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Παρατηρήσεις επί της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αναφορικά µε τη ∆ηµοπρασία για τη Χορήγηση 
∆ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz. 
 
 

1. Θα πρέπει να προβλεφθεί η περίπτωση κατά την οποία δεν θα έχει χορηγηθεί το δικαίωµα χρήσης µετά 
το τέλος της δηµοπρασίας. Αν η αρχική προβλεπόµενη τιµή εκκίνησης δεν καλυφθεί υπάρχει περίπτωση 
να θεωρηθεί αυτή άκυρη, και αν ναι, γιατί;  

2. Η τιµή εκκίνησης είναι πολύ υψηλή, ειδικότερα σε συνάρτηση µε το εύρος των γεωγραφικών ζωνών της 
ελληνικής επικρατείας που πρέπει να καλύψει ο ανάδοχος, καθώς επίσης και µε τις απαιτούµενες 
επενδύσεις σε εξοπλισµό. 

3. Συµπληρωµατικά µε το 2, στην πράξη είναι αδύνατο να λειτουργήσει ο δείκτης 20%. ∆εδοµένου του 
υψηλού κόστους του εξοπλισµού που πρέπει να εγκαταστήσει ο τελικός χρήστης, η ζήτηση θα 
παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα και κατά συνέπεια ο δείκτης 20% ανά περιοχή µάλλον δε θα είναι 
εφικτός. 

4. Επίσης η υποχρέωση ανάπτυξης δικτύου βάσει των οριζοµένων από την ΕΕΤΤ γεωγραφικών ζωνών, δεν 
διασφαλίζει σταθερή ασύρµατη πρόσβαση στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, που είναι και το 
απαιτούµενο σε σχέση µε την ανάγκη για ευρύτερη διάδοση του Internet και των σχετικών υπηρεσιών, 
καθώς επίσης και µε την υποχρέωση για σύγκλιση των µεγεθών µε τους µέσους όρους της ΕΕ. Για 
παράδειγµα, αν ο ανάδοχος καλύψει τη Θεσσαλονίκη (Ζώνη 6), σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕΤΤ, τότε 
έχει καλύψει παραπάνω από το 20% της Ζώνης 6, χωρίς να χρειαστεί να παρέχει υπηρεσίες στους 
υπόλοιπους νοµούς της ίδιας ζώνης. 

5. Η υποχρέωση καταβολής του τιµήµατος σε µετρητά και µέσα σε 5 ηµέρες (ή 20 µέρες, έντοκα), συν την 
υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής (600.000 Ευρώ) µόνο αρνητικά αποτελέσµατα δύναται να 
έχει, µιας και υποχρεώνει τον ανάδοχο σε τεράστια αρχικά κόστη για µία επένδυση που έχει ορίζοντα 
5ετίας τουλάχιστον για οποιοδήποτε Return on Investment. 
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