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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β’

Αθήνα: 20.05.2019
Αρ. πρωτ.: 373-Β

Ταχ. Διεύθυνση: Λέκκα 23-25
Ταχ. Κωδ.:

10562, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Ε. Δημόπουλος

Τηλέφωνο:

+30 2131500553

Φαξ:

+30 2103722499

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: edimop@madc.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση
Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST
BROADBAND»
(Αρ. Διακ. 2/2019)

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης
Υπηρεσίες
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διεύθυνση: ΛΕΚΚΑ 23-25 ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας: 10562
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: +30 2131500553
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: edimop@madc.gr
Φαξ: +30 2103722499
Κωδικός NUTS: EL
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Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.digitalplan.gov.gr/portal/
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι αιτήσεις συμμετοχής ή, κατά περίπτωση, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή
τοπικών τους παραρτημάτων

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ - ULTRAFAST BROADBAND"
Αριθμός αναφοράς: 2/2019

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32412100

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και κατασκευάσει τη δικτυακή υποδομή, θα εγκαταστήσει και
παραμετροποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα προμηθευτεί τις αναγκαίες υπηρεσίες, θα
διαχειριστεί, επιβλέψει και διασφαλίσει την ποιότητα της κατασκευής. Επίσης, θα πρέπει κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του έργου να διασφαλίσει την καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη για το σύνολο του εγκατεστημένου δικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων (παρ.1.5 της
πρόσκλησης). Η εκτιμώμενη συνολική αξία (ΙΙ.1.5) αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση της σύμβασης.
Το σύνολο της εκτιμώμενης δημόσιας και ιδιωτικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 700,920,135
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ βάσει της απόφασης
της ΔΕΣΔΙΤ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005, η οποία περιλαμβάνεται στο 40/17.1.2019 πρακτικό
συνεδρίασης (ΑΔΑ: Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1) και έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησής του από τα
Ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 300 000 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση παραχώρησης υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι Μπορούν να υποβληθούν
προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα
ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:Οι Προεπιλεγέντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο των 7 lots. Κάθε Προεπιλεγείς θα υποχρεούται στη Δεσμευτική του Προσφορά 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 3 κατ’ ανώτατο αριθμό lots ανά ανάδοχο.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
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Π.Ε. Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας
Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32523000
32522000
32521000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651
Κωδικός NUTS: EL652
Κωδικός NUTS: EL653
Κωδικός NUTS: EL511
Κωδικός NUTS: EL512
Κωδικός NUTS: EL513
Κωδικός NUTS: EL514
Κωδικός NUTS: EL633
Κωδικός NUTS: EL621
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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:
Κατά τη φάση κατασκευής:
i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel 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.
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.).
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
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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.
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.
Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική). Η
ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου.
Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση BII.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 105 155 747.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 240

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4413/2016, αναλογικώς
εφαρμοζόμενο, και στον ν. 3389/2005.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Α : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΒΙ : Διάλογος ΒΙΙ: Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών. Το παρόν αποτελεί το τεύχος της Φάσης Α: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

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

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32523000
32522000
32521000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL524
Κωδικός NUTS: EL525
Κωδικός NUTS: EL532
Κωδικός NUTS: EL533
Κωδικός NUTS: EL543
Κωδικός NUTS: EL542
Κωδικός NUTS: EL541
Κωδικός NUTS: EL612
Κωδικός NUTS: EL613
Κωδικός NUTS: EL622
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Πέλλας, Πιερία, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας Πρέβεζας Λάρισας Μαγνησίας,
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Σποράδων, Κέρκυρας
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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:
Κατά τη φάση κατασκευής:
i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel 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.
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.).
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.
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.
vii. Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική).
Η ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου.
Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση ΒΙΙ.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 106 694 417.00 EUR
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II.2.7)

Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 240

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4413/2016, αναλογικώς
εφαρμοζόμενο, και στον ν. 3389/2005.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Α : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΒΙ : Διάλογος ΒΙΙ: Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών. Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
της φάσης Α.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

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

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32523000
32521000
32522000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642
Κωδικός NUTS: EL422
Κωδικός NUTS: EL431
Κωδικός NUTS: EL433
Κωδικός NUTS: EL434
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Εύβοιας, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου Τήνου,
Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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:
Κατά τη φάση κατασκευής:
i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel 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.
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
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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.).
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.
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.
Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική). Η
ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου.
Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση ΒΙΙ.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 99 255 768.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 240

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4413/2016, αναλογικώς
εφαρμοζόμενο, και στον ν. 3389/2005.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Α : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΒΙ : Διάλογος ΒΙΙ: Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών. Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
της Φάσης Α.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

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

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32523000
32522000
32521000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527
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Κωδικός NUTS: EL515
Κωδικός NUTS: EL526
Κωδικός NUTS: EL411
Κωδικός NUTS: EL412
Κωδικός NUTS: EL413
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Χαλκιδικής Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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:
Κατά τη φάση κατασκευής:
i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel 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.
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.).
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.
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.
Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική). Η
ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου.
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Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση ΒΙΙ.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 95 118 381.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 240

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4413/2016, αναλογικώς
εφαρμοζόμενο, και στον ν. 3389/2005.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Α : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΒΙ : Διάλογος ΒΙΙ: Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών. Το παρόν τεύχος αποτελεί την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
της φάσης Α.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

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

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32523000
32521000
32522000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κωδικός NUTS: EL523
Κωδικός NUTS: EL643
Κωδικός NUTS: EL645
Κωδικός NUTS: EL623
Κωδικός NUTS: EL624
Κωδικός NUTS: EL632
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας,
Aιτωλοακαρνανίας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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:
Κατά τη φάση κατασκευής:
i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel 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).
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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.
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.).
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.
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.
Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική). Η
ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου.
Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση ΒΙΙ.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 104 905 604.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 240

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4413/2016, αναλογικώς
εφαρμοζόμενο, και στον ν. 3389/2005.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Α : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΒΙ : Διάλογος ΒΙΙ: Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών. Το παρόν τεύχος αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
φάσης Α.
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

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

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32523000
32522000
32521000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531
Κωδικός NUTS: EL541
Κωδικός NUTS: EL611
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικός NUTS: EL651
Κωδικός NUTS: EL653
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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:
Κατά τη φάση κατασκευής:
i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel 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.
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.).
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
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εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Αναδόχου εκμετάλλευσης και
λειτουργίας του έργου.
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.
Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική). Η
ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου.
Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση ΒΙΙ.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 96 828 854.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 240

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4413/2016, αναλογικώς
εφαρμοζόμενο, και στον ν. 3389/2005.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Α : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΒΙ : Διάλογος ΒΙΙ: Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών. Το παρόν τεύχος αποτελεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
Φάσης Α.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
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
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32523000
32522000
32521000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641
Κωδικός NUTS: EL644
Κωδικός NUTS: EL303
Κωδικός NUTS: EL301
Κωδικός NUTS: EL302
Κωδικός NUTS: EL304
Κωδικός NUTS: EL305
Κωδικός NUTS: EL306
Κωδικός NUTS: EL307
Κωδικός NUTS: EL421
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η υλοποίηση του έργου «Υποδομές Υπερυψηλής
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Ευρυζωνικότητας - ULTRA-FAST BROADBAND».
Στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει
τα ακόλουθα:
Κατά τη φάση κατασκευής:
i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel 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.
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.).
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.
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.
Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική). Η
ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου.
Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση ΒΙΙ.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 92 961 365.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 240
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II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4413/2016, αναλογικώς
εφαρμοζόμενο, και στον ν. 3389/2005.
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Α : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΒΙ : Διάλογος ΒΙΙ: Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών. Το παρόν τεύχος αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
φάσης Α.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων
για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαιτούνται κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες και
τεκμηρίωση:
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.
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.
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 Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
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.
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

14 / 17

ΑΔΑ: Ω84Σ46ΜΠΥΓ-ΨΕΩ

19PROC004978025 2019-05-20

III.1.2)

1% του μετοχικού κεφαλαίου οικονομικού φορέα που είναι Υποψήφιος ή μέλος Υποψήφιας Ένωσης
Προσώπων.
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.
Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό μητρώο 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 προσώπου στο μητρώο της αρμόδιας αρχής της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο και την ύπαρξή του κατά την ημερομηνία έκδοσης του
πιστοποιητικού.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για συμβάσεις παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα

III.2)

Όροι σχετικοί με τη σύμβαση παραχώρησης

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης:
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. 4413/2016.3.5. 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση (παρ. 3.5)

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό το οποίο πρόκειται να αναλάβει την εκτέλεση της
σύμβασης παραχώρησης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.2)
Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή παραλαβής προσφορών
Ημερομηνία: 17/07/2019 Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)
VI.3)
VI.4)
VI.5)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198
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ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.5.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.5.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με 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.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
i. 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή
ii. 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
iii. 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της παράλειψης.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την
ημέρα εξέτασης της προσφυγής .
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.
Όποιος έχει έννομο μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 17 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
VI.5.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΚΚΑ
23-25
ΑΘΗΝΑ 10562 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2131500553
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: edimop@madc.gr
Φαξ: +30 2103722499

VI.6)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/5/2019 (κωδικός αναφοράς SIMAP: 2019-068428)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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