
Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων του τεύχους 
προκήρυξης της δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Διάρκεια Εγγυητικών Επιστολών
“ σε συνέχεια της δημοσίευσης του τεύχους προκήρυξης σχετικά με τη 
δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
επίγειας  ψηφιακής  ευρυεκπομπής,  παρακαλούμε  όπως  μας 
διευκρινίσετε ποια θα πρέπει  να  είναι  η  μέγιστη διάρκεια  ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, ώστε να συμπληρωθεί αναλόγως το κενό («το αργότερο σε 
κάθε  περίπτωση  μέχρι  την  ………………….»)  εκάστου  υποδείγματος 
εγγυητικής  επιστολής  που  συμπεριλαμβάνεται  στο  τεύχος 
προκήρυξης.»

Διάρκεια ισχύος Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής:
Σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  που 
περιλαμβάνεται στο Τεύχος Προκήρυξης, η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
χορήγησης  του  δικαιώματος  και  μέχρι  100  ημέρες  μετά  την  Απόφαση  της 
ΕΕΤΤ  με  την  οποία  ανακηρύσσεται  ο  Υπερθεματιστής  (8  Ιουνίου  2014). 
Δεδομένου ότι ως ημερομηνία ανακήρυξης του Υπερθεματιστή έχει οριστεί η 
28η  Φεβρουαρίου,  η  χρονική  διάρκεια  της  εγγυητικής  θα  πρέπει  να  είναι 
τουλάχιστον μέχρι και 100 ημέρες μετά την ως άνω ημερομηνία. Αυτονόητο 
είναι  ότι  σε  περίπτωση  μετάθεσης  της  αρχικώς  ορισθείσας  ημερομηνίας 
ανακήρυξης του Υπερθεματιστή, ο Συμμετέχων θα πρέπει να προνοήσει για 
την έγκαιρη παράταση της χρονικής διάρκειας της εγγυητικής επιστολής που 
θα έχει καταθέσει.   (Τεύχος Προκήρυξης – Χρησιμοποιούμενοι Όροι)

Διάρκεια ισχύος Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης:   
Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι ετήσια και υπό τον 
όρο ανανέωσης για κάθε φορολογική χρήση του Κατόχου των Δικαιωμάτων 
Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων.  H  λήξη  της  εγγυητικής  επιστολής  θα  είναι 
τουλάχιστον 210 ημέρες μετά τη λήξη της εκάστοτε τρέχουσας φορολογικής 
χρήσης  του  Κατόχου  των  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  ή  της 
συνολικής διάρκειας των δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (Παράρτημα 
Ε – άρθρο 16).
 Εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί εγγυητική επιστολή δεκαπενταετούς διάρκειας 
με  λήξη  τουλάχιστον  210  ημέρες  από  την  λήξη  του  Δικαιώματος  Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων. 


