Υποψηφίου με τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας. 

10.1.2. Σε σχέση με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο 10 της Πρόσκλησης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβληθούν είτε σε 
πρωτότυπα έγγραφα είτε σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, ανάλογα 
με την περίπτωση και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της 
Πρόσκλησης. 

ii. Εφόσον παρέχονται υποδείγματα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο 
των Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης στα Παραρτήματα της Πρόσκλησης, τα 
υποδείγματα αυτά θα πρέπει να ακολουθούνται υποχρεωτικά. 

iii. Σε περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης δεν 
εκδίδεται στη χώρα που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένος ο 
Υποψήφιος (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της), ο 
τελευταίος υποχρεούται να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση (σύμφωνα με το περιεχόμενο του υποδείγματος που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της Πρόσκλησης) ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος, στην 
οποία θα βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές 
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Στην 
ένορκη βεβαίωση ή στην υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω δήλωση, ο 
Υποψήφιος (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της), οφείλει να 
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βεβαιώνει και τα γεγονότα, τα οποία θα αποτελούσαν αντικείμενο του μη 
εκδιδόμενου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης.  

iv. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ή προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, θα πρέπει είτε να εμφανίζουν τα χρηματικά ποσά σε ΕΥΡΩ (€) είτε 
να συνοδεύονται από παραρτήματα, στα οποία τα ποσά που 
απεικονίζονται σε νομισματικές μονάδες πλην του ΕΥΡΩ (€), θα 
εμφανίζονται σε ΕΥΡΩ (€) μαζί με ένδειξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
που εφαρμόστηκε. Επισημαίνεται ότι ο Υποψήφιος πρέπει να μετατρέψει 
τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παρουσιάσει τη συναλλαγματική 
ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ, η οποία θα 
πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης 
ημέρας εκάστοτε οικονομικού έτους για τις περιπτώσεις των περιπτώσεων 
7.3.3 και 7.3.4, ενώ για την περίπτωση της παραγράφου 7.3.2 θα πρέπει 
να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κατά την οποία έχει 
εκδοθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό τεκμηρίωσης της 
χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

v. Όλα τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και 
(όπου προβλέπεται) να έχουν επικυρωθεί εντός των τελευταίων ενενήντα 
(90) ημερών πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός αν πρόκειται για έγραφα ή 
πιστοποιητικά άλλων φορέων ή αρχών, που βεβαιώνουν προγενέστερα 
γεγονότα ή περιστάσεις (όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, 
συμβάσεις κλπ.) ή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα 
Πρόσκληση. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί 
μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Οι ένορκες βεβαιώσεις θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

vi. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης των 
κατωτέρω παραγράφων υποβάλλονται ως προς κάθε μέλος αυτής σε 
πλήρη σειρά. 

vii. Η υποβολή των Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης είναι υποχρεωτική και η 
μη υποβολή τους συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου από τον 
Διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι o 
Υποψήφιος ή μέλος Ένωσης Προσώπων έχει προβεί σε ψευδή ή ανακριβή 
δήλωση σε σχέση με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης. 

10.1.3. Όλα τα υποβαλλόμενα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα θα φέρουν την 
Επισημείωση (“Apostille”) σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5ης 
Οκτωβρίου 1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους, και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή σχετικά με την ως άνω 
Επισημείωση εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα 
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κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και ειδικότερα: (i) τα έγγραφα που 
προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του 
κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και 
(iv) τις επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για 
βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό 
έγγραφο. 

10.1.4. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προέρχονται (i) από κράτη-μέρη της 
Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, αλλά εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της σύμβασης αυτής ή (ii) από κράτη τα οποία δεν έχουν 
προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν προξενική θεώρηση 
είτε από την ελληνική προξενική αρχή στο κράτος προέλευσής τους ή από την 
προξενική αρχή του κράτους αυτού στην Ελλάδα με επικύρωση της 
υπογραφής του διπλωματικού υπαλλήλου της ξένης προξενικής αρχής από το 
Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Ειδικά για τα έγγραφα κρατών, για τα οποία η Ελλάδα έχει 
εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, η 
επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στο εν λόγω 
κράτος. 

10.2. Υποφάκελος Α (Τμήμα Ι) – Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

10.2.1. Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να έχει το ελάχιστο 
περιεχόμενο του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της 
Πρόσκλησης και να υπογράφεται (κατά περίπτωση) ως εξής:  

i. Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου, από τον Υποψήφιο (φυσικό 
πρόσωπο) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (νομικό πρόσωπο) 
που είτε έχει γενική εξουσία εκπροσώπησης είτε έχει εξουσιοδοτηθεί 
ειδικώς για την υπογραφή της από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, ή 

ii. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων: 
α. από όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

όπως τα τελευταία εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
εκάστου, που είτε έχει γενική εξουσία εκπροσώπησης είτε έχει 
εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για την υπογραφή από το αρμόδιο προς τούτο 
όργανο,  

β. άλλως δε από τον οριζόμενο κοινό εκπρόσωπο όλων των μελών της 
Ένωσης Προσώπων, ο οποίος θα έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί για το 
σκοπό αυτό από όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής που έχει την 
εξουσία να επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής.  

10.2.2. Η ως άνω Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από 
κατάλογο των συνημμένων Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης, όπως αυτά 
κατανέμονται στους Υποφακέλους Α έως Δ σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
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10.2.3. Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να ορίσει ένα πρόσωπο ως Αντίκλητο, με τον 
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή (δια των εκπροσώπων ή των συμβούλων της) θα 
μπορεί να επικοινωνεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Το πλήρες 
ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του Αντικλήτου πρέπει να 
μνημονεύονται στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων και της ταχυδρομικής διεύθυνσης, αριθμού σταθερής 
γραμμής τηλεφώνου, αριθμού τηλεομοιοτυπίας (fax) και διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αντικλήτου. Θα επισυνάπτεται Υπεύθυνη 
Δήλωση του προσώπου που ορίζεται ως Αντίκλητος περί αποδοχής του 
ορισμού του.  

10.2.4. Στο ίδιο υποφάκελο υποβάλλονται επίσης η Δήλωση Εμπιστευτικότητας 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 και η Δήλωση περί Συγκατάθεσης 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. 

10.3. Υποφάκελος Α (Τμήμα ΙΙ) – Νομιμοποιητικά έγγραφα 

10.3.1. Στον Υποφάκελο Α περιλαμβάνονται επίσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του 
Υποψηφίου και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις, που τεκμηριώνουν την εξουσία 
υπογραφής της εν λόγω Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λογαριασμό 
του Υποψηφίου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα παρακάτω. 

10.3.2. Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου νομικού προσώπου, πρακτικό 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε., 
ή πρακτικό των Διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με το 
οποίο:  

i. Εγκρίνεται η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
Υποψηφίου στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ii. Ο Υποψήφιος αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα 
σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό.  

iii. Δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

iv. Δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί 
λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την 
υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Υποψήφιο. 

v. Δηλώνεται ότι συμμετοχή του Υποψηφίου στον Διαγωνισμό λαμβάνει 
χώρα με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του ιδίου και δεν γεννάται 
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσής του από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
τους συμβούλους της λόγω αυτής καθ’ εαυτής της συμμετοχής του 
Υποψηφίου στον Διαγωνισμό. 
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vi. Δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και δικαιολογητικά ή άλλα 
συνοδευτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί 
πληροφορίες σχετικές με τον Διαγωνισμό και τον Υποψήφιο. 

vii. Ο Υποψήφιος δεσμεύεται για τη σύσταση, σε περίπτωση που 
ανακηρυχθεί Ανάδοχος, της Α.Ε.Ε.Σ.. 

viii. Ορίζεται εκπρόσωπος για τον Διαγωνισμό (Εκπρόσωπος Υποψηφίου) και 
αναπληρωτής του, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον 
Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα, 
καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται σχετικά 
στην παρούσα, 

ix. Ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος, ο οποίος κατοικεί 
εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (και ο οποίος δύναται να είναι 
το ίδιο πρόσωπο με τον ως άνω Εκπρόσωπο Υποψηφίου), με πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.). 

Επί Υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόφαση του, 
κατά τον νόμο ή το καταστατικό του, διοικούντος αυτό οργάνου, η οποία 
περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, υπό στοιχεία (i) μέχρι (ix) 

10.3.3. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, πρακτικό Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σε περίπτωση Α.Ε, ή Απόφαση των Διαχειριστών, σε περίπτωση 
Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., για κάθε μέλος του Υποψηφίου, με το οποίο: 

i. Εγκρίνεται η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως μέλους του 
Υποψηφίου στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ii. Ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στον Υποψήφιο και γίνονται 
αποδεκτά τα ποσοστά συμμετοχής των λοιπών μελών του Υποψηφίου. 

iii. Το μέλος αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα 
σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό, από κοινού, 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα λοιπά μέλη του Υποψηφίου.  

iv. Δηλώνεται ότι το μέλος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
δεσμευόμενο από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα λοιπά μέλη 
του Υποψηφίου. 

v. Δηλώνεται ότι το μέλος δικαιούται, ως μέλος του Υποψηφίου, να υποβάλει 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, 
περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που 
κωλύουν την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον 
Υποψήφιο. 
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vi. Δηλώνεται ότι συμμετοχή του μέλους στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με 
αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του ιδίου και δεν γεννάται οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσής του από την Αναθέτουσα Αρχή ή τους συμβούλους 
της λόγω αυτής καθ’ εαυτής της συμμετοχής του μέλους στον Διαγωνισμό. 

vii. Δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και δικαιολογητικά ή άλλα 
συνοδευτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρυβεί 
πληροφορίες σχετικές με τον Διαγωνισμό, το μέλος και τον Υποψήφιο. 

viii. Δηλώνεται ότι το μέλος δεσμεύεται να συστήσει από κοινού με τα λοιπά 
μέλη του Υποψηφίου, σε περίπτωση ανακήρυξής του ως Αναδόχου, την 
Α.Ε.Ε.Σ., καθώς και ότι τα ποσοστά εκάστου ιδρυτικού μετόχου της Α.Ε.Ε.Σ. 
θα είναι τα αυτά με τα δηλούμενα ποσοστά συμμετοχής του ως μέλους 
του Υποψηφίου. 

ix. Ορίζεται κοινός για όλα τα μέλη εκπρόσωπος του Υποψηφίου ως 
επικεφαλής («ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου») και αναπληρωτής 
εκπρόσωπος, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο 
(Ένωση Προσώπων) όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται στην 
παρούσα, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται 
σχετικά στην παρούσα Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

x. Ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος του Υποψηφίου, ο 
οποίος κατοικεί εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (και ο οποίος 
δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ανωτέρω κοινό Εκπρόσωπο 
Υποψηφίου), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κ.λπ.). 

Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων, μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται 
απόφαση του, κατά τον νόμο ή το καταστατικό του, διοικούντος αυτό 
οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, υπό στοιχεία 
(i) μέχρι (x).  

Σε περίπτωση που η Υποψήφια Ένωση Προσώπων έχει περιβληθεί τον τύπο 
της κοινοπραξίας ή άλλο νομικό τύπο ή μορφή, το σχετικό έγγραφο σύστασης 
της κοινοπραξίας ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι περιεβλήθη άλλο 
νομικό τύπο ή μορφή. 

10.3.4. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 

i. Πρόσφατο πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 
έκδοσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο πιστοποιεί την εγγραφή 
του στο μητρώο της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένο. 
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ii. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, 
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που 
απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 10.3.2 στοιχεία i έως ix 

iii. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο είναι μέλος του Υποψηφίου, 
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που 
απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 10.3.3 στοιχεία i έως x.  

10.3.5. Επιπλέον, σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

i. Πρόσφατο πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 
έκδοσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο πιστοποιεί τη σύσταση και 
την εγγραφή του νομικού προσώπου στο μητρώο της αρμόδιας αρχής της 
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο και την ύπαρξή του κατά την 
ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. 

ii. Κωδικοποιημένο καταστατικό ή/και ιδρυτικό έγγραφο του νομικού 
προσώπου όπως ισχύει έκδοσης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών 
πριν από την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

iii. Έγγραφα που αποδεικνύουν τον ορισμό διοίκησης και την εξουσία 
εκπροσώπησης ενός ή περισσότερων προσώπων (π.χ. Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι, Εκτελεστικοί Διευθυντές, Διαχειριστές, Συνδιαχειριστές κ.λπ.), 
ως ισχύει, έκδοσης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών πριν από την 
υποβολή τους.  

10.4. Υποφάκελος Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης 

10.4.1. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης 
της παραγράφου 7.2.2 της Πρόσκλησης, υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο (-α) ισοδύναμο (-α) έγγραφο (-α)/ πιστοποιητικό (-ά) εκδοθέν 
(-θέντα), εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

i. σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από τις αρμόδιες δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές της χώρας εγκατάστασής του, που πιστοποιεί ότι ο 
Υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί δια αμετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης για κάποια από τα αδικήματα της παραγράφου 7.2.2 της 
παρούσας Πρόσκλησης,  

ii. σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τις αρμόδιες δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές της χώρας της καταστατικής του έδρας που πιστοποιεί (-
ούν) ότι τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 7.2.3 της 
παρούσας πρόσκλησης Πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί δια 
αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για κάποια από τα αδικήματα της 
παραγράφου 7.2.2 της παρούσας Πρόσκλησης,  

iii. σε περίπτωση εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό 
κεφάλαιο (fund) από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της 
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χώρας εγκατάστασής της, που πιστοποιεί ότι ο διαχειριστής επενδύσεων 
ή/και ο διαχειριστής/ομόρρυθμος εταίρος της εν λόγω εταιρείας 
επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικού κεφαλαίου ή ο διαχειριστής 
δεν έχει καταδικαστεί δια αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για 
κάποια από τα αδικήματα της παραγράφου 7.2.2 της παρούσας 
Πρόσκλησης,  

iv. σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε μέλος της Ένωσης, προσκομίζει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, 
ανάλογα με τη νομική μορφή του.  

10.4.2. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Προσωπικής κατάστασης 
της παραγράφου 7.2.4, προσκομίζεται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εν ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής του, άλλως εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από 
την υποβολή του.  

10.4.3. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Προσωπικής κατάστασης 
της παραγράφου 7.2.5 προσκομίζεται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα 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 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. 

10.4.4. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Προσωπικής κατάστασης 
της παραγράφου 7.2.6, προσκομίζεται πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
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. 

10.4.5. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Προσωπικής κατάστασης 
της παραγράφου 7.2.7, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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10.4.6. Επιπροσθέτως, για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και προς 
απόδειξη ότι δεν συντρέχει ο λόγος αποκλεισμού της παραγράφου 7.2.8 της 
Πρόσκλησης, οι Υποψήφιοι ή τα μέλη τους, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, 
οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά 
ονομαστικοποίησης μετοχών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει: 

i. Οι ανώνυμες εταιρίες με έδρα στην Ελλάδα που συμμετέχουν στο 
Διαγωνισμό, πρέπει να προσκομίσουν: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του N. 4548/2018 την εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ.), από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν 
στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την 
υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από 
την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το 
σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές.  

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, 

γ. Εφόσον από την κατάσταση των μετόχων της παραγράφου 10.4.6 σημείο 
i.β. ανωτέρω, προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρίας είναι άλλες ανώνυμες 
εταιρίες κ.ο.κ., ειδικό μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι 
ανώνυμες εταιρίες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο η εταιρία καταχωρεί 
όλα τα στοιχεία που αφορούν τους μετόχους κάθε ανώνυμης εταιρίας 
που είναι μέτοχος της προσφέρουσας εταιρίας κ.ο.κ., μέχρι τελευταίου 
φυσικού προσώπου.  

Αν ο Υποψήφιος, ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, μέλος αυτού είναι 
εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλο Χρηματιστήριο 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), απαλλάσσεται από την υποβολή 
του ειδικού μετοχολογίου της παραγράφου 10.4.6 σημείο i.γ. ανωτέρω. 

ii.  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που από το δίκαιο της χώρας της καταστατικής 
έδρας τους επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ονομαστικοποίηση μετοχών, μέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της 
καταστατικής έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 
Προκειμένου περί εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν 
βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της 
υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την 
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εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο 
των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, 

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Υποψήφιας 
εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το 
δίκαιο του κράτους της καταστατικής της έδρας, με ημερομηνία το 
αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία 
Υποβολής. 

γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της 
εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής. 

Αν ο Υποψήφιος, ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, μέλος αυτού, είναι 
εταιρία εισηγμένη σε Χρηματιστήριο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Ο.Ο.Σ.Α.), απαλλάσσεται από την υποβολή του εγγράφου της 
παραγράφου 10.4.6 σημείο ii.γ. ανωτέρω. 
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια 
αρχή του κράτους συστάσεως του Υποψηφίου ή του μέλους της Ένωσης 
προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

iii. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που από το δίκαιο της χώρας της έδρας τους 
δεν επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν: 

α. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου 
της εταιρείας. 

β. Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση 
μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων 
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, 
εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για 
τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της 
εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, 
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες 
συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια 
αρχή του κράτους συστάσεως του Υποψηφίου ή του μέλους της Ένωσης 
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Προσώπων που ενεργεί ως Υποψήφιος και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

iv. Τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης της παρούσας παραγράφου. 
10.4 υποχρεούται επίσης να υποβάλει και κάθε τρίτος φορέας που τυχόν 
παρέχει τις ικανότητές του σύμφωνα με την παράγραφο 8 της παρούσας. 

10.5. Υποφάκελος Γ – Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας 

10.5.1. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και 
Οικονομικής Επάρκειας της παραγράφου 7.3 της Πρόσκλησης, υποβάλλονται 
τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.  

10.5.2. Κάθε Υποψήφιος που είναι νομικό πρόσωπο και, σε περίπτωση Υποψήφιας 
Ένωσης Προσώπων τα μέλη αυτής που είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει να 
υποβάλει με τον Υποφάκελο Γ του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων 
(όπως ορίζονται στην παράγραφο 7.3.5 της παρούσας Πρόσκλησης). 

10.5.3. Κάθε Υποψήφιος που είναι εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών ή 
επενδυτικό κεφάλαιο (fund), και, σε περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης 
Προσώπων τα μέλη αυτής που είναι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών ή 
επενδυτικό κεφάλαιο (fund), προς απόδειξη των απαιτουμένων της 
παραγράφου 7.3.4 δύναται να προσκομίσει βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή 
σύμφωνα την παράγραφο 7.3.5 σημείο iii. 

10.5.4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, στον Υποφάκελο 
Γ του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα περιλαμβάνονται βεβαιώσεις 
τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., με ημερομηνία 
έκδοσης το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, 
σχετικά με το ύψος των καταθέσεων μετρητών του Υποψηφίου ή/και 
βεβαίωση, με ημερομηνία έκδοσης ομοίως το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν 
από την Ημερομηνία Υποβολής, από τράπεζα, επιχείρηση παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών ή μέλος χρηματιστηρίου, θεματοφύλακα που 
λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., ως προς 
την αγοραία αξία των ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών του 
Υποψηφίου. 

10.5.5. Ο Υποψήφιος πρέπει επιπλέον να υποβάλει πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας Πρόσκλησης. Η ακρίβεια των στοιχείων του 
πίνακα θα ελέγχεται με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 
Τελευταίων Χρήσεων ή/και τις υποβληθείσες βεβαιώσεις τραπεζών κ.λπ. κατά 
τα ανωτέρω. 

10.5.6. Εφόσον ο Υποψήφιος επικαλείται τους πόρους Τρίτου Φορέα σύμφωνα με 
την παράγραφο 8 της Πρόσκλησης, πρέπει επιπλέον στον Υποφάκελο Γ να 
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υποβάλει για τον τρίτο φορέα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης, 
αναλόγως αν ο εν λόγω τρίτος φορέας είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς 
και τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 10.5.5 πίνακα. 

10.6. Υποφάκελος Δ – Τεκμηρίωση Τεχνικής Ικανότητας 

10.6.1. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας της 
παραγράφου 7.4 της Πρόσκλησης, υποβάλλονται τα έγγραφα και στοιχεία που 
αναφέρονται παρακάτω: 

i. Πίνακα, συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της Πρόσκλησης 
ii. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται 
στον ανωτέρω πίνακα είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς. 

iii. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρεται 
στην παράγραφο αυτή, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία 
όμως θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 στοιχεία και εφόσον ούτε τούτο είναι 
δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου από την οποία θα προκύπτουν 
τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, και στην οποία θα 
παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
των ανωτέρω. 

11. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

11.1. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συσταθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

11.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
συντάσσει τα Πρακτικά της, τα οποία και διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

11.3. Η Αναθέτουσα Αρχή και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να 
υποβοηθούνται στο έργο τους κατά την εξέταση και αξιολόγηση των Φακέλων 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων από κατάλληλους, κατά περίπτωση, 
συμβούλους της Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων  

Η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Πρόσκληση επαρκούν για την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
των σχετικών δικαιολογητικών. Εντούτοις, σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι 
έχουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την παρούσα Πρόσκληση, 
έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν λεπτομερείς αιτήσεις για παροχή διευκρινήσεων 
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μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 13.1 της παρούσας Πρόσκλησης. Οι 
παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δίνονται μέσω της ανάρτησης 
αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», 
Κατηγορία «Προς Προμηθευτή, Διακήρυξη και Δημοσίευση στο Portal», εντός 
εύλογου χρονικού πλαισίου και πάντως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
Ημερομηνία Υποβολής. 

13. Υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

13.1. Ημερομηνία Υποβολής 

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας μέχρι την 26.08.2019 και ώρα 13:00 (Ώρα Ελλάδος, 
GMT+2). Οποιοσδήποτε Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλεται μετά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε ανωτέρω, δεν θα γίνεται δεκτός. Τυχόν 
καθυστέρηση οφειλόμενη σε τυχηρά ή σε λόγους ανωτέρας βίας δεν θα 
αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την καθυστερημένη παραλαβή του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τονίζεται ότι τον κίνδυνο για την εκπρόθεσμη 
παράδοση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, φέρει ο Υποψήφιος.  

13.2. Υποβολή~ μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

13.2.1. Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τους Φακέλους Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικάÇ, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής, σε 
ηλεκτρονικόÇ φάκελο του υποσυστήματος. 

13.2.2. Για τη συμμετοχήÇ στο ΔιαγωνισμόÇ οι Ενδιαφερόμενοι απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακήÇ υπογραφήÇ, χορηγουμένη απόÇ πιστοποιημένη αρχήÇ 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγράφουν στο ηλεκτρονικόÇ σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- ΔιαδικτυακήÇ πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης με αρθ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσιών Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕθνικούÇ 
Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 
τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική 
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές εκδήλωση ενδιαφέροντος 
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συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή 
ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  

13.2.3. Η Ένωση Προσώπων υποβάλλει κοινόÇ Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
που υποχρεωτικάÇ υπογράφεται ψηφιακάÇ, είτε απόÇ όλα τα μέλη που 
αποτελούν την Ένωση Προσώπων, είτε απόÇ εκπρόσωπό τους, νομίμως 
εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με την παράγραφο 10.3.3 της παρούσας.  

13.2.4. Στον ηλεκτρονικόÇ Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιέχονται τέσσερις 
(4) ξεχωριστοίÇ ηλεκτρονικοίÇ Υποφάκελο, οι οποίοι θα περιέχουν τα έγγραφα 
που περιγράφονται στην παράγραφο 10 της παρούσας Πρόσκλησης.  

13.2.5. ΑπόÇ τον Ενδιαφερόμενο σημαίνονται, με χρήση του σχετικούÇ πεδίου του 
υποσυστήματος, κατάÇ την σύνταξη του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικόÇ χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτήÇ, ο 
Ενδιαφερόμενος υποβάλει στον οικείο Υποφάκελο σχετικήÇ αιτιολόγηση με τη 
μορφήÇ ψηφιακάÇ υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητάÇ όλες τις 
σχετικές διατάξεις νομού ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο του 
ηλεκτρονικούÇ του φακέλου.  

13.2.6. Στην περίπτωση της υποβολής στοιχειών με χρήση μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικόÇ αρχείο με μορφήÇ ZIP), 
εκείνα τα οποία επιθυμείÇ ο Ενδιαφερόμενος να χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικάÇ, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα 
υποβάλλει ως χωριστάÇ ηλεκτρονικάÇ αρχεία με μορφήÇ Portable Document 
Format (PDF) ή ως χωριστόÇ ηλεκτρονικόÇ αρχείο μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτάÇ.  

13.2.7. Ο χρήστης – Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τους ανωτέρω Υποφάκελος μέσω 
του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Συγκεκριμένα, τα 
στοιχειά και ΔικαιολογητικάÇ Τεκμηρίωσης που περιλαμβάνονται στον Φάκελο 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβάλλονται απόÇ τον οικονομικόÇ φορέα 
ηλεκτρονικάÇ σε μορφήÇ αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 
έχουν συνταχθείÇ/παραχθείÇ απόÇ τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονικήÇ υπογραφήÇ ή προηγμένη ηλεκτρονικήÇ υπογραφήÇ με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρθ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α.  

13.2.8. Στη συνέχεια, οι Ενδιαφερόμενοι παράγουν απόÇ το υποσύστημα τα 
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ηλεκτρονικάÇ αρχεία [«εκτυπώσεις» των στοιχειών και Δικαιολογητικών 
Τεκμηρίωσης των Υποφάκελο του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 
μορφήÇ αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτάÇ 
υπογράφονται απόÇ τους Ενδιαφερομένους με εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονικήÇ υπογραφήÇ ή προηγμένη ηλεκτρονικήÇ υπογραφήÇ με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ. 
αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
Υποφακέλους του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κατά τη συστημική 
υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης του 
ηλεκτρονικού Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε σχέση με τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Υποφάκελοι) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί 
αποβούν επιτυχείς ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο 
υποσύστημα. Διαφορετικά, ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν 
υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους Ενδιαφερόμενους με 
σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των Ενδιαφερομένων, 
προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  

13.2.9. Εφόσον τα στοιχεία και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που περιλαμβάνονται 
στο Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι 
Ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

13.2.10. Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αποστέλλεται στον Ενδιαφερόμενο με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

13.2.11. Οι Υποψήφιοι δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθέντος Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πριν την καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής, με 
έγγραφο αίτημα τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από 
σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό 
αίτημα του Υποψηφίου, προβαίνει στην απόρριψη του σχετικού ηλεκτρονικού 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο υποσύστημα πριν την καταληκτική 
Ημερομηνία Υποβολής. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει 
εκ νέου Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω του υποσυστήματος έως την 
Ημερομηνία Υποβολής.  

13.3. Έγχαρτη υποβολή  
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13.3.1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο 13, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο στην 
Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα 
που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του 
ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά, 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. 

Στις περιπτώσεις που με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 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 τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης. 

13.3.2. 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. 

13.3.3. Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία και Δικαιολογητικά 
στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, 
ήτοι στη Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα  

13.3.4. Τα ως άνω έντυπα στοιχεία και Δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε 
έγχαρτη μορφή. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ ηλεκτρονικής και 
έντυπης μορφής, θα υπερισχύει η έντυπη. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ 
του πρωτότυπου σε έντυπη μορφή και του αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, 
θα υπερισχύει το πρωτότυπο σε έντυπη μορφή.  

13.3.5. Προς διευκόλυνση του ελέγχου, όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν ως άνω 
σε έγχαρτη μορφή, πρέπει να είναι βιβλιοδετημένα, (επιτρέπεται και η χρήση 
ντοσιέ).  

13.3.6. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι από τα 
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα Κριτήρια 
Επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 της παρούσας Πρόσκλησης, 
απορρίπτεται η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου.    
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13.4. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

13.4.1. Μετά την Ημερομηνία Υποβολής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 13.1 της 
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Αναθέτουσα Αρχή 
κοινοποιεί στους Υποψηφίους τον σχετικό κατάλογο Υποψηφίων, όπως αυτός 
παράγεται από το υποσύστημα.  

13.4.2. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προβαίνουν σε 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την 
27.08.2019 και ώρα 13:00 (Ώρα Ελλάδος).  

13.5. Διευκρινίσεις 

13.5.1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν ή 
να παρέχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων. Σε περίπτωση 
που κάποιος Υποψήφιος δεν συμπληρώσει ή διευκρινίσει τα έγγραφα του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού και εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί 
από αυτήν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 
την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, τότε, ο Υποψήφιος θα αποκλείεται 
από το Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται 
από Υποψήφιο χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

13.5.2. Στοιχεία και σημεία των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που 
δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή 
επουσιωδών σφαλμάτων, οδηγούν στην απόρριψη των Φακέλων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

13.5.3. Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους 
σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων Α, 
Β, Γ και Δ, δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους Υποψηφίους, όπως εντός 
εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση.  

13.6. Αξιολόγηση Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

13.6.1. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα 
ελέγξει σε κλειστές συνεδριάσεις της το περιεχόμενο των Φακέλων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων, και θα συντάξει σχετικό πρακτικό 
αξιολόγησης, το οποίο θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να 
αποφασίσει σχετικά. 

13.6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδώσει απόφαση, για το ποιοι Υποψήφιοι 
προεπιλέγονται προκειμένου να συμμετάσχουν στην Β’ Φάση του 
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Διαγωνισμού και ποιοι αποκλείονται. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει 
σχετικά τους Υποψηφίους για το αποτέλεσμα της προεπιλογής.  

13.6.3. Με την ανακήρυξη των Προεπιλεγέντων, κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η 
παρούσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού. 

13.6.4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει όσους Υποψηφίους υπέβαλαν εκπρόθεσμα 
ή απαραδέκτως Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, να παραλάβουν τον 
Φάκελό τους χωρίς αυτός να έχει αποσφραγιστεί. Σε περίπτωση που ο 
Φάκελος δεν αναζητηθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από την προαναφερθείσα 
ειδοποίηση, θα θεωρείται ως ανεπιθύμητος και θα καταστρέφεται. 

14. Ματαίωση του Διαγωνισμού 

14.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει, αναβάλει, ή 
τροποποιήσει τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να 
τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα οποιασδήποτε Φάσης του Διαγωνισμού ή την 
προθεσμία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή κάθε άλλη 
προθεσμία σχετιζόμενη με τον Διαγωνισμό, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των Υποψηφίων, των 
Προεπιλεγέντων, των Προσφερόντων ή / και τρίτων. 

14.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τον 
Διαγωνισμό:  

i. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, ή  

ii. στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης. 

14.3. Ματαίωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

ii. αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου 
δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή,  

iii. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης,  

iv. αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη,  

v. αν λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, 
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vi. για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος 

14.4. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από εισήγηση του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά 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. 

14.5. Σε περίπτωση ακύρωσης, ματαίωσης ή επανάληψης του Διαγωνισμού για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία, οι Ενδιαφερόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες 
ή οι Προσφέροντες δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης.  

14.6. Οι Ενδιαφερόμενοι, Υποψήφιοι, Προεπιλεγέντες και Διαγωνιζόμενοι θα 
βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στις φάσεις του Διαγωνισμού χωρίς η 
Αναθέτουσα και η Δημοπρατούσα Αρχή να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη. 

14.7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ενός και μόνο Υποψηφίου δεν αποτελεί κώλυμα για 
την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. 

15. Δημοσιότητα 

15.1. Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση: 

i. Στις 15.05.2019, στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου δημοσιεύθηκε την 17.05.2019 και έλαβε τον 
ακόλουθο Αριθμό Προκήρυξης: 2019/S 095-230929· 

ii. Στις 30.05.2019,  απεστάλη τροποποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης 
Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iii. Στις 20.05.2019, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), όπου δημοσιεύθηκε στις 20.05.2019 και έλαβε τον ακόλουθο 
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 19PROC004978025 

 

ενώ το σύνολο του κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα: www.mindigital.gr  

16. Γλώσσα του Διαγωνισμού 

16.1. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η ελληνική 
και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική 
γλώσσα.  

16.2. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 
μετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως νόμιμη μετάφραση 
θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια του 
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άρθρου 454 του Κ.Πολ.Δ., των διατάξεων του ν. 3712/2008 (ΦΕΚ Α΄ 225) και του 
άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
ελληνική. 

16.3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο των Υποψηφίων, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

16.4. Οι τυχόν προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με την παράγραφο 17 της παρούσας 
Πρόσκλησης, θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

16.5. Η έγγραφη και η προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, των 
επιτροπών του Διαγωνισμού και των Ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των 
Προεπιλεγέντων, των Προσφερόντων, του Αναδόχου και του Ι.Φ.Σ. θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των 
ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την 
Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και με τις Επιτροπές του Διαγωνισμού με τον ορισμό και 
την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη. 

17. Δικαστική Προστασία  

17.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 345 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, και τις διατάξεις 
του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, 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 Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών («ΑΕΠΠ») κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

17.2. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

ii. δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

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

17.4. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, 
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. 

17.5. 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, το οποίο 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. 

17.6. 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. 

17.7. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο του 
Διαγωνισμού, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 

17.8. Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: (α) κοινοποιεί την 
προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. 
α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 και (β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο 
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ τα προβλεπόμενα 
στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

17.9. 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 . 

17.10.  Η άσκηση της 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 της 
αναθέτουσας αρχής. 
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17.11. 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. 

17.12. 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 και συζητείται το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

18. Θεσμικό Πλαίσιο 

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

i. του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) “ Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα”  

ii. του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες 
διατάξεις.» αναλογικώς εφαρμοζόμενων και στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν 
ειδικότερους όρους του συμβατικού πλαισίου της Σύμπραξης, 

iii. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπληρωματικά εφαρμοζόμενου 

iv. 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 
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παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

v. του v. 4443/2016 (ΦΕΚ 232Α/9-12-16), άρθρο 72, παρ. 4 περί μετονομασίας 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση σε «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και 
υπαγωγή της από 1.4.2017 στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 

vi. του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει και ιδίως 
του άρ. 4 αυτού 

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

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

ix. 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”, 

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

xi. του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων  για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» και ιδίως του άρθρου 35 

xii. της υπ΄αρ. πρωτ. REGIO.DGA2.G5/PT/ 28.09.2015 επιστολή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται το “Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς” (Next Generation Access (NGA) Plan, Greece) 

xiii. του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

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

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

xvi. Του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων" (ΦΕΚ Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 
279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
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Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β' 1673) σχετικά με τα 
''Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005'' 

xvii. της με 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» 

xviii. της με 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.)», 

xix. του ΠΔ 82/2017 (ΦΕΚ Α’117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 

xx. 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».  

xxi. Της υπ’ αρ. πρωτ. 6058/27-4-2018 (B’ 2024) απόφασης του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα: « Ορισμός 
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα ΤΠΕ του ΥΨΗΠΤΕ ως Φορέα Υλοποίησης- 
Δικαιούχου των Δράσεων του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 

xxii. του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και Μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, Σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης…) 

xxiii. του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
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xxiv. Της υπ’ αρ. πρωτ. 2900/2018 (ΦΕΚ Β΄4493) απόφασης του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στον 
Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, στον Γενικό Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στους Προϊσταμένους των Οργανικών 
Μονάδων των ανωτέρων Γενικών Γραμματειών (Γενικής Διεύθυνσης, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), στους 
Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης, 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εσωτερικού 
Ελέγχου του Υπουργείου, στον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και 
στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΔΟΤΠΕ του Υπουργείου» (Β' 4493), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αρ. 3370 όμοια (ΦΕΚ 
Β' 5182/19.11.2018) 

xxv. της υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5928/Β/31-12-2018) 
Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
81896/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 
– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 
όπως ισχύει. 

xxvi. Της σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα του άρθρου 3 του ν. 3389/2005, η οποία 
περιλαμβάνεται στο 40/17.1.2019 πρακτικό συνεδρίασης και το οποίο έλαβε 
ΑΔΑ Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1, με την οποία αποφασίστηκε: 

a. Η έγκριση της με αρ. πρωτ 55/11.01.2019 Αίτησης Υπαγωγής του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
στις διατάξεις του ν. 3389/2005, όπως ισχύει, του έργου «Υποδομές 
Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», όπως 
αυτό παρουσιάζεται στην Αιτιολογική Έκθεση της Ειδικής 
Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

b. Η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς 
Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
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προϋπολογισμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Αιτιολογική 
Έκθεση και 

c. Εξουσιοδοτείται η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα για το συντονισμό όλων των απαραίτητων 
ενεργειών για την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ανάθεσης της 
Σύμβασης Σύμπραξης δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 
3389/2005 

18.2. Διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση του Έργου και της Σύμβασης Σύμπραξης, εφαρμόζονται, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά. 

19. Γενικές Διατάξεις 

19.1. Η υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης.  

19.2. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματά της, έχουν συγκεντρωθεί με καλή πίστη με 
σκοπό να υποβοηθήσουν τους Ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν ιδία άποψη περί 
του Διαγωνισμού και του Έργου, ωστόσο δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι 
ολοκληρωμένες και δεν έχουν επαληθευθεί ανεξάρτητα από την Αναθέτουσα Αρχή 
ή τους συμβούλους της. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυητική δήλωση ή 
δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την 
ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα του παρόντος εγγράφου. Σε κάθε 
περίπτωση, οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι, με δική τους 
αποκλειστική ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων 
που αφορούν στο αντικείμενο της υπό σύναψη Σύμβασης, με τη βοήθεια δικών τους 
οικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων. 

19.3. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, των υπαλλήλων, 
στελεχών ή των συμβούλων της και των εν γένει προστηθέντων της οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης (ούτε ως προς τα έξοδα υποβολής του Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) ή άλλη αποκαταστατική ζημίας αξίωση κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής ως εκ της παραλαβής της Πρόσκλησης αυτής ή της συμμετοχής 
του στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο αποκλεισμός από τον 
Διαγωνισμό ή η μη επιτυχία στον Διαγωνισμό δεν αποτελεί βάση για οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ή/και των προαναφερθέντων 
προσώπων. Κάθε Ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες και τα κόστη που 
θα επωμισθεί ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση και για την προετοιμασία και 
υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ούτε η Αναθέτουσα Αρχή ούτε οι 
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υπάλληλοι, τα στελέχη, οι σύμβουλοι και οι εν γένει προστηθέντες αυτής δεν φέρουν 
ευθύνη για οποιαδήποτε κόστη ή δαπάνες επωμισθεί ή άλλη ζημία που ήθελε 
υποστεί Ενδιαφερόμενος ή άλλος παραλήπτης της παρούσας Πρόσκλησης σε σχέση 
με τον Διαγωνισμό. 

19.4. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. Εάν, τυχόν, υποβληθούν 
εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, δεν επιτρέπονται 
αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που μπορεί να 
εξομοιωθούν με αντιπροσφορά. 

19.5. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σε καμία 
περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση UFBB αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του 
«Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές, περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν 
διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας. Στόχος της δράσης είναι η 
ανάπτυξη Δικτύου ικανού να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας 
στους τελικούς χρήστες με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps -
αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές με τρόπο 
συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι. Το έργο θα 
υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει και να μην στρεβλώνει τη λειτουργία της 
αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. 
Για την επίτευξη του στόχου παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες δύο κατηγοριών:  

• Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμη σε 
1 Gbps 

• Κλάση Β: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps  

Οι ταχύτητες αυτές αναφέρονται σε αξιόπιστες  ταχύτητες ανά συνδρομητή, σε συμμόρφωση 
με τον ορισμό της “αξιόπιστης” ταχύτητας των Κατευθηντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την 
εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία 
ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (2013/C 25/01) 
Η δράση αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου σχεδόν του διαθέσιμου πληθυσμού (>98% 
των συνδέσεων) των περιοχών στόχου, με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps (συνδυαστικά 
μέσω υπηρεσιών Κλάσης Α’ ή Β’) και την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους αυτού 
με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps (Κλάση Α’) (μεσοσταθμικά άνω 
του 63% των συνδέσεων). Επιπλέον θα πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον 75% των 
απομακρυσμένων οικισμών (που δεν περιλαμβάνονται εντός ζώνης κάλυψης 550 μ από το 
πλησιέστερο KV), περιλαμβανομένου υποχρεωτικά όλων εκείνων με πληθυσμό μεγαλύτερο 
ή ίσο των 100 κατοίκων βάσει της απογραφής του 2011.  

LOT Εκτιμώμενες 
συνδέσεις 

Εκτιμώμενοι 
απομακρυσμένοι 
οικισμοί 

Ελάχιστο όριο 
συνδέσεων για 
κάλυψη κλάσης Α' 

1 117,825 678 67% 

2 125,880 523 63% 

3 111,574 618 61% 
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4 103,495 221 74% 

5 123,775 515 64% 

6 114,330 453 61% 

7 115,276 293 51% 

Σύνολο 812,155 3,301 63% 
Κατά την λήξη της περιόδου παραχώρησης, θα πρέπει το σύνολο των περιοχών να 
καλύπτεται από υπηρεσίες Κλάσης Α σε επίπεδα 2 και 3 (Class A Layer 2 και Class A Layer 3 
Services).  
Ειδικά οι Κοινωνικο-οικονομικοί φορείς και τοποθεσίες, εντός των περιοχών παρέμβασης 
(ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές θα εξυπηρετούνται από υπηρεσίες Κλάσης Α ή Κλάσης Β) 
θα πρέπει να εξυπηρετούνται με συμμετρικές υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps. Οι 
συγκεκριμένες θέσεις όπου υπάρχουν Κοινωνικο-οικονομικοί φορείς και τοποθεσίες θα 
εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση αναμένεται να συμβάλει στα ακόλουθα: 

• Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους 
ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society)  

• Επίτευξη «ουσιαστικής αλλαγής» (step change) σε όρους ευρυζωνικής 
διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει 
μηδενικό ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης σχετικών υποδομών και υπηρεσιών 

• Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών 
επόμενης γενιάς. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης, που θα 
προσφέρει συνδέσεις με αξιόπιστες ταχύτητες σύνδεσης τουλάχιστον 100 Mbps.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Αποδέκτες της δράσης θα είναι: 

• Πολίτες και επιχειρήσεις αγροτικών, περιαστικών & αστικών περιοχών της χώρας 
που στερούνται πρόσβασης σε υψηλές/ υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες. 

• Κοινωνικο-οικονομικοί φορείς και τοποθεσίες, εντός των περιοχών παρέμβασης, σε 
υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps. 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
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Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις κάτωθι βασικές 
σχεδιαστικές αρχές:  

• Ανάπτυξη ενός δικτύου ανοικτής πρόσβασης (Open-access network) το οποίο θα 
επιτρέπει τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού  

• Διαστασιολόγηση της υποδομής έτσι ώστε όλοι οι συνδρομητές σε μια περιοχή να 
μπορούν να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη ποιότητα υπηρεσιών  

• Αξιοποίηση κατά το μέγιστο δυνατόν των υπαρχουσών δικτυακών υποδομών, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί οικονομικά και τεχνικά προσφορότερη επιλογή 
από την ανάπτυξη νέων υποδομών.  

• Τεχνολογική ουδετερότητα έτσι ώστε όμως να εξασφαλίζεται ότι θα παρέχονται τα 
απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη της πλειονότητας των περιοχών της χώρας οι οποίες δεν 
καλύπτονται από τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του ιδιωτικού τομέα, 
συμπληρωματικά στις αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι. Από το 
πεδίο παρέμβασης του έργου UFBB εξαιρούνται επίσης οι περιοχές που εμπίπτουν στις 
περιοχές παρέμβασης των άλλων δύο δράσεων: Superfast Broadband (SFBB) και Rural 
Broadband (RB). Ο ενδεικτικός αναλυτικός κατάλογος των OCCAs και των απομακρυσμένων 
οικισμών περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η γενική αρχιτεκτονική του δικτύου περιλαμβανομένου των κομβικών σημείων και τμημάτων 
του περιγράφεται στη συνέχεια:  

 
  Έννοια Σύντομη περιγραφή 
POP Point of Presence – 

Σημείο Παρουσίας 
Αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης των συνδέσεων 
των συνδρομητών και παράδοσης των υπηρεσιών 
στα διασυνδεδεμένα δίκτυα των παρόχων.  
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RAP Regional Aggregation 
Pοint – Σημείο 
περιφερειακής 
συνάθροισης 

Αποτελεί ενδιάμεσο σημείο συνάθροισης μεταξύ των 
FCP και του αντίστοιχου POP.  

FCP First Concentration 
Point – Πρώτο σημείο 
συγκέντρωσης 

Αποτελεί το πρώτο σημείο συγκέντρωσης των 
συνδέσεων των τελικών συνδρομητών μέσω του 
οποίου συνδέονται προς το RAP και το POP. 

DPSL Distribution Point at 
the Service Location - 
Σημείο Διανομής στο 
χώρο παροχής της 
Υπηρεσίας 

Το πιο απομακρυσμένο σημείο του δικτύου 
(πλησιέστερα στον συνδρομητή) από όπου γίνεται η 
διανομή της υπηρεσίας. Η εγκατάστασή DPSL 
εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που θα 
παρασχεθούν υπηρεσίες τύπου Α.  

Οι σχετικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις δικτυακές υποδομές συνοψίζονται 
ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
Σημείο ή Τμήμα 
Δικτύου 

Απαίτηση 

POP Κάθε POP θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 10.000 εν 
δυνάμει συνδρομητές (Active Lines). 
Στα POP θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες 
για την συνεγκατάσταση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού 

RAP Τα RAP θα πρέπει να απέχουν κατά μέγιστο 20 χιλιόμετρα από το 
πλέον απομακρυσμένο εξυπηρετούμενο DPSL (για τις 
εξυπηρετούμενες περιοχές Κλάσης Α). 
Τα RAP θα πρέπει να απέχουν κατά μέγιστο 19 χιλιόμετρα από το 
πλέον απομακρυσμένο εξυπηρετούμενο FCP. 
Τουλάχιστον ένα (1) RAP θα εγκαθίσταται σε κάθε νησί. 
Υπό την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενες ανώτατες αποστάσεις 
πληρούνται, ένα RAP μπορεί να εγκαθίσταται εντός του αντίστοιχου 
κόμβου POP. 
Στα RAP θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες 
για την συνεγκατάσταση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού 

FCP Τα FCP τα οποία εξυπηρετούν απομακρυσμένους οικισμούς θα 
πρέπει να απέχουν κατά μέγιστο 300 μέτρα από το κέντρο του 
εξυπηρετούμενου οικισμού όπως ορίζεται στο επισυναπτόμενο 
αρχείο. 

DPSL Κάθε DPSL θα πρέπει να εξυπηρετεί κατά μέγιστο 4 κτίρια υπό την 
προϋπόθεση ότι η μέγιστη απόσταση των εξυπηρετούμενων κτιρίων 
από το σχετικό DPSL δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 μέτρων 
σε ευθεία γραμμή. 
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Εναλλακτικά της εγκατάστασης DPSL μπορεί να γίνει εγκατάσταση 
ενός σωληνίσκου από το FCP έως το όριο της ιδιοκτησίας. (βλέπε και 
στη συνέχεια τμήμα μεταξύ FCP-DPSL).  
Η εγκατάσταση DPSL ή σωληνίσκου, εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές 
που καλύπτονται από Υπηρεσίες Κλάσης Α. 

Τμήμα μεταξύ 
POP-RAP 

Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστούν: 
1. Ικανή χωρητικότητα μετάδοσης, για την πρακτικά απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση (transmission capacity uncontended in practice) των 
εκάστοτε συνδεδεμένων συνδρομητών υπηρεσιών Κλάσης Α και Β. 
Ενδεικτικά η ελάχιστα απαιτούμενη χωρητικότητα κατά την έναρξη 
της εμπορικής λειτουργίας του τμήματος δικτύου που εξυπηρετεί 
κάθε συγκεκριμένο RAP ορίζεται σε: 
(RA X 1000 Mbps + RB X 100 Mbps) / 20 (εκπεφρασμένη σε Mbps)1 
2. Τέσσερα (4) ζεύγη οπτικών ινών οι οποίες θα διασυνδέουν από 
άκρο σε άκρο (end to end) κάθε RAP με το αντίστοιχο POP. Τα ζεύγη 
αυτά θα είναι πέρα και πάνω από τις οπτικές ίνες που τυχόν θα 
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εξασφάλιση της χωρητικότητας 
που αναφέρεται στο σημείο 1. 
3.Τρεις (3) κενοί σωληνίσκοι οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε 
σημείο της υπόγειας και εναέριας όδευσης του δικτύου. Οι 
σωληνίσκοι αυτοί θα είναι πέρα και πάνω από τους σωληνίσκους 
που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εγκατάσταση των 
καλωδίων οπτικών ινών που αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω. Η 
απαίτηση αυτή μπορεί να αρθεί ή να μειωθεί2 για τα τμήματα 
οδεύσεων για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες 
υποδομές.  
Ειδικά για τα μικρά νησιά (ενδεικτικά με λιγότερες από 200 Active 
Lines που θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε 500 κατοίκους), ανεξάρτητα 
από την Κλάση της καλυπτόμενης υπηρεσίας, είναι δυνατή η 
υλοποίηση του τμήματος μεταξύ POP-RAP με άλλες τεχνολογίες και 
επομένως παύει να ισχύει το σημείο 2. 

Τμήμα μεταξύ 
RAP-FCP 

Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστούν: 
1. Πλήθος ζευγών οπτικών ινών τουλάχιστον ίσο με (KA +KB)/323  
2. Τρεις (3) κενοί σωληνίσκοι οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε 
σημείο της υπόγειας και εναέριας όδευσης του δικτύου. Οι 
σωληνίσκοι αυτοί θα είναι πέρα και πάνω από τους σωληνίσκους 

                                                             
1 Όπου RA, RΒ είναι το πλήθος των καλυπτόμενων συνδρομητών Κλάσεων Α και Β αντίστοιχα στην 
εξυπηρετούμενη από το αντίστοιχο RAP περιοχή 
2 ανάλογα με την πραγματική χωρητικότητα μιας συγκεκριμένης υπάρχουσας υποδομής ή ανάλογα με 
την τεχνική ή νομική σκοπιμότητα 
3 Όπου KA, KΒ είναι το πλήθος των καλυπτόμενων συνδρομητών Κλάσεων Α και Β αντίστοιχα στην 
εξυπηρετούμενη από το αντίστοιχο FCP περιοχή 
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που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εγκατάσταση των 
καλωδίων οπτικών ινών που αναφέρονται στο σημείο 1. Η απαίτηση 
αυτή μπορεί να αρθεί ή να μειωθεί2 για τα τμήματα οδεύσεων για τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές.  
Ειδικά για τα FCP που εξυπηρετούν αποκλειστικά υπηρεσίες Κλάσης 
Β και συγκεντρώνουν λιγότερους από 40 Active Lines (που θεωρείται 
ότι αντιστοιχούν σε 100 κατοίκους), είναι δυνατή η υλοποίηση του 
τμήματος μεταξύ RAP-FCP με άλλες τεχνολογίες, ικανής 
χωρητικότητας μετάδοσης, για την πρακτικά απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση (transmission capacity uncontended in practice) των 
εκάστοτε συνδεδεμένων συνδρομητών. Ενδεικτικά η ελάχιστα 
απαιτούμενη χωρητικότητα κατά την έναρξη της εμπορικής 
λειτουργίας του τμήματος δικτύου που εξυπηρετεί κάθε 
συγκεκριμένο FCP ορίζεται σε (ΚB X 100 Mbps) / 20 (εκπεφρασμένη 
σε Mbps). Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν τα σημεία 1 και 2. 

Τμήμα μεταξύ 
FCP-DPSL 

Στο τμήμα αυτό, για τις περιοχές Κλάσης Α και Κλάσης Β, είναι 
δυνατή η χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι, κατ’ ελάχιστο, το δίκτυο θα διαστασιολογηθεί ώστε να μπορεί να 
προσφέρει τις ελάχιστες απαιτήσεις επιπέδου υπηρεσίας σε όλους 
τους εν δυνάμει συνδρομητές που βρίσκονται στην εξυπηρετούμενη 
περιοχή. Σε περίπτωση που σε αυτό το τμήμα χρησιμοποιηθούν 
οπτικά στοιχεία, το καλώδιο οπτικής ίνας θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον ένα (1) ζεύγος για κάθε εν δυνάμει συνδρομητή του 
DPSL ή εναλλακτικά να εγκατασταθεί ένας (1) κενός σωληνίσκος που 
θα χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική εμφύσηση καλωδίου οπτικής 
ίνας με ικανή χωρητικότητα να εξυπηρετήσει το σύνολο των εν 
δυνάμει συνδρομητών του κτιρίου. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κατά την λειτουργία του δικτύου θα παρέχονται από τον Ανάδοχο υπηρεσίες χονδρικής 
ανοιχτής πρόσβασης με όρους ίσης και μή διακριτικής μεταχείρισης και σεβασμό των αρχών 
της τεχνολογικής ουδετερότητας σε όλα τα Επίπεδα δικτύου ως ακολούθως : 

• Υπηρεσίες μακρόχρονης και βραχύχρονης μίσθωσης υποδομών (ενδεικτικά: 
υποσωλήνων, ζευγών οπτικών ινών, στύλων και χώρους σε κεραιοσυστήματα) σε 
όλα τα βασικά κομβικά σημεία του δικτύου που είναι διαθέσιμες οι υποδομές αυτές. 
Εν γένει, θα διασφαλίζεται πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία παθητικής υποδομής, όπως 
προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των Κατευθηντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την 
εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την 
ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (2013/C 25/01), (περιλαμβανομένου 
επίσης υποσωλήνων, στύλων, σκοτεινής οπτικής ίνας, καμπινών, κλπ). Τα σημεία 
παράδοσης της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν τόσο τα κομβικά σημεία όσο και τα 
ενδιάμεσα σημεία (πχ φρεάτια, στύλοι), όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 
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• Υπηρεσίες συνεγκατάστασης παθητικού εξοπλισμού σε όλα τα βασικά κομβικά 
σημεία του δικτύου. 

• Υπηρεσίες συνεγκατάστασης ενεργού εξοπλισμού σε όλα τα βασικά 
ηλεκτροδοτούμενα κομβικά σημεία του δικτύου. 

• Υπηρεσίες χωρητικότητας ταχύτητας ανάλογης με την Κλάση Υπηρεσιών κάθε 
περιοχής. 

• Υπηρεσίες Εικονικού Αδεσμοποίητου Βρόγχου (Virtual Loop Unbundling- VLU) 
ταχύτητας ανάλογης με την Κλάση Υπηρεσιών κάθε περιοχής. 

• Υπηρεσίες bitstream ταχύτητας ανάλογης με την Κλάση Υπηρεσιών κάθε περιοχής. 
Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως της δικτυακής τοπολογίας που θα επιλεγεί, (πχ Point-to-Point 
ή Point-to-Multipoint) θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυνατότητα πλήρους και 
αποτελεσματικής αδεσμοποίησης (υπό την έννοια της υποσημείωσης 118 των 
Κατευθηντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (2013/C 25/01). 
Ειδικότερα στην περίπτωση τοπολογίας Point-to-Multipoint θα υπάρχει σαφής υποχρέωση 
πλήρους και αποτελεσματικής αδεσμοποίησης μέσω πολυπλεξίας μήκους κύματος (WDM) 
όταν η τεχνολογία αυτή τυποποιηθεί και είναι εμπορικά διαθέσιμη, ενώ μέχρι τότε, θα 
υπάρχει υποχρέωση παροχής εικονικά αδεσμοποίητου προιόντος (VULA). Ως σημείο 
οριοθέτησης της υπηρεσίας WDM ορίζεται το RAP, ενώ ως σημείο οριοθέτησης της 
υπηρεσίας VULA το POP. 
Επιπλέον των βασικών υπηρεσιών που θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ο Ανάδοχος, θα 
υπάρχει η ευχέρεια να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες χονδρικής υπό την προϋπόθεση ότι 
θα τύχουν της έγκρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.. 
Οι τιμές πρόσβασης χονδρικής θα καθορισθούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε συμμόρφωση με την 
παράγραφο 78.η των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον 
τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων 
(2013/C 25/01) 
Πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση σύμπραξης, εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίσει 
την Α.Ε.Ε.Σ. ως κατέχουσα Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (σε συμμόρφωση με το εφαρμοζόμενο 
ρυθμιστικό πλαίσιο), θα της επιβληθούν υποχρεώσεις πρόσβασης σε συμμόρφωση με το 
Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
Η συνεπής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου θα ελέγχεται από την αναθέτουσα 
αρχή τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του δικτύου. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες προθεσμίες ως προς τα ορόσημα 
κάλυψης και διαθεσιμότητας υπηρεσιών (κατά τη Φάση Κατασκευής), καθώς και ως προς τα 
επίπεδα παροχής των υπηρεσιών και της προβλεπόμενης αναβάθμισης τους σε κλάση Α 
(κατά τη Φάση Λειτουργίας), θα προβλέπονται ρήτρες που θα εξειδικευθούν στην 
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(σύμφωνα με τις παραγράφους 10.2.1 και 8.2 της Πρόσκλησης) 

 
Προς: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(ΕΔΟΤΠΕ), Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα  
 
Αγαπητοί κύριοι / Αγαπητές κυρίες 
1. Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) ………………….. ………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ 
αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την 
.................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. 
(Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και στην περίπτωση 
που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας}, ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ……………………………………………… [στην 

περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει 

να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν] με την επωνυμία 
……………………………………. (πλήρης εμπορική επωνυμία), (ή δεόντως εξουσιοδοτημένος προς 
τούτο από το νομικό πρόσωπο με την εμπορική επωνυμία …………………………………….), που έχει 
την καταστατική του έδρα στην ……………………………………. (διεύθυνση, χώρα) δηλώνω ότι το 
ως άνω νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό για την ανάθεση 
Σύμβασης Σύμπραξης για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST 
BROADBAND» και υποβάλλει με το παρόν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους 
όρους της σχετικής Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή τον 05.2019. 
 

Εφόσον πρόκειται για Ένωση/Κοινοπραξία, θα πρέπει να δηλώνονται τα εξής στην Επιστολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

 
Οι κάτωθι υπογράφοντες.......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και 
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) 
………………….. ………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν 
………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. 
(ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος 
γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), ενεργώντας υπό την 
ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες 
……………………………………. (πλήρεις εμπορικές επωνυμίες), (ή ως δεόντως εξουσιοδοτημένοι 
προς τούτο από τα νομικά πρόσωπα με τις εμπορικές επωνυμίες …………………………………….), 
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που έχουν τις καταστατικές τους έδρες ……………………………………. (διεύθυνση, χώρα), 
δηλώνουμε ότι τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από 
κοινού στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης για το έργο «Υποδομές 
Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST BROADBAND» και, έχοντας συστήσει μια Ένωση 
Προσώπων προς τούτο, υποβάλλουν με το παρόν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε η οποία εκδόθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή τον 05.2019. 
 

Ή 

 
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) ………………….. ………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ 
αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την 
.................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. 
(Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), ενεργώντας υπό την 
ιδιότητά μου ως κοινού εκπροσώπου, δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο, των νομικών 
προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω, δηλώνω ότι τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από κοινού στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης 
Σύμπραξης για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST 
BROADBAND» και, έχοντας συστήσει μια ένωση προσώπων προς τούτο, υποβάλλουν με το 
παρόν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης, η οποία 
εκδόθηκε η οποία εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή τον 05.2019. 
Τα κάτωθι αναφερόμενα νομικά πρόσωπα έχουν συστήσει μια ένωση προσώπων ως 
ακολούθως: 
i) Μέλη της ένωσης προσώπων: 
α) ……………………………………. (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο 
……………………………………., με καταστατική έδρα ……………………………………. (χώρα, πόλη, οδός, 
ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει το ………% (μερίδα συμμετοχής στην Κοινοπραξία). 
β) ……………………………………. (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο 
……………………………………., με καταστατική έδρα ……………………………………. (χώρα, πόλη, οδός, 
ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει το ……. % (μερίδα συμμετοχής στην Κοινοπραξία). 
γ) …..… 
Σύνολο: 100% 
ii) Όλα τα ως άνω νομικά πρόσωπα (μέλη της ένωσης προσώπων) συμφωνούν να καταστούν 
υπεύθυνα από κοινού και εις ολόκληρον απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχείο για τη 
συμμόρφωσή τους με τους όρους της Πρόσκλησης και της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 
iii) Επικεφαλής της Ένωσης Προσώπων έχει οριστεί προσηκόντως από τα μέλη της 
................................ (εταιρική επωνυμία). 
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iv) Ο Επικεφαλής της Ένωσης Προσώπων έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τα υπόλοιπα μέλη 
της να εκπροσωπεί την Ένωση Προσώπων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. καθ’ όλη τη 
διάρκεια και για όλους τους σκοπούς του Διαγωνισμού.  
 

(Συμπληρώνεται σε περίπτωση επίκλησης πόρων Τρίτων Φορέων)  

 
2. Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης δηλώνω/ουμε 
ότι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς θα παρέχουν ικανότητες και πόρους προς τον Υποψήφιο 
ή σε μέλος αυτού, σχετικά με ικανότητες που απαιτεί η Πρόσκληση, ως εξής: 
 

Αποδέκτης των πόρων 
(Υποψήφιος ή μέλος του) 

Επωνυμία 
Τρίτου Φορέα  

Είδος Ικανοτήτων 
(με μνεία παραγράφου της Πρόσκλησης) 

   
   
   

 
3. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 10 της Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή τον Μάϊο του 
2019. 
Εγώ/ Εμείς διορίζουμε τον Κο/Κα ………………………………….. (πλήρες όνομα), κάτοικο 
……………………………………. (πλήρης διεύθυνση), με τον αριθμό τηλεφώνου 
……………………………………. (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό φάξ 
……………………………………. και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
……………………………………., ως αντίκλητο και εκπρόσωπο επικοινωνίας (Αντίκλητος), με τον 
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή και οι Σύμβουλοί της δύνανται να επικοινωνούν εντός των 
πλαισίων της αντίστοιχης Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 
Οι όροι που χρησιμοποιούνται εδώ με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στην από [●] 2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας 
Αρχής (ΑΔΑΜ [●]). 
Τόπος, Ημερομηνία 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

(Υπεύθυνη Δήλωση κατά την έννοια της παραγράφου 2.1.34, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 8.5 και 8.6 της Πρόσκλησης) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 
Προς: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(ΕΔΟΤΠΕ), Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα  
 
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) ………………….. ………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ 
αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την 
.................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. 
(Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και στην περίπτωση 
που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας}, ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ……………………………………………… [στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν 

τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν], με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε 
σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης του έργου 
«Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST BROADBAND», σύμφωνα με την 
σχετική Πρόσκληση, ότι: 
(i) Η εταιρία ............................. (η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της Ένωσης Προσώπων), την 
οποία εκπροσωπώ/-ούμε, δεσμεύεται να θέσει όλους τους αναγκαίους πόρους στη διάθεση 
του ......................... (εταιρική επωνυμία του Ενδιαφερόμενου / του μέλους Ένωσης 
Προσώπων), καθ΄ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και, στην περίπτωση που ήθελε 
αναδειχθεί Ανάδοχος, στον Ι.Φ.Σ. για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης (όπως 
ειδικότερα θα προβλέπεται σε αυτή) μέσω της σύναψης σχετικής σύμβασης. 
(ii) Η εταιρία ………………….. (η επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της Ένωσης Προσώπων), την οποία 
εκπροσωπώ/-ούμε, θα υπέχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνη με τον ως άνω Ενδιαφερόμενο για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης και για την 
πλήρωση των όρων της  παραγράφου 8 της ανωτέρω Πρόσκλησης. 
(iii) Η εταιρία ………………….. (η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της Ένωσης Προσώπων), την 
οποία εκπροσωπώ/-ούμε, δεν θα παράσχει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τους ίδιους 
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πόρους και ικανότητες σε άλλον οικονομικό φορέα ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 
πόρους αυτούς η ίδια για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  
(iν) Η εταιρία ……………...…….. (η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της Ένωσης Προσώπων) την 
οποία εκπροσωπώ/-ούμε, σε περίπτωση απώλειας ή δραστικού περιορισμού των ως άνω 
πόρων και ικανοτήτων για το χρονικό διάστημα της διάθεσης αυτών, δεσμεύεται να 
ειδοποιήσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή.  
Οι όροι που χρησιμοποιούνται εδώ με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στην από [●]/ 2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας 
Αρχής (ΑΔΑΜ [●]). 
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)]  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Προς: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(ΕΔΟΤΠΕ), Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα  
 
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) …………………..………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ 
αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή), την .................. 
(ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος 
γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και στην περίπτωση 
που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας}, ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………….. [στην περίπτωση που οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα 

στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν], με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε 
σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης του έργου 
«Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST BROADBAND», σύμφωνα με την 
σχετική Πρόσκληση, ότι: 
(i) Η εταιρία ............................. (η επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει την τεχνική 
ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της ένωσης προσώπων), την οποία εκπροσωπώ/-
ούμε, δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά, κατά περίπτωση και ανάλογα με την παρεχόμενη 
ικανότητα στην υλοποίηση του Έργου, και ειδικότερα δεσμεύεται να θέσει όλους τους 
αναγκαίους τεχνικούς πόρους (υλικούς και ανθρώπινους) και την απαραίτητη τεχνογνωσία 
στη διάθεση του ......................... (εταιρική επωνυμία του Ενδιαφερόμενου / του μέλους 
ένωσης προσώπων), καθ΄ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και, στην περίπτωση που ήθελε 
αναδειχθεί Ανάδοχος, στον Ι.Φ.Σ., για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης (όπως 
ειδικότερα θα προβλέπεται σε αυτή), μέσω της σύναψης σχετικής σύμβασης, αναφορικά με 
το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST BROADBAND» (όπως 
ορίζεται στην Πρόσκληση). 
(ii) Η εταιρία ………………….. (η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει την τεχνική ικανότητα 
στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της ένωσης προσώπων), την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, δεν 
θα παράσχει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τους ίδιους πόρους και ικανότητες σε άλλον 
οικονομικό φορέα ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους αυτούς η ίδια για τη 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  
(iii) Η εταιρία …………………..(η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει την τεχνική ικανότητα 
στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της ένωσης προσώπων) θα είναι υπεύθυνη έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την πλήρωση των όρων της παραγράφου 8.6.  
(iii) Η εταιρία ………………….. (η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει την τεχνική ικανότητα 
στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της ένωσης προσώπων) την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, σε 
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περίπτωση απώλειας ή δραστικού περιορισμού των ως άνω πόρων και ικανοτήτων για το 
χρονικό διάστημα της διάθεσης αυτών, δεσμεύεται να ειδοποιήσει άμεσα την Αναθέτουσα 
Αρχή.  
Οι όροι που χρησιμοποιούνται εδώ με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στην από [●]/[●]/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας 
Αρχής (ΑΔΑΜ [●]). 
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(Υπεύθυνη Δήλωση κατά την έννοια της παραγράφου 2.1.34, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.1.26 και 2.1.27 της Πρόσκλησης) 

 
 
Προς: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(ΕΔΟΤΠΕ), Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα 
 
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) …………………..………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ 
αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή), την .................. 
(ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος 
γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και στην περίπτωση 
που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας}, ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………….[στην περίπτωση που οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα 

στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν], με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε 
σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης για το 
έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST BROADBAND», σύμφωνα με 
την σχετική Πρόσκληση, ότι: 
Το εφαρμοστέο δίκαιο της ……………………………….. (συγκεκριμένη αναφορά στο εν λόγω δίκαιο) 
σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου ……………………………………… 
(εταιρική επωνυμία) δεν απαιτεί τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων του ως άνω 
νομικού προσώπου. 
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)]  

ΑΔΑ: ΨΡΝΒ46ΜΠΥΓ-ΛΡΤ





ΣΔΙΤ ULTRAFAST BROADBAND  
Α’ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
Σελίδα 83 από 90 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 της Πρόσκλησης) 

 
Υποβάλλεται για καθένα εκ των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας ανάλογα με την νομική 
του μορφή: 
- σε περίπτωση Νομικού Προσώπου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

[ αναγράφεται η 
Επωνυμία του 
Διαγωνιζόμενου] 

[αναγράφεται το 
ποσοστό συμμετοχής σε 
περίπτωση ένωσης] 

ν*   

    ν* -1   
    ν* - 2   
  [Μέσος Όρος τριετίας 

του Διαγωνιζομένου] 

* όπου ν η οικονομική χρήση του τελευταίου έτους. 
- σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου ή Επενδυτικού Κεφαλαίου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

[ αναγράφεται η 
Επωνυμία του 
Διαγωνιζόμενου] 

[αναγράφεται το ποσοστό 
συμμετοχής σε περίπτωση 
ένωσης] 

  

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία στον παραπάνω πίνακα είναι αληθή. 
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία) 
[Υπογραφή]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

(Υπεύθυνη Δήλωση κατά την έννοια της παραγράφου 2.1.34, σύμφωνα με την 
παράγραφο 10.1.2 σημείο iii. της Πρόσκλησης) 

 
 
Προς  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΔΟΤΠΕ), 
Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα 
 
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) …………………..………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ 
αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή), την .................. 
(ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος 
γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και στην περίπτωση 
που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας}, ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………..[στην περίπτωση που οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα 

στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν], με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε 
σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης για το 
έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST BROADBAND», σύμφωνα με 
την σχετική Πρόσκληση, ότι: 
το …………………………………………………….. (περιγραφή του εγγράφου που απαιτείται βάσει της 

παραγράφου ….. της Πρόσκλησης) δεν μπορεί να εκδοθεί στην ………………….. χώρα της 
σύστασης, και/ή στη ……………………………., χώρα τρέχουσας εγκατάστασης της εταιρείας μας, 
για τους ακόλουθους λόγους: ………………………………. (αναφορά των λόγων που δεν είναι 

δυνατή η έκδοση). 

Κατόπιν αυτού, βεβαιώνουμε και δηλώνουμε υπεύθυνα τα ακόλουθα: ………………………………… 
(Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει στην παρούσα Δήλωση τα γεγονότα που θα 

είχαν πιστοποιηθεί αν το πιστοποιητικό υπήρχε, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση). 
 
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ  

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.6.1 σημείο i. της Πρόσκλησης) 

 
Επωνυμία του δηλούμενου οικονομικού φορέα  
Ονομασία επικαλούμενου έργου   
Τόπος υλοποίησης του επικαλούμενου έργου/ 
Χρονική περίοδος υλοποίησης 

 

Επωνυμία οικονομικού φορέα ή επωνυμίες των 
οικονομικών φορέων της ένωσης που είχε 
αναλάβει το επικαλούμενο έργο  

 

Ποσοστό συμμετοχής του δηλούμενου 
οικονομικού φορέα στο επικαλούμενο έργο 

 

Συνοπτική περιγραφή του επικαλούμενου έργου   
Χρονική περίοδος συμμετοχής στο επικαλούμενο 
έργο 

 

Αντικείμενο των εργασιών που είχαν αναληφθεί 
στο επικαλούμενο έργο 

[Ιδιοκτησία, Διαχείριση, Λειτουργία, 
Εκμετάλλευση, Κατασκευή]  

Βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει η 
επικαλούμενη ικανότητα 

[Κατάλογος βεβαιώσεων που 
επισυνάπτονται] 

 
 
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

(Υπεύθυνη Δήλωση κατά την έννοια της παραγράφου 2.1.34, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 10.6.1.ii. της Πρόσκλησης) 

 
Προς: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(ΕΔΟΤΠΕ), Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα 
 
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) …………………..………………………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ..................... ή του Διαβατηρίου 
υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την 
.................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. 
(Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), 
κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και στην περίπτωση 
που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας}, ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………. {στην περίπτωση που οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να 
συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν},  με την παρούσα 
δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία 
Υποψηφίου) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης για το έργο 
«Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -ULTRA-FAST BROADBAND» ότι: 
Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον πίνακα που συντάχθηκε 
και υποβλήθηκε σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της Πρόσκλησης Υποβολής Ενδιαφέροντος 
σε σχέση με την τεχνική ικανότητα του νομικού προσώπου ………………………… (να εισαχθεί η 
εταιρική επωνυμία) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών (…… έως …..) είναι πλήρεις, 
αληθείς και ακριβείς. 
 
_________(τόπος), ________( ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ/ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΔΟΤΠΕ) («η Αναθέτουσα Αρχή»), 
ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως Υποψήφιος ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Υποψηφίου, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται 
τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:  
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο 
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο 
Υποψήφιος ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Υποψηφίου.  
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 
ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, 
η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει 
ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας 
θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση του Υποψηφίου 
σχετικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 
ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν 
γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 
όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 
νόμο. 
IV. Τα δεδομένα της ανωτέρω υπό I παραγράφου θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι 
(20) ετών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ή, αναφορικά με τον Ανάδοχο και τον Ι.Φ.Σ., για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την 
λήξη ή λύση της Σύμβασης Σύμπραξης. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά 
δεδομένα θα καταστρέφονται.  
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Υποψήφιος είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Υποψηφίου, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν, απευθυνόμενο στην Αναθέτουσα Αρχή στα στοιχεία επικοινωνίας που 
αναφέρονται στην Πρόσκληση. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 
του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 
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από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.  

VΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

- Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα 
προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης 
μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες 
προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να 
κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την 
ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας 
τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των 
δεδομένων. 

- Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 ΓΚΠΔ. 

- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. 

- Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην 
επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την 
ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 
αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.  

- Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση 
προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου. 

- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη 
μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε 
απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΔΟΤΠΕ, κ. Αθανάσιο Κοσμόπουλο 
(DPO), στο τηλέφωνο +30 2131500571 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
mailto:skosmo@infosoc.gr  

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
www.dpa.gr.  

VΙΙΙ. Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για 
την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην υπό ΙΙ παράγραφο του παρόντος.  
Η ανωτέρω συγκατάθεσή μου ισχύει για κάθε εφεξής σχέση μου με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
_________(τόπος), ________( ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη 
εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι 
προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. 
2. Ορισμοί 
Ο όρος «Διαγωνισμός» περιλαμβάνει την διαδικασία ανάθεσης του έργου Ultrafast 
Broadband με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, από την έναρξη της διαδικασίας 
μέχρι και την κατακύρωση στον Ανάδοχο/Αναδόχους.  
Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» σημαίνει τις πληροφορίες που θα παρασχεθούν στους 
Υποψηφίους Αναδόχους αναφορικά με τις διαθέσιμες υποδομές φορέων εκμετάλλευσης 
δικτύων.  
3. Υποχρεώσεις του Υποψηφίου Αναδόχου 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

i. να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 
παρά μόνο για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και για την κατάρτιση της 
προσφοράς του 

ii. να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες ή σε 
τρίτους, παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχή συμμετοχή στον 
Διαγωνισμό. Υποχρεούται δε να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι 
του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν θα τηρεί την ως άνω υποχρέωση. 

iii. να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις 
αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να ολοκληρώσει τη συμμετοχή 
του στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή 
εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται 
αρχείο όλων των αντιγράφων 

iv. να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, 
καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

v. να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, το 
σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του 

vi. να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει 
ίδιο περιουσιακό όφελος 

4. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, ή αποκλεισμού του 
Υποψηφίου Αναδόχου από τη διαδικασία ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή ακόμα και πριν τη λήξη του Διαγωνισμού, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του 
Υποψηφίου Αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος: 

i. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών,  

ii. να παραδώσει αμέσως στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα 
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τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, 
κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και 

iii. να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων 
προσώπων στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 

5. Ρητά συνομολογείται ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις συνεχίζουν να βαρύνουν τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο ακόμα και μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. 
6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με 
την παρούσα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε 
ζημίας προκληθεί στον κύριο του Δικτύου λόγω αυτής του της παράβασης.  
7. Πέρα από την αστική του ευθύνη, ο Υποψήφιος Ανάδοχος φέρει και ποινική ευθύνη 
σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και 
Βιομηχανικού Απορρήτου και κατά περίπτωση τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 
146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού. 
 

_________(τόπος), ________( ημερομηνία) 
[Υπογραφή (-ές)] 
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