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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης, µέσω δηµοπρασίας, 

του δικαιώµατος χρήσης της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 3459-3473 & 3559-3573 MHz (2x14 

MHz), στην φασµατική περιοχή 3410-3600.  

Το Πληροφοριακό ∆ελτίο εκδίδεται αποκλειστικά και µόνο για πληροφόρηση των 

Ενδιαφεροµένων ώστε να προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση µε σκοπό να αποφασίσουν για 

τη συµµετοχή τους στη ∆ηµοπρασία.   

Το Πληροφοριακό ∆ελτίο δεν προορίζεται να αποτελέσει βάση για την λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων ή άλλων αποφάσεων σχετικά µε την συµµετοχή των Ενδιαφεροµένων στη 

∆ηµοπρασία και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί πρόσκληση από την πλευρά της 

ΕΕΤΤ για συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία. Στη περίπτωση που οι Ενδιαφερόµενοι θελήσουν να 

προβούν σε περαιτέρω έρευνα  για να αποφασίσουν την συµµετοχή τους στη ∆ηµοπρασία, 

τότε θα πρέπει να τη διεξάγουν ανεξάρτητα από το Πληροφοριακό ∆ελτίο µε ίδια µέσα και 

πηγές.  

Επίσης επισηµαίνεται ότι το παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο δεν πρόκειται να αποτελέσει βάση 

σύναψης σύµβασης οποιασδήποτε µορφής και αντικειµένου σε σχέση µε τη διαδικασία της 

∆ηµοπρασίας ή γενικότερα της χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης. Περαιτέρω, 

επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο του παρόντος ουδόλως προδικάζει το τελικό περιεχόµενο 

και τους όρους της προκηρυχθησοµένης ∆ηµοπρασίας, όπως αυτοί θα δηµοσιευθούν στη 

σχετική καταχώρηση της Προκήρυξης, ούτε δεσµεύει της ΕΕΤΤ ως προς την διενέργειά της.  

Σηµειώνεται επίσης ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό 

∆ελτίο  υπόκεινται σε µονοµερή τροποποίηση από την πλευρά της ΕΕΤΤ µέχρι την έκδοση 

της επίσηµης Προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

Η διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης είναι από 24 Μαΐου µέχρι 9 Ιουνίου 2006. Οι 

απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από τις 9 Ιουνίου 2006 και ώρα 13:00 µµ. στη διεύθυνση: 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 

Μαρούσι, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: fwa@eett.gr. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις 

δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε 

περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   
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Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

“∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε 

 τη χορήγηση ∆ικαιώµατος  Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη 

ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz” 

 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

2.1. Αριθµός δικαιωµάτων χρήσης  

Η ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά 

µε θέµατα που άπτονται της χορήγησης ειδικών αδειών ή δικαιωµάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη των 3,5 GHz που 

πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 16-2-2006 έως 16-3-2006, προτίθεται να προχωρήσει στη 

χορήγηση ενός εθνικού δικαιώµατος χρήσης για τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3459-3473 & 

3559-3573 MHz.  

 
2.2. ∆ικαιώµατα  

Το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθεί το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων θα αποκτήσει το 

δικαίωµα ανάπτυξης δικτύου Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών που παρέχονται σε 

συνδροµητές που κινούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, λαµβάνουν όµως την υπηρεσία 

σε σταθερά σηµεία (νοµαδική υπηρεσία).  

 

Το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθεί το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων µπορεί να 

επιλέξει χωρίς περιορισµούς την τεχνολογία που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει, πρέπει όµως να 

εξασφαλίσει ότι δεν δηµιουργεί παρεµβολές σε άλλους νόµιµους χρήστες του 

ραδιοφάσµατος.  

 

Το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθεί το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται να 

χρησιµοποιήσει το φάσµα που θα του εκχωρηθεί για τη δηµιουργία συνδέσεων δικτύου 

κορµού (back-haul) από σηµείο-σε –σηµείο µόνο όµως για τη διασύνδεση σταθµών βάσης ή 

άλλων υποδοµών του δικτύου Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης.  

2.3. ∆ιάρκεια ισχύος  

Η διάρκεια ισχύος του δικαιώµατος χρήσης θα είναι 10 έτη, από τη χορήγησή τους.   
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2.4. ∆ιαδικασία χορήγησης  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι δηµοπρασία πολλαπλών γύρων µε αυξανόµενο 

τίµηµα.  

Σε περίπτωση που µετά το τέλος της δηµοπρασίας το δικαίωµα χρήσης δεν έχει χορηγηθεί  

αυτό µπορεί να χορηγηθεί εντός των εποµένων δύο (2) ετών από την διεξαγωγή της 

δηµοπρασίας κατόπιν αιτήµατος των ενδιαφεροµένων µερών. Σε περίπτωση που υπάρξει 

αίτηµα για τη χορήγηση του, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει ανακοίνωση ενηµερώνοντας για το σχετικό 

ενδιαφέρον και καλεί οποιονδήποτε άλλον επιθυµεί να του χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωµα 

να εκφράσει επίσηµα το ενδιαφέρον του εντός προθεσµίας που θα καθορισθεί. Εάν δεν 

υπάρξει άλλος ενδιαφερόµενος, το δικαίωµα χρήσης χορηγείται στην τιµή εκκίνησης που 

αναφέρεται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο. Εάν υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόµενοι, τότε 

το δικαίωµα χρήσης χορηγείται µέσω δηµοπρασίας µε σφραγισµένες Προσφορές στην οποία 

ο Υπερθεµατιστής καταβάλει το τίµηµα που προσέφερε. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας 

καθορίζονται από την ΕΕΤΤ. 

 
2.5. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχει:  

α) οποιοδήποτε πρόσωπο λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών  

β)  κοινοπραξία µεταξύ επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσµευση, σε περίπτωση 

κατακύρωσης του δικαιώµατος χρήσης και εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την 

κατακύρωση να συστήσουν νοµικό πρόσωπο το οποίο µεταξύ των σκοπών του έχει την 

παροχή δηµόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

γ)  εταιρείες, υφιστάµενες ή υπό σύσταση, οιασδήποτε µορφής, οι οποίες µεταξύ των 

σκοπών τους έχουν την παροχή δηµόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η ολοκλήρωση των υπό σύσταση εταιρειών πρέπει να γίνει εντός 

σαράντα πέντε (45) ηµερών από την κατακύρωση του δικαιώµατος. 

δ)    Μεµονωµένα φυσικά πρόσωπα.  

ε)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάγονται σε µια εκ των α) έως και δ) ανωτέρω κατηγοριών.    

 

Στην δηµοπρασία δεν µπορούν να συµµετέχουν επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί 

Ειδική Άδεια Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη φασµατική περιοχή 3410-3600 MHz ή 

πρόσωπα που ελέγχουν ή ελέγχονται ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο µε τις ανωτέρω.  
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2.6. Τιµή εκκίνησης  

Η Τιµή Εκκίνησης της διαδικασίας χορήγησης του δικαιώµατος, αποτελεί την ελάχιστη 

έγκυρη Προσφορά στη δηµοπρασία. Η Τιµή Εκκίνησης ορίζεται στο ένα εκατοµµύριο 

εξακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€  1.650.000). 

 

2.7. Υποχρέωση Ανάπτυξης ∆ικτύου  

 
Το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθεί το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να εγκαταστήσει, να χρησιµοποιεί και να συντηρεί τον απαραίτητο εξοπλισµό 

ώστε να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες τουλάχιστον στο 20% του πληθυσµού σε κάθε µία από 

τις παρακάτω γεωγραφικές ζώνες:  

Ζώνη 1) Νοµοί: Μαγνησίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Κυκλάδων  

Ζώνη 2) Νοµοί: Άρτας, Πρεβέζης, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Αχαΐας Κεφαλληνίας, Ζώνη 

Λευκάδας, Ευρυτανίας, Κορινθίας 

Ζώνη 3) Νοµοί: Ζακύνθου, Ηλείας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύµνου, 

Χανίων και δήµοι: Σπετσών, Μεθάνων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Τροιζήνας και Ύδρας  

Ζώνη 4) Νοµοί: Πιερίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 

Κερκύρας.  

Ζώνη 5) Νοµοί: Γρεβενών, Πέλλης, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, 

Ηµαθίας και δήµοι: Σαλαµίνας, Αµπελακίων, Πόρου, Αίγινας και Αγκιστρίου.    

Ζώνη 6) Νοµοί: ∆ράµας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Σερρών. 

Ζώνη 7) Νοµοί: Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάµου, Χίου, ∆ωδεκανήσου.  

Η ανωτέρω υποχρέωση θα πρέπει να έχει καλυφθεί εντός δύο ετών από την χορήγηση του 

δικαιώµατος για 3 γεωγραφικές ζώνες και εντός 4 ετών για το σύνολο των γεωγραφικών 

ζωνών. Η επιλογή των 3 γεωγραφικών ζωνών που θα καλυφθούν τα δύο πρώτα χρόνια 

γίνεται αποκλειστικά από το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθεί το δικαίωµα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων. 

 

2.8. Εγγυητικές Επιστολές  

Μαζί µε την Αίτηση Συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία θα πρέπει να κατατεθεί και Εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής ύψους εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (#600.000#). Η εγγυητική εκδίδεται 
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από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που έχουν την έδρα 

τους στην Ελλάδα ή άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε το 

εφαρµοστέο σε αυτούς νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο το δικαίωµα έκδοσης τέτοιων 

Εγγυητικών Επιστολών.    

 

2.9. Επάρκεια χρηµατοοικονοµικών πόρων. 

α) Η ΕΕΤΤ προτίθεται να εκτιµήσει την επάρκεια χρηµατοοικονοµικών πόρων του 

υποψηφίου για την κατ’ ελάχιστο ανάπτυξη του δικτύου και παροχή των υπηρεσιών, µε 

βάση ένα ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων ευρώ 

(#10.000.000#).  

β) Το κριτήριο της επάρκειας των χρηµατοοικονοµικών πόρων τεκµαίρεται από το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων του νοµικού προσώπου, όπως προκύπτει από τον πιο πρόσφατο 

ισολογισµό του. Στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί µπορεί να συνυπολογίζεται 

εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ποσού του ανωτέρω 

στοιχείου α), πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή 

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2.8 και ο 

οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για µακροχρόνιο δανεισµό του νοµικού προσώπου, 

καθώς και ότι έχει πλήρη εµπιστοσύνη προς το επιχειρηµατικό σχέδιο του νοµικού 

προσώπου σχετικά µε την εκµετάλλευση του χορηγηθησοµένου δικαιώµατος χρήσης.  

γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας λαµβάνονται υπόψη µόνον οι ισολογισµοί των 

συµµετεχόντων σε αυτή νοµικών προσώπων. Στην περίπτωση που το εξαγόµενο 

ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ανώτερο 

όριο µέχρι το 50% του ποσού του ανωτέρω στοιχείου α), πιστοποιούµενη µε ανάλογη 

δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή  χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος πληροί 

τις προϋποθέσεις της παρ. 2.8 και ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για µακροχρόνιο 

δανεισµό της κοινοπραξίας, καθώς και ότι έχει πλήρη εµπιστοσύνη προς το 

επιχειρηµατικό σχέδιό της σχετικά µε την εκµετάλλευση του χορηγηθησοµένου 

δικαιώµατος χρήσης.  

  
δ) Σε  περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας η οποία δεν είναι προϊόν κοινοπραξίας λαµβάνεται 

υπόψη ο ισολογισµός των νοµικών προσώπων που θα αποτελέσουν τους µετόχους της υπό 

σύσταση εταιρείας. Εάν το εξαγόµενο ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται 

εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ποσού του ανωτέρω 
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στοιχείου α), πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή  

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2.8 και ο 

οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για µακροχρόνιο δανεισµό της συσταθησοµένης 

εταιρείας καθώς και ότι έχει πλήρη εµπιστοσύνη προς το επιχειρηµατικό σχέδιό της 

σχετικά µε την εκµετάλλευση του χορηγηθησοµένου δικαιώµατος χρήσης. Στη περίπτωση 

που η υπό σύσταση εταιρεία αποτελείται µόνο από φυσικά πρόσωπα το ποσό του 

ανωτέρω στοιχείου α) τεκµαίρεται δια σχετικής καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασµό του 

οποίου δικαιούχοι είναι τουλάχιστον δύο εκ των µελλοντικών εταίρων. Απαιτείται 

επιπλέον έγγραφη δέσµευση των δικαιούχων ότι θα µεταβιβάσουν αµελλητί το ποσό του 

εν λόγω τραπεζικού λογαριασµού στη συσταθησόµενη εταιρεία. Στη περίπτωση που το 

εν λόγω ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ 

ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ποσού του ανωτέρω στοιχείου α), πιστοποιούµενη µε 

ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή  χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος 

πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2.8 και ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για 

µακροχρόνιο δανεισµό της συσταθησοµένης εταιρείας, καθώς και ότι έχει πλήρη 

εµπιστοσύνη προς το επιχειρηµατικό σχέδιό της σχετικά µε την εκµετάλλευση του 

χορηγηθησοµένου δικαιώµατος χρήσης. Εάν η υπό σύσταση εταιρεία είναι αστική ή 

εµπορική προσωπική εταιρεία το ποσοστό της εξωτερικής χρηµατοδότησης δεν δύναται 

να υπερβαίνει το 25% του ποσού του ανωτέρω στοιχείου α).     

ε) Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας απαιτείται επιπλέον 

έγγραφη δέσµευση των µετόχων ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας που θα συσταθεί δεν 

θα είναι µικρότερα του ποσού του κατά τα ανωτέρω στοιχείου α). 

στ) Στη περίπτωση µεµονωµένου φυσικού προσώπου το ποσό του κατά τα ανωτέρω 

στοιχείου α) τεκµαίρεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του οποίου 

αποκλειστικός δικαιούχος είναι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο. Στη περίπτωση που το εν 

λόγω ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ 

ανώτερο όριο µέχρι το 25% του ποσού του ανωτέρω στοιχείου α), πιστοποιούµενη µε 

ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος 

πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2.8 και ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για 

µακροχρόνιο δανεισµό του φυσικού προσώπου, καθώς και ότι έχει πλήρη εµπιστοσύνη 

προς το επιχειρηµατικό σχέδιό του σχετικά µε την εκµετάλλευση του χορηγηθησοµένου 

δικαιώµατος χρήσης. 
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2.10. Όροι πληρωµής 

Η καταβολή του Εκπλειστηριάσµατος πρέπει να γίνει σε µετρητά εντός πέντε (5) ηµερών από 

την ανακοίνωση των Υπερθεµατιστών. Ο Υπερθεµατιστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει 

το 50% του Εκπλειστηριάσµατος εντός της ανωτέρω προθεσµίας και το υπόλοιπο εντόκως 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία αυτή. Ο τόκος για την περίοδο αυτή θα είναι 

ίσος µε 0.8%. Στην περίπτωση αυτή ο Υπερθεµατιστής υποχρεούται να προσκοµίσει 

εγγυητική επιστολή πιστωτικού ή χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος που πληροί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2.8 του παρόντος, ίση µε το 50% του Εκπλειστηριάσµατος 

εντός πέντε (5) ηµερών από της κατακύρωσης του δικαιώµατος Σταθερής Ασύρµατης 

Πρόσβασης στον Υπερθεµατιστή. Κάθε συµφηφισµός της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής µε 

την Εγγυητική Επιστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.8 του παρόντος αποκλείεται 

ρητά. Στην περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής του τιµήµατος η Εγγυητική Επιστολή 

Προσήκουσας Καταβολής καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ.  
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