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

ψηφιακής ευρυεκπομπής

1.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για τις περιφερειακές ΠΖ ύψους 55.000 ευρώ, δίνει 
το δικαίωμα στους υποψήφιους Περιφερειακούς παρόχους δικτύου να συμμετέχουν σε 
περισσότερα από 1 ΠΖ ?  ή και σε όλα τα ΠΖ ?

Με την κατάθεση εγγυητικής επιστολή συμμετοχής  ύψους 55.000 ευρώ για την  χορήγηση 
Δικαιωμάτων Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής κάλυψης, έχετε την δυνατότητα να κάνετε 
προσφορά για όσα δικαιώματα Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής κάλυψης επιθυμείτε να 
σας χορηγηθούν.  

Εάν τους δίνει το δικαίωμα θα πρέπει να καταθέσουν για τα αντίστοιχα ΠΖ τις 
οικονομικές και τεχνικές μελέτες ?

Όσον αφορά τα στοιχεία των παραγράφων 1,2,3 και 5 του Τμήματος ΙΙΙ, του Παραρτήματος 
Α του Τεύχους Προκήρυξης, δεν απαιτείται να υπάρχει ανάλυση ανά Περιφερειακή ζώνη. 
Θα  πρέπει  όμως  από  τα  στοιχεία  που  θα  προσκομίσει  ο  Συμμετέχων  να  προκύπτει  η 
επάρκειά του για την εκτέλεση του έργου.

Σχετικά με τα στοιχεία των παραγράφων 4 και 6 του Τμήματος ΙΙΙ, του Παραρτήματος Α του 
Τεύχους Προκήρυξης, αυτά πρέπει να αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ζώνες για τις οποίες 
ο Συμμετέχων ενδιαφέρεται να υποβάλει προσφορά. Συνεπώς ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα 
υποβολής προσφορών μόνο για τις Περιφερειακές Ζώνες για τις οποίες έχει υποβάλει τα 
στοιχεία των παραγράφων 4 και 6 του Τμήματος ΙΙΙ, του Παραρτήματος Α.

2.Εάν συμμετέχει μόνο σε 1 ΠΖ υποψήφιος Περιφερειακός παροχος, και στα υπόλοιπα ΠΖ 
ΔΕΝ κατατεθούν προσφορές, Δίνεται στον υποψήφιο Περιφερειακό πάροχο το ΠΖ πού 
ζητά  ή  ΔΕΝ δίνεται και δίνονται όλα στον Πανελλήνιο πάροχο?

Σε  περιφερειακό  πάροχο  που  έχει  ανακηρυχθεί  υπερθεματιστής  για  ένα  Περιφερειακό 
Δικαίωμα,  χορηγείται  το  δικαίωμα  αυτό.  Διευκρινίζουμε  ότι  τα  δικαιώματα  Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων  Περιφερειακής  Κάλυψης  χορηγούνται  στον  συμμετέχοντα  ο  οποίος 
ανακηρύσσεται   υπερθεματιστής  μετά το  τέλος  της  δημοπρασίας.  Μόνο τα  Δικαιώματα 
Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων  Περιφερειακής  Κάλυψης  για  τα  οποία  δεν  υπάρχει 
Υπερθεματιστής  χορηγούνται  στον  Υπερθεματιστή  του  Δικαιώματος  Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης στην τιμή εκκίνησης. 

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πότε κατατίθεται ?

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  κατατίθεται  στην  ΕΕΤΤ μετά την ανακήρυξη  του 
Υπερθεματιστή και πριν την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης για την χορήγηση των 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. 

4. Ποιες είναι οι ανώτατες τιμές σε κάθε ένα από τα 13 ΠΖ πού θα πληρώσει κάθε ένας 
από τους παρόχους Περιεχομένου στον Πάροχο δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι σε 
κάθε δίαυλο εκπομπής θα είναι 6 παροχοι περιεχομένου  ?



Τα ΑΟΤ υπολογίζονται σύμφωνα με το τύπο:
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Όπου Ci: Συνολική χωρητικότητα ανά Περιοχή Απονομής (allotment) της Περιφέρειας που 
προκύπτει ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα 
μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιοχή Απονομής.

Στην  περίπτωση  που  από  την  δημοπρασία  προκύψει  ένας  πάροχος  δικτύου  για  κάθε 
περιφερειακή  ζώνη  (άρα  συνολικά  13  πάροχοι  δικτύου),  σε  κάθε  δίαυλο  εκπομπής 
εκπέμπουν 6 πάροχοι περιεχομένου, οι πάροχοι περιεχομένου εκπέμπουν στο σύνολο της 
Περιφερειακής  Ζώνης  και  η  μέση  χωρητικότητα  που  χρησιμοποιεί  ο  κάθε  πάροχος 
περιεχομένου ανέρχεται σε 2 Mbps τότε ο κάθε πάροχος περιεχομένου μίας Περιφερειακής 
Ζώνης  πληρώνει  ετησίως  στον  πάροχο  δικτύου  AOTΠΕΡΙΦ=ΚΑΛΠΔ/12  ανά  Mbps 
χωρητικότητας  που  χρησιμοποιεί  (όπου  ΚΑΛΠΔ  ισούται  με  το  συνολικό  ετήσιο  κόστος 
ανάπτυξης  και  λειτουργίας  δικτύου  στην  Περιφερειακή  Ζώνη  που  αναλαμβάνει  να 
εξυπηρετήσει κάθε πάροχος δικτύου).


