
Απαντήσεις στις Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων της Διακήρυξης 
του Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για το Έργο 

«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με 
Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων»

Η  ΕΕΤΤ  ανακοινώνει  το  σύνολο  των  διευκρινιστικών  ερωτήσεων  που 
υποβλήθηκαν  επί  των  όρων  της  Διακήρυξης  του  Ανοικτού  Διεθνούς 
Διαγωνισμού  Επιλογής  Αναδόχου  για  το  Έργο  «Πληροφοριακό  Σύστημα 
Διαχείρισης  Φάσματος  Ραδιοσυχνοτήτων  με  Ενσωματωμένη  Πλατφόρμα 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων» καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

1. Μέρος Α – Ενότητα 2.1

Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου αναφέρεται ότι το νέο σύστημα θα 
αντικαταστήσει  το  ΣΗΛΥΑ:  «Το  νέο  σύστημα  θα  αντικαταστήσει  το 
υφιστάμενο ΣΔΦ και  το υφιστάμενο ΣΗΛΥΑ αξιολογώντας ταυτόχρονα 
την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.»

Όμως  στην  τέταρτη  παράγραφο  αναφέρεται  ότι  το  ΣΗΛΥΑ  θα 
ενσωματώνεται  στο  νέο  σύστημα:  «Επίσης,  θα  υποστηρίζει  τη  νέα 
Μονοαπευθυντική  Διαδικασία  για  τις  χορηγήσεις  αδειών κατασκευών 
κεραιών  μέσω  του  Συστήματος  Ηλεκτρονικής  Υποβολής  Αιτήσεων 
(ΣΗΛΥΑ),  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία.  Οι  ενδιαφερόμενοι 
πολίτες και επιχειρήσεις θα υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 
πρόσβασης  στο  νέο  σύστημα,  που  θα  ενσωματώνει  το  ΣΗΛΥΑ, 
ολοκληρωμένο φάκελο για αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, με όλες 
τις  απαιτούμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία  αιτήσεις  /  μελέτες. 
Ταυτόχρονα,  όλες  οι  συναρμόδιες  υπηρεσίες  μέσω  διαδικτυακής 
πρόσβασης στο νέο σύστημα, θα ελέγχουν τα θέματα της αρμοδιότητάς 
τους και θα ενημερώνουν το νέο σύστημα με τις απαντήσεις τους.»

Παρακαλούμε να διευκρινιτσεί αν το σύστημα ΣΗΛΥΑ θα αντικατασταθεί 
ή όχι. 

Στο Νόμο 4070/2012 και ειδικότερα στην παρ. 17 του Άρθρου 30 ορίζεται ότι η 
αδειοδότηση  κατασκευών  κεραιών  θα  γίνεται  μέσω  του  Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).

Στο Τεύχος Διακήρυξης ζητείται από τον ανάδοχο να υλοποιήσει ως τμήμα του 
ΣΔΦ το πληροφοριακό σύστημα που αναφέρεται στην παρ. 17 του Άρθρου 30 
του  N.  4070/2012.  Έτσι  αναφέρεται  ότι  "...στο  νέο  σύστημα  που  θα 
ενσωματώνει το ΣΗΛΥΑ...".

Το  Τμήμα Πληροφορικής  της  ΕΕΤΤ,  έχει  αναπτύξει  εφαρμογή  που  έχει  το 
όνομα  "ΣΗΛΥΑ"  και  που  υλοποιεί  τμήμα  της  λειτουργικότητας  του 
πληροφοριακού  συστήματος  ΣΗΛΥΑ  που  αναφέρεται  στην  παρ.  17  του 
Άρθρου 30 του N. 4070/2012.



Στο τεύχος Διακήρυξης αναφέρεται ότι το νέο σύστημα "θα αντικαταστήσει ... 
το  υφιστάμενο  ΣΗΛΥΑ",  δηλ.  θα  αντικαταστήσει  την  εφαρμογή  που  έχει 
αναπτύξει το Τμήμα Πληροφορικής της ΕΕΤΤ.

2. Προδιαγραφές Α-38 και Α-39

A-38 Η  γλώσσα  της  διεπαφής  χρήστη  θα  πρέπει  να  είναι  είτε  η 
ελληνική είτε η αγγλική. 

A-39 Η γλώσσα διεπαφής χρήστη της διαδικτυακής πύλης θα είναι η 
ελληνική.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιά από τις παραπάνω προδιαγραφές 
ισχύει.  Εφόσον  ισχύουν  και  οι  δύο  παρακαλούμε  να  διευκρινιστεί  τι 
εννοούν.

Οι προδιαγραφές Α-38 και  Α-39 ισχύουν και  οι  δύο.  Η προδιαγραφή Α-39 
αναφέρεται αποκλειστικά στη διεπαφή χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης και η 
προδιαγραφή Α-38 στις λοιπές διεπαφές χρήστη του Συστήματος Διαχείρισης 
Φάσματος.


