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Διαηάξειρ πος διέποςν ηο παπόν σέδιο Σεύσοςρ Πποκήπςξηρ 

Σν παξφλ ζρέδην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, δηέπεηαη απφ ηηο εμήο δηαηάμεηο: 

1. Tν Ν.3431/2006 «Πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α΄).  

2. Σν Ν. 703/1977 «Πεξί Διέγρνπ Μνλνπσιίσλ θαη Οιηγνπσιίσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ» (ΦΔΚ 278/Α΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 58626/2224/Φ1/10.6.2010 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) 

«πκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/114/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009, πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 

Οδεγίαο 87/372/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ ζα 

δηαηεζνχλ γηα ηε ζπληνληζκέλε εηζαγσγή ησλ παλεπξσπατθψλ ςεθηαθψλ θπςεισηψλ 

δεκφζησλ επίγεησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Κνηλφηεηα» (ΦΔΚ 918/Β/24-6-2010), ε 

νπνία εθδφζεθε απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Άκπλαο, Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

4. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) αξηζ. 17225/655/2006 «Έγθξηζε Δζληθνχ 

Καλνληζκνχ Καηαλνκήο Εσλψλ πρλνηήησλ» (ΦΔΚ 399/Β/3-4-2006), φπσο ηζρχεη. 

5. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε …………… «Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 900 MHz θαη 

1800 MHz» (ΦΔΚ ………….). 

6. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 375/10/16-2-2006 «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο 

Γηαβνχιεπζεο» (ΦΔΚ 314/B/16-3-2006).    

7. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 390/1/13-6-2006 «Καλνληζκφο Υξήζεο θαη Υνξήγεζεο 

Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ παξνρή 

Γηθηχσλ ή / θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 750/Β/21/6/2006). 

8. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 390/3/13-6-2006, «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ» (ΦΔΚ 

748/Β΄/21-6-2006), φπσο ηζρχεη.  

9. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π: 448/191/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 4830 Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Κπςεινεηδνχο Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ GSM ζηελ Δηαηξεία ΠΑΝΑΦΟΝ – 

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 587/B/1992), φπσο απηή έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 236/68/21-12-2001 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 4830 Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Κπςεινεηδνχο Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ GSM ζηελ Δηαηξεία ΠΑΝΑΦΟΝ – 

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ»», (ΦΔΚ 142/B/2002), ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ N.3431/2006».  

10. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π: 448/193/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 4839 Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Κπςεινεηδνχο Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ GSM ζηελ ΣΔΣ ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο 

ΑΔΒΔ» (ΦΔΚ 586/Β/1992), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ 239/69/21-12-2001 «Σξνπνπνίεζε ηεο Kνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. 4839 

Γ.Τ. / 1992 «Υνξήγεζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο Κπςεινεηδνχο Σειεπηθνηλσληαθνχ 
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Γηθηχνπ GSM ζηελ Δηαηξεία ΣΔΣ ΔΛΛΑ - Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ»» (ΦΔΚ 

142/B/2002), ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3431/2006». 

11. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π: 448/190/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 226/4/6-8-2001 «Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΑΦΟΝ 

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «PANAFON» 

Δηδηθήο Άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ 

Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ 2εο γεληάο θαη ηελ παξνρή 

Γεκνζίσλ Κηλεηψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ 2εο γεληάο», ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.3431/2006».  

12. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π: 448/192/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 226/6/6-8-2001 «Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία «INFO QUEST 

- ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ 

(COMPUTERS, PERIPHERALS & COMMUNICATIONS)» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Info Quest A.E.B.E.», Δηδηθήο Άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ 2εο 

γεληάο θαη ηελ παξνρή Γεκνζίσλ Κηλεηψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ 2εο γεληάο», 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3431/2006».  

13. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π: 448/194/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 226/5/6-8-2001 «Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία STET ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Α.Δ.Β.Δ» ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ «STET HELLAS A.E.B.E», εηδηθήο άδεηαο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ 

Γηθηχνπ Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ 2εο γεληάο θαη ηελ παξνρή Γεκφζησλ Κηλεηψλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ 2εο γεληάο», ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006».  

14. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π: 448/189/21-8-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 240/1/28-12-2001(ΦΔΚ 142/Β/2002), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

Απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 261/138/28-8-2002 (ΦΔΚ 1162/Β/9-9-2002), πνπ αθνξά ηελ 

Δηδηθή Άδεηα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2εο γεληάο ηεο εηαηξείαο 

COSMOTΔ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3431/2006».  

15. Σν ππ’ αξηζ. πξσηνθφιινπ ΔΔΣΣ 963/11-1-2011 έγγξαθν ηνπ Τθππνπξγνχ Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ Έλαξμε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά α) κε ηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ρξήζε ηνπ θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 900 MHz θαη 1800 MHz θαη  β) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηελ δψλε ησλ 900 MHz ηα 

νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί ζηηο εηαηξείεο VODAFONE A.E. θαη WIND Α.Δ. θαη ιήγνπλ 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012. 

16. Σα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά α) κε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο 

δψλεο ησλ 900 MHz θαη 1800 MHz θαη β) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηελ δψλε ησλ 900 MHz ηα νπνία έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζηηο εηαηξείεο VODAFONE A.E. θαη WIND Α.Δ. θαη ιήγνπλ ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2012, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 4-1-2011 κέρξη 14-2-2011. 

17. Καηά ηα ινηπά, ην παξφλ δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σν παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν (ρέδην Σεχρνπο Πξνθήξπμεο) έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

ρνξήγεζεο, κέζσ δεκνπξαζίαο:  

α) δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ειάρηζηνπ εχξνπο δψλεο 2 x 2,5 MHz ζηε δψλε 

ζπρλνηήησλ 880-915 ΜΖz & 925-960 MHz  θαη  

β) δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ειάρηζηνπ εχξνπο δψλεο 2 x 5 MHz ζηε δψλε 

ζπρλνηήησλ 1710-1730 ΜΖz & 1805-1825 MHz.    

Σν Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα πιεξνθφξεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ψζηε λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε ηνλ ζθνπφ λα απνθαζίζνπλ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεκνπξαζία.   

 

Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν δελ πξφθεηηαη λα απνηειέζεη βάζε 

ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δεκνπξαζίαο ή γεληθφηεξα ηεο ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο. Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη 

φηη ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο νπδφισο πξνδηθάδεη ην ηειηθφ πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξνθεξπρζεζνκέλεο δεκνπξαζίαο.  

 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 

ππφθεηληαη ζε κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔΣΣ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

επίζεκεο Πξνθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο είλαη από 26/7/2011 κέρξη θαη 9/9/2011. Οη απαληήζεηο 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

όρη αξγόηεξα από ηηο 9/9/2011 θαη ώξα 13:00 µµ. ζηε δηεχζπλζε: Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, Λεσθφξνο Κεθηζίαο 60, 151 25 Μαξνχζη, δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: 3G@eett.gr. Σπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.  

 

Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπζνχλ απηνχζηεο θαη επσλχκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο 

πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθφ Παξάξηεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνχλ.   

 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

“Δεμόζια Διαβούλεσζε αναθορικά με 

 ηε τορήγεζε Δικαιωμάηων Χρήζες Ραδιοζστνοηήηων ζηις δώνες 900 MHz και 1800 ΜΗz ” 

 



 
 

  

2. ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΟΙ  ΟΡΟΙ  

Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ ρέδην Σεχρνπο Πξνθήξπμεο έρνπλ ηελ έλλνηα ε 

νπνία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, εθηφο εάλ απηή πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πεξηθξαζηηθή 

δηαηχπσζε. 

1. “Αδξαλήο πκκεηέρσλ”: Δίλαη ν Πιεηνδφηεο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο Σεχρνπο Πξνθήξπμεο ζε ζπγθεθξηκέλν Γχξν δελ ππνβάιιεη θάθειν 

Πξνζθνξάο.  

 

2. “Αίηεζε πκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία”: Δίλαη ε αίηεζε ηελ νπνία πξέπεη λα 

θαηαζέζεη θάπνηνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Γεκνπξαζία. 

 

3. “Γύξνο Γεκνπξαζίαο”: Δλλνείηαη ν θάζε γχξνο ηεο Γεκνπξαζίαο πνπ αξρίδεη ηελ ψξα 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ θάζε θνξά θαη πεξαηψλεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

Πξνζθνξψλ ησλ πκκεηερφλησλ.  

 

4. “Γειηίν πκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία”: Δίλαη ην δειηίν πνπ ζα εθδψζεη ε ΔΔΣΣ πξνο 

φινπο ηνπο πξνεπηιεγέληεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γεκνπξαζία.  

 

5. “Γεζκεπκέλα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εηαηξεία COSMOTE Κηλεηέο 

Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ”: Γηα ηελ εηαηξεία COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ. 

δεζκεχνληαη γηα ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ A.1 θαη 

Α.2. 

 

6.  “Γεζκεπκέλα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εηαηξεία VODAFONE-

ΠΑΝΑΦΟΝ”: Γηα ηελ εηαηξεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ δεζκεχνληαη γηα ην πξψην 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ A.3 θαη Α.4 θαη έλα ηκήκα απφ ηα 

ηκήκαηα Α.5 έσο Α.14. 

 

7. “ Γεζκεπκέλα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εηαηξεία WIND Διιάο”: Γηα ηελ 

εηαηξεία WIND Διιάο δεζκεχνληαη γηα ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηξία ηκήκαηα 

ξαδηνζπρλνηήησλ απφ ηα ηκήκαηα Α.5 έσο Α.14. 

 

8. “Γηθαίσκα Πξνζσξηλήο Απνρήο”: Οξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο 

πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία λα κελ ππνβάιινπλ Πξνζθνξά ζε νξηζκέλν Γχξν ηεο 

Γεκνπξαζίαο παξφηη δελ είλαη Πιεηνδφηεο. Σν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα εμαζθεζεί 

κέρξη έμη (6) θνξέο. Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα κεησζεί εάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Γεκνπξαζίαο ν πκκεηέρσλ ππνπέζεη ζε παξάβαζε θαη ηνπ επηβιεζεί ε κείσζε απηή 

σο Κχξσζε. 

 

9. “Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο”: Δίλαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηελ νπνία 

θαηαζέηεη ν θάζε Τπεξζεκαηηζηήο γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί ην αληίζηνηρν Γηθαίσκα 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. Ζ εγγπεηηθή εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιινπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ απηφ ην 

δηθαίσκα. Τπφδεηγκα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο πεξηιακβάλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Δ ηνπ παξφληνο. 
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10. “Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο”: Αλαθέξεηαη ζηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πνπ 

πξέπεη λα θαηαηεζεί καδί κε ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία. Δίλαη χςνπο δχν 

(2) εθαηνκκπξίσλ επξψ (€ 2.000.000,00). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Τπφδεηγκα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

πκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα B ηνπ παξφληνο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο ηζρχεη κέρξη θαη 50 εκέξεο απφ ηελ Αλαθνίλσζε ησλ Τπεξζεκαηηζηψλ απφ 

ηελ ΔΔΣΣ.   

11. “Δθπιεηζηεξίαζκα”: Δίλαη ε κέγηζηε Πξνζθνξά θαηά ηνλ Σειεπηαίν Γχξν γηα θάζε 

Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ θαη απνηειεί ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ 

ρνξήγεζε ηνπ. 

 

12. “Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο”: Χο ηέηνηεο λννχληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, 

νπνηαζδήπνηε θχζεο, πνπ αθνξνχλ θάπνηνλ πκκεηέρνληα ζηε Γεκνπξαζία θαη νη 

νπνίεο εάλ γίλνπλ γλσζηέο ζε άιινπο. πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία είλαη πηζαλφλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο Πξνζθνξέο ηνπο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ησλ πκκεηερφλησλ, ε ζηξαηεγηθή πνπ 

πξνηίζεληαη λα αθνινπζήζνπλ θαη ε κέγηζηε Πξνζθνξά πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

θαηαζέζνπλ. Ζ ΔΔΣΣ απνθαζίδεη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο πφηε ε 

γλσζηνπνίεζε κηαο πιεξνθνξίαο δχλαηαη λα επεξεάζεη κηα Πξνζθνξά. 

 

13. “Δλεξγόο πκκεηέρσλ”: Έλαο πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία ζεσξείηαη ελεξγφο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ελφο Γχξνπ φηαλ είηε: 

i. έρεη δψζεη ηελ πςειφηεξε Πξνζθνξά γηα έλα Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν Φαζκαηηθέο Πεξηνρέο (ήηαλ δειαδή ν Πιεηνδφηεο ζηνλ 

πξνεγνχκελν απφ ηνπο Γχξνπο πνπ κφιηο νινθιεξψζεθε), είηε 

ii. έρεη θάλεη κηα απνδεθηή Πξνζθνξά γηα έλα Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν Φαζκαηηθέο Πεξηνρέο ζην Γχξν πνπ κφιηο 

νινθιεξψζεθε, είηε 

iii. έρεη εμαζθήζεη έλα απφ ηα 6 Γηθαηψκαηα Πξνζσξηλήο Απνρήο ζην Γχξν πνπ 

κφιηο νινθιεξψζεθε. 

 

14. “Δμνπζηνδνηεκέλν Πξόζσπν”: Αλαθέξεηαη ζε έλα εθ ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο Γεκνπξαζίαο έρνπλ ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ην 

πκκεηέρνληα λα ππνβάιινπλ Πξνζθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηελ Γεκνπξαζία. 

Ζ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΔΔΣΣ κε ηελ ππνβνιή ηεο 

Αίηεζεο πκκεηνρήο. Έλα ηέηνην πξφζσπν κπνξεί λα αιιάμεη κφλν εγγξάθσο, πξηλ ηελ 

Ζκεξνκελία Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο.  

 

15. “Ηκεξνκελία Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο”: Αλαθέξεηαη ζηελ εκεξνκελία 

εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γεκνπξαζίαο ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί κεηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο νξηζηηθνχ θαηαιφγνπ πξνεπηιεγέλησλ.  

 

16. “Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο”: Πξφθεηηαη γηα ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο Αίηεζεο ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί θαη παξνπζηάδεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

Πίλαθα 3.1. 

 

17. “Ιζνπαιία”: Αλαθέξεηαη ζηε ππνβνιή ηζφπνζεο Πξνζθνξάο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

Γχξν Γεκνπξαζίαο απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο πκκεηέρνληεο. 
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18. “Κπξώζεηο”: Δίλαη νη θπξψζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.5. ηνπ 

παξφληνο.  

 

19. “Νόκηκνη Δθπξόζσπνη”: Αλαθέξεηαη ζηα Πξφζσπα ηα νπνία ζχκθσλα κε ην δίθαην 

ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ νπνίνπ δηέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πκκεηέρνληνο θαη 

απφ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ πκκεηέρνληνο, δεζκεχνπλ ηνλ πκκεηέρνληα. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο, απηή ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ησλ Ννκίκσλ 

Δθπξνζψπσλ. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή εηαηξείαο ππφ ζχζηαζε, Νφκηκνη 

Δθπξφζσπνη είλαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ κειινληηθψλ κεηφρσλ ή ησλ κειψλ ηεο 

Κνηλνπξαμίαο ελεξγνχληεο απφ θνηλνχ ή κε ζχκθσλα κε ηε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.  

20. “Πιεηνδόηεο”: Δίλαη εθείλνο απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία πνπ έρεη δψζεη 

ηελ Σξέρνπζα Σηκή γηα ζπγθεθξηκέλν Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλν Γχξν 

ηεο Γεκνπξαζίαο.  

 

21. “Πξνζθνξά”: Δίλαη ε ηηκή ζηελ νπνία δειψλεη ν θάζε πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία, 

φηη επηζπκεί ηελ θαηαθχξσζε ζε απηφλ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ. 

 

22. “Πξόζσπν”: Ννείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα (ΑΚ). 

 

23. “Πξώηνο Γύξνο”: Δίλαη ν Γχξνο κε ηνλ νπνίν μεθηλά ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

Πξνζθνξψλ θαη γηα ηνλ νπνίν ε ειάρηζηε δπλαηή Πξνζθνξά είλαη ε Σηκή Δθθίλεζεο 

γηα θάζε Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ. 

 

24. “ηάδην Πξνεπηινγήο”: Δίλαη ην ζηάδην εθείλν θαηά ην νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο 

Αίηεζεο ησλ πκκεηερφλησλ ζηε Γεκνπξαζία σο πξνο ην εάλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξφλ ρέδην Σεχρνπο Πξνθήξπμεο. 

 

25. “πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία”: Αλαθέξεηαη ζηα Πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη 

Αίηεζε πκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία. ηελ πεξίπησζε ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο, ε έλλνηα 

πεξηιακβάλεη ηελ ππφ ζχζηαζε εηαηξεία ζηελ νπνία θαη ζα γίλεη ε ρνξήγεζε ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ε έλλνηα 

πεξηιακβάλεη ηελ εηαηξεία ηελ νπνία νη πκκεηέρνληεο ζηελ θνηλνπξαμία ππνρξενχληαη 

λα ζπζηήζνπλ θαη ζηελ νπνία ζα γίλεη ε ρνξήγεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ. 

 

26. “Σειεπηαίνο Γύξνο”: Δίλαη ν Γχξνο εθείλνο κεηά ην ηέινο ηνπ νπνίνπ ν κφλνο Δλεξγφο 

πκκεηέρσλ είλαη ν Πιεηνδφηεο θαη δελ έρεη ππνβιεζεί λέα Πξνζθνξά. 

 

27. “Σηκή Δθθίλεζεο”: Δίλαη ε αξρηθή ηηκή γηα θάζε Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ε 

ειάρηζηε δπλαηή Πξνζθνξά γηα ηνλ Πξψην Γχξν φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.1.2. ηνπ παξφληνο. 

 

28. “Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ”: Δίλαη έλα απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα ηνπ θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο Τπεξζεκαηηζηέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, 

ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Γεκφζηνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηελ 

παξνρή Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ:  
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ηη Φαζμαηική Πεπιοσή GSM 900: 

A.1 θαη Α.2 : Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2x2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 885-890 ΜΖz & 

930-935 MHz. Σα ηκήκαηα απηά θαζίζηαληαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο απφ ηελ 9-9-2017.  

Α.3 θαη Α.4: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2x2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 900-905 ΜΖz & 

945-950 MHz. Σα ηκήκαηα απηά θαζίζηαληαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο απφ ηελ 6-8-2016.  

Α.5 έσο θαη Α.14: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2x2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 880-885 

ΜΖz & 925-930 MHz θαη 890-900 ΜΖz & 935-945 MHz θαη 905-915 MHz & 950-

960 MHz. Σα ηκήκαηα απηά θαζίζηαληαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο απφ ηελ 30-9-2012. 

ηη Φαζμαηική Πεπιοσή DCS 1800: 

Β.1 έσο θαη Β.4: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2x5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 1710 MHz – 

1730 MHz & 1805 MHz – 1825 MHz.  

 

29. “Σόπνο Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο”: Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο ζα 

είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ζα θαζνξηζηεί ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

Γεκνπξαζίαο θαη ην αξγφηεξν ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ησλ Γειηίσλ πκκεηνρήο ζηε 

Γεκνπξαζία. 

30. “Σξέρνπζα Σηκή”: Δίλαη ε κέγηζηε Πξνζθνξά γηα θάζε Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ ζε 

θάζε Γχξν Γεκνπξαζίαο ζηνλ νπνίν έρνπλ ππνβιεζεί έγθπξα Πξνζθνξέο. Γηα ηνλ 

Πξψην Γχξν Σξέρνπζα Σηκή ζεσξείηαη ε Σηκή Δθθίλεζεο γηα θάζε Σκήκα 

Ραδηνζπρλνηήησλ. 

 

31. “Τπεξζεκαηηζηήο”: Δίλαη εθείλνο απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία πνπ έρεη 

ππνβάιεη ηελ Σξέρνπζα Σηκή γηα ζπγθεθξηκέλν Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ θαηά ηνλ 

Σειεπηαίν Γχξν.  

 

32. “Φαζκαηηθή Πεξηνρή”: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο Πξνθήξπμεο, 

Φαζκαηηθή Πεξηνρή λνείηαη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ:  

 

α) Φαζκαηηθή Πεξηνρή GSM 900 ε πεξηνρή ξαδηνζπρλνηήησλ απφ 880-915 MHz & 

925-960 MHz,  

 

β) Φαζκαηηθή Πεξηνρή DCS 1800 ε πεξηνρή ξαδηνζπρλνηήησλ απφ 1710 MHz – 

1785 MHz & 1805 MHz – 1880 MHz 
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3. ΔΠΙΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΦΗ  

3.1. Σα Γηθαηώκαηα Υξήζεο θαη ε Γηαδηθαζία Υνξήγεζήο ηνπο  

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ ρέδην Σεχρνπο Πξνθήξπμεο ζα νδεγήζεη ζηελ 

ρνξήγεζε: 
 

 δεθαηεζζάξσλ (14) ηκεκάησλ ξαδηνζπρλνηήησλ εχξνπο δψλεο 2 x 2,5 MHz ζηε δψλε 

ζπρλνηήησλ 880-915 ΜΖz & 925-960 MHz θαη  

 ηεζζάξσλ (4) ηκεκάησλ ξαδηνζπρλνηήησλ εχξνπο δψλεο 2 x 5 MHz ζηε δψλε 

ζπρλνηήησλ 1710-1730 ΜΖz & 1805-1825 MHz,   

 

Δηδηθφηεξα ζα ρνξεγεζνχλ ηα παξαθάησ ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ:  

 

ηε Φαζκαηηθή Πεξηνρή GSM 900: 

A.1 θαη Α.2 : Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2 x 2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 885-890 ΜΖz & 930-935 

MHz (κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηελ 9-9-2017) 

Α.3 θαη Α.4: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2 x 2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 900-905 ΜΖz & 945-950 

MHz (κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηελ 6-8-2016) 

Α.5 έσο θαη Α.14: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2 x 2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 880-885 ΜΖz & 

925-930 MHz θαη 890-900 ΜΖz & 935-945 MHz θαη 905-915 MHz & 950-960 MHz (κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηελ 30-9-2012) 

ηε Φαζκαηηθή Πεξηνρή DCS 1800: 

Β.1 έσο θαη Β.4: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2x5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 1710 MHz – 1730 MHz 

& 1805 MHz – 1825 MHz  

 

 

 

3.1.1. Διάπκεια ιζσύορ ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ  

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ αθνξνχλ:  

α) ζηα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ Α.5 έσο θαη Α.14 είλαη απφ 30-9-2012 έσο 29-9-2027 

ήηνη δεθαπέληε (15) έηε,  

β) ζηα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ Β.1 έσο θαη Β.4 είλαη δεθαπέληε (15) έηε,  

γ) ζηα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ Α.1 θαη Α.2 είλαη απφ 9-9-2017 έσο 29-9-2027, ήηνη 

δέθα (10) έηε θαη είθνζη (20) εκέξεο, 

δ) ζηα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ Α.3 θαη Α.4 είλαη απφ 6-8-2016 έσο 29-9-2027 ήηνη 

έληεθα (11) έηε θαη είθνζη ηξείο (23) εκέξεο. 

 

 

 

3.1.2. Σιμή εκκίνηζηρ  

Ζ Σηκή Δθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, 

απνηειεί ηελ ειάρηζηε έγθπξε Πξνζθνξά ζηελ δεκνπξαζία γηα θάζε Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ. 

Ζ Σηκή Δθθίλεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Σμήμα Ραδιοζςσνοηήηων 

 

 

Σιμή Εκκίνηζηρ 

 

A.1 θαη Α.2 : Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×2,5 

MHz εληφο ησλ δσλψλ 885-890 ΜΖz & 930-935 

MHz (κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 9-9-2017) 

 

 

15,5 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

 

Α.3 θαη Α.4: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×2,5 MHz 

εληφο ησλ δσλψλ 900-905 ΜΖz & 945-950 MHz 

(κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 6-8-2016) 

 

 

17,1 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

 

Α.5 έσο θαη Α.14: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×2,5 

MHz εληφο ησλ δσλψλ 880-885 ΜΖz & 925-930 

MHz θαη 890-900 ΜΖz & 935-945 MHz θαη 905-

915 MHz & 950-960 MHz (κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο 30-9-2012) 

 

 

 

23,3 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

 

Β.1 έσο θαη Β.4: Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×5 MHz 

εληφο ησλ δσλψλ 1710 MHz – 1730 MHz & 1805 

MHz – 1825 MHz  

 

 

20,5 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

 

 

3.1.3. Δικαιώμαηα καηόσος ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ 

Σν πξφζσπν ζην νπνίν ζα ρνξεγεζεί Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζα απνθηήζεη ην 

δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο Γεκφζηνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απφ ηνλ Κάηνρν ηνπ 

Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. Ο 

θάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ απνθηά ην δηθαίσκα λα εγθαηαζηήζεη 

ζπζηήκαηα GSM/DCS, UMTS, LTE θαη WiMax, θαζψο θαη άιια επίγεηα ζπζηήκαηα ηθαλά λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην θνηλφ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ 

κε ζπζηήκαηα GSM/DCS ζχκθσλα κε ηα ηερληθά κέηξα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη’ εθαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο 676/2002/EK.  

 

Ο θάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κπνξεί λα επηιέμεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

ηελ ηερλνινγία πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξέπεη φκσο λα 

εμαζθαιίζεη φηη δελ δεκηνπξγεί παξεκβνιέο ζε άιινπο λφκηκνπο ρξήζηεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο.  

 

Ο θάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ επηδήκησλ παξεκβνιψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ κε 

άιινπο θαηφρνπο δηθαησκάησλ ρξήζεο ζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 900 MHz θαη 1800 ΜΖz. 

 

3.1.4. Διαδικαζία σοπήγηζηρ ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ  

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα: ζην πξψην ζηάδην, πάξνρνη 

δηθηχσλ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρνπλ δεζκεπζεί ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα αηηεζνχλ ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ ηκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο. πγθεθξηκέλα δεζκεχνληαη ηα Σκήκαηα 

Ραδηνζπρλνηήησλ Α.1, Α.2, Α.3 θαη Α.4 θαη ηέζζεξα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ απφ ηα Α.5 

έσο Α.14. ην δεχηεξν ζηάδην, ηα ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ παξακέλνπλ δηαζέζηκα, θαζψο θαη φζα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ δελ είραλ 

δεζκεπζεί γηα ην πξψην ζηάδην, ρνξεγνχληαη κέζσ δεκνπξαζίαο πνιιαπιψλ γχξσλ κε 

απμαλφκελν ηίκεκα.  

 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο: 

 

α) θάπνην Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ απφ ηα Α.1, Α.2, Α.3 ή Α.4, ηα νπνία δεζκεχνληαη γηα 

ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ ρνξεγεζεί ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δηαδηθαζίαο, ε ΔΔΣΣ δελ ζα θάλεη δεθηφ κειινληηθφ αίηεκα αλαλέσζήο ηνπ 

απφ ηνλ πθηζηάκελν θάηνρφ ηνπ θαη ζα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

25 ηνπ Ν.3431/2006, 

β) θάπνην Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ δελ έρεη ρνξεγεζεί, απηφ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε 

δηαδηθαζία πνπ ζα αξρίζεη ηνπιάρηζηνλ (2) έηε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

δεκνπξαζίαο, 

γ) θαλέλα Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ δελ έρεη ρνξεγεζεί, ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ 

ρνξεγνχληαη ζην κέιινλ. 

 

 

3.1.5. Όποι πληπωμήρ 

 

Σν εθπιεηζηεξίαζκα θαηαβάιιεηαη σο εμήο: 

 

 Σν 100% ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο θαηαβάιιεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη Τπεξζεκαηηζηέο ηνηο κεηξεηνίο ζε 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε ΔΔΣΣ ή 

 

 Σν 70% ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο θαηαβάιιεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη Τπεξζεκαηηζηέο ηνηο κεηξεηνίο ζε 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε ΔΔΣΣ θαη ην ππνιεηπφκελν 30% ηνπ 

Δθπιεηζηεξηάζκαηνο θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο, 

πξνζαπμεκέλεο κε ην επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κε εκεξνκελία 

πξψηεο θαηαβνιήο ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

 

3.2. Καλόλεο ηεο Γεκνπξαζίαο 

ηα θεθάιαηα 4-8 ηνπ παξφληνο Σεχρνπο Πξνθήξπμεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθνί θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηηο ζπκθσλίεο πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ πκκεηερφλησλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία απνλνκήο ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε 

ην ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 
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Πίνακαρ 3.1: Χπονοδιάγπαμμα δημοππαζίαρ 

  

Γεκνζίεπζε Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ - ρεδίνπ Σεχρνπο 

Πξνθήξπμεο  
26 Ηνπιίνπ 2011 

Πξνζεζκία γηα Καηάζεζε Παξαηεξήζεσλ γηα ην 

Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 
9 επηεκβξίνπ 2011 

Γεκνζίεπζε ηνπ Σεχρνπο Πξνθήξπμεο 3 Οθησβξίνπ 2011 

Καηάζεζε Φαθέισλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο  4 Ννεκβξίνπ 2011  

Ώξα 10:00 – 13:00  

Γεκνζίεπζε πκκεηερφλησλ  4 Ννεκβξίνπ 2011 

Αλαθνίλσζε ησλ Δπηιεγέλησλ πκκεηερφλησλ θαη 

Απνζηνιή ησλ Γειηίσλ πκκεηνρήο  
11 Ννεκβξίνπ 2011  

Πέξαο Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ  14 Ννεκβξίνπ 2011 

 Ώξα 13:00 

Απφθαζε ΔΔΣΣ επί ησλ ηπρφλ Δλζηάζεσλ   16 Ννεκβξίνπ 2011 

Πξνβιεπφκελε Οινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο – 

Αλαθνίλσζε Τπεξζεκαηηζηή  

25 Ννεκβξίνπ 2011  

Καηαβνιή ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο Μέρξη 15 Γεθεκβξίνπ 2011, 

είθνζη (20 Ζκέξεο) απφ ηελ 

Αλαθνίλσζε ηνπ 

Τπεξζεκαηηζηή  

χλαςε χκβαζεο – Υνξήγεζε Γηθαηψκαηνο Υξήζεο  Μέρξη εμήληα (60) Ζκέξεο 

απφ ηελ Αλαθνίλσζε ηνπ 

Τπεξζεκαηηζηή  



 
 

  

4. ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

4.1. Καλόλεο Δκπηζηεπηηθόηεηαο θαη Αληαγσληζκνύ 

Έννοια ηηρ εμπιζηεςηικήρ πληποθόπηζηρ 

4.1.1 Οη Καλφλεο πεξί Δκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν ζα 

ηζρχζνπλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απηψλ 

ησλ Καλφλσλ απφ πκκεηέρνληεο, ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πκκεηέρνληεο απφ ηελ Γεκνπξαζία. 

 

4.1.2 Γελ ζεσξνχληαη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αληαιιάζζνληαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο κεηαμχ 

πκκεηερφλησλ κε ζθνπφ λα απνθαζηζηεί εάλ ζα ζπκκεηάζρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

Γεκνπξαζία, θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο κεηαμχ πκκεηερφλησλ θαη πξνκεζεπηψλ κε 

ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. 

 

4.1.3 Κάζε Πξφζσπν ή νκάδα Πξνζψπσλ, ζηελ νπνία γλσζηνπνηνχληαη Δκπηζηεπηηθέο 

Πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ πκκεηέρνληα ζηε Γεκνπξαζία, ζεσξείηαη θάηνρνο 

Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Πξφζσπα ζπκκεηέρνληα ζε θνηλνπξαμία ή θνηλή 

επηρείξεζε ε νπνία ζπληζηάηαη κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεκνπξαζία ζεσξνχληαη 

φηη είλαη θάηνρνη Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ ή ηελ έθηαζε ειέγρνπ πνπ πηζαλά έρνπλ. 

 

4.1.4 πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία θαη θάηνρνη Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, δελ 

επηηξέπεηαη λα δηαβηβάζνπλ ή λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαβηβάζνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν, Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ζε άιινλ πκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ή 

Πξφζσπα πνπ ζεσξνχληαη θάηνρνη Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε άιιν 

πκκεηέρνληα. 

 

ςμθωνίερ πεπί μη ανηαγωνιζμού 

4.1.5 Οη πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία δελ επηηξέπεηαη λα πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζπκθσλία κε πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ) κε 

αληηθείκελν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα πξνκεζεχζνπλ εμνπιηζκφ ζε 

άιινπο πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία.  

 

4.1.6 Οη πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκθσλήζνπλ κε πξνκεζεπηέο 

εμνπιηζκνχ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ) κε αληηθείκελν νπνηαδήπνηε κνξθή 

πεξηνξηζκνχ, φπσο νη ηηκέο ή νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο πνπ νη πξνκεζεπηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκθσλήζνπλ ζην κέιινλ κε άιινπο πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία. 

 

4.2. Τπνβνιή Δζθαικέλσλ ή Παξαπιαλεηηθώλ Πιεξνθνξηώλ 

4.2.1 Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλα απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

Γεκνπξαζίαο, λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΔΔΣΣ ζθφπηκα ή ιφγσ ακέιεηαο πιεξνθνξίεο πνπ 

είλαη εζθαικέλεο ή παξαπιαλεηηθέο. 
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4.2.2 Οη πκκεηέρνληεο ζε θαλέλα ζηάδην δελ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ πξνο ηελ ΔΔΣΣ 

πιεξνθνξίεο πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ απαηηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη γηα ην 

εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. 

 

 

4.3. Τπνρξέσζε Δλεκέξσζεο ηελ ΔΔΣΣ γηα ελδερόκελα ιάζε ή παξαιείςεηο 

4.3.1 Οη πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηελ ΔΔΣΣ 

εγγξάθσο εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζεσξνχλ φηη ε ΔΔΣΣ έρεη ππνπέζεη ζε ζθάικα ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γεκνπξαζίαο, ακέζσο κφιηο απηφ πεξηέιζεη 

ζηελ αληίιεςή ηνπο. 

 

4.3.2 Δάλ νη πκκεηέρνληεο πνπ ζεσξνχλ φηη ε ΔΔΣΣ έρεη ππνπέζεη ζε θάπνην ιάζνο, δελ 

ελεκεξψζνπλ ηελ ΔΔΣΣ έγθαηξα ψζηε ε ηειεπηαία εθφζνλ ζπκθσλήζεη καδί ηνπο λα 

αλαιάβεη δηνξζσηηθή δξάζε, ηφηε γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ε 

ιαλζαζκέλε ελέξγεηα ή ε νπνηαδήπνηε άιιε εζθαικέλε πιεξνθνξία (π.ρ. αλαθνξηθά 

κε ην ηίκεκα θάπνηαο πξνζθνξάο) ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη ρψξα σο έρεη. 

 

4.3.3 Ζ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ελδερφκελα ιάζε ή εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ελέξγεηεο ή πιεξνθνξίεο αλάκεζα ζην πκκεηέρνληα θαη 

ζηελ ΔΔΣΣ αιιά εθηείλεηαη θαη ζε πξάμεηο, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζρέζε ησλ άιισλ πκκεηερφλησλ κε ηελ ΔΔΣΣ αιιά θαη κεηαμχ ηνπο εθφζνλ 

ζρεηίδνληαη κε ηε Γεκνπξαζία. 

 

4.4. Παξαβίαζε ησλ Όξσλ Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη Κπξώζεηο 

 

4.4.1 Οη θπξψζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απφ ηελ ΔΔΣΣ είλαη νη εμήο: 

α) Απψιεηα Γηθαηψκαηνο Πξνζσξηλήο Απνρήο. 

β) Απνβνιή. 

γ) Απνβνιή θαη Καηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο. 

 

4.4.2 Οη Κπξψζεηο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ γηα ηα εμήο παξαπηψκαηα:  

α) Γηάζεζε Δκπηζηεπηηθήο Πιεξνθνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή δχλαηαη λα επηβιεζεί 

Απνβνιή θαη Καηάπησζε Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο. 

 

β) Φεπδείο θαη παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο. ηελ πεξίπησζε απηή δχλαηαη λα 

επηβιεζεί Απνβνιή θαη Καηάπησζε Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο.  

 

γ) πκθσλία πεξί κε αληαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή δχλαηαη λα επηβιεζεί 

Απνβνιή θαη Καηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο. 

δ) Με έγθπξε Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη απψιεηα ελφο (1) 

Γηθαηψκαηνο Πξνζσξηλήο Απνρήο ή ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ Γηθαησκάησλ 

Πξνζσξηλήο Απνρήο, Απνβνιή. 

 

ε) Μεηά ηελ Ζκεξνκελία Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο ν πκκεηέρσλ δελ ελεξγεί 

ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη απψιεηα 

ελφο (1) Γηθαηψκαηνο Πξνζσξηλήο Απνρήο ή ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ 

Γηθαησκάησλ Πξνζσξηλήο Απνρήο, Απνβνιή. 
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4.4.3 Υσξίο πεξηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ ππφ 4.4.1, εάλ έλαο πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία 

απνθιεηζζεί ή απνζπξζεί ηελ ζηηγκή πνπ είλαη Πιεηνδφηεο ζε θάπνην Σκήκα 

Ραδηνζπρλνηήησλ, ηφηε θαηαπίπηεη ην ζχλνιν ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

θαη ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ην ππφινηπν πνζφ πνπ ζα 

αληηπξνζσπεχεη ην Δθπιεηζηεξίαζκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ. Ζ 

ΔΔΣΣ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επαλεθθηλήζεη ηε 

Γεκνπξαζία. 

 

 

4.5. Γηαδηθαζία Δπηβνιήο Κπξώζεσλ  

4.5.1 Οη Κπξψζεηο επηβάιινληαη κεηά απφ δηαδηθαζία ε νπνία είηε θηλείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ 

απηεπαγγέιησο είηε κεηά απφ ηελ ππνβνιή έλζηαζεο απφ άιιν πκκεηέρνληα. 

 

4.5.2 Ζ έλζηαζε κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

Γεκνπξαζίαο. 

 

4.5.3 Ζ ΔΔΣΣ ελεκεξψλεηαη γηα ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ πκκεηερφλησλ.  

 

4.5.4 Ακέζσο κεηά ηελ αθξφαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ε ΔΔΣΣ απνθαζίδεη γηα ηελ 

επηβνιή ή κε ηεο Κχξσζεο. 

 

4.5.5 Δπί ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ δελ είλαη δπλαηή ε άζθεζε έλζηαζεο ή πξνζθπγήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ. 
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5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΑΡΥΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

5.1. Γηθαηνύρνη Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο 

5.1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία έρεη:  

α) νπνηνδήπνηε πξφζσπν ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο Γεληθψλ Αδεηψλ,  

β) θνηλνπξαμία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε δέζκεπζε, ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη εληφο ζαξάληα πέληε 

(45) εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε λα ζπζηήζνπλ λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν 

κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ έρεη ηελ παξνρή δεκφζησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ,  

 

γ) εηαηξείεο, πθηζηάκελεο ή ππφ ζχζηαζε, νηαζδήπνηε κνξθήο, νη νπνίεο κεηαμχ 

ησλ ζθνπψλ ηνπο έρνπλ ηελ παξνρή δεκφζησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Αθφκα εηαηξείεο νηαζδήπνηε κνξθήο, νη νπνίεο 

ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο δεζκεχνληαη φηη ζα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ηελ παξνρή δεκφζησλ 

δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ νινθιήξσζε ησλ ππφ 

ζχζηαζε εηαηξεηψλ ή ε πξνβιεπφκελε σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

θαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο Γήισζεο Καηαρψξεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

Γεληθψλ Αδεηψλ πξέπεη λα γίλεη εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο, 

 

δ) κεκνλσκέλα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο δεζκεχνληαη φηη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ ζα θάλνπλ 

έλαξμε εξγαζηψλ θαη ζα ππνβάιινπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Καλνληζκφ 

Γεληθψλ Αδεηψλ Γήισζε Καηαρψξεζεο, 

 

ε) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ππάγνληαη ζε κηα εθ ησλ α) έσο θαη δ) αλσηέξσ 

θαηεγνξηψλ.   

 

5.1.2. Ζ Αίηεζε ζπκπιεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη απνηειείηαη απφ 

ηα εμήο: 

 

α) Έληππν Αίηεζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α θαη 

ζπλνδεπφκελν απφ ηα έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α. 

 

β) Γήισζε Απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο Γεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α. 

 

γ) Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β. 

 

δ) Ζ εηαηξεία WIND Διιάο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ ρνξήγεζε ζε απηήλ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηα Γεζκεπκέλα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εηαηξεία 

WIND Διιάο θαηαβάιινληαο γηα θάζε Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ ηελ Σηκή 

Δθθίλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 7.1, ζπκπιεξψλεη Έληππν Αίηεζεο 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. ην Έληππν Αίηεζεο 
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αλαγξάθεηαη θαη ν Αχμσλ Αξηζκφο ησλ Σκεκάησλ Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία 

αθνξά ε Αίηεζε. Ζ ρνξήγεζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη 

ε θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 8. 

Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηελ εηαηξεία WIND 

Διιάο θαη ε εηαηξεία δελ αηηείηαη ηελ εθρψξεζή ηνπο, ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ 

δεκνπξαζία πνιιαπιψλ γχξσλ. 

 

Ζ εηαηξεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ, εθφζνλ επηζπκεί ηελ ρνξήγεζε ζε απηήλ 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα Γεζκεπκέλα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ 

εηαηξεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ θαηαβάιινληαο γηα θάζε Σκήκα 

Ραδηνζπρλνηήησλ ηελ Σηκή Δθθίλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 7.1, 

ζπκπιεξψλεη Έληππν Αίηεζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. 

ην Έληππν Αίηεζεο αλαγξάθεηαη θαη ν Αχμσλ Αξηζκφο ησλ Σκεκάησλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία αθνξά ε Αίηεζε. Ζ ρνξήγεζε ησλ Γηθαησκάησλ 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ε θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 8. Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία έρνπλ 

δεζκεπζεί γηα ηελ εηαηξεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ θαη ε εηαηξεία δελ 

αηηείηαη ηελ εθρψξεζή ηνπο, ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ δεκνπξαζία πνιιαπιψλ 

γχξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία επηζπκεί ηελ εθρψξεζε κφλν δχν ή ελφο 

Σκεκάησλ Ραδηνζπρλνηήησλ ηφηε απηά κπνξεί λα είλαη ηα Α.3 ή/θαη Α.4. 

 

Ζ εηαηξεία COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ., εθφζνλ επηζπκεί ηελ 

ρνξήγεζε ζε απηήλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα Γεζκεπκέλα Σκήκαηα 

Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εηαηξεία COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ. 

θαηαβάιινληαο γηα θάζε Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ ηελ Σηκή Δθθίλεζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 7.1, ζπκπιεξψλεη Έληππν Αίηεζεο ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. ην Έληππν Αίηεζεο αλαγξάθεηαη θαη ν 

Αχμσλ Αξηζκφο ησλ Σκεκάησλ Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία αθνξά ε Αίηεζε. Ζ 

ρνξήγεζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ε θαηαβνιή ηνπ 

ηηκήκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 8. Σκήκαηα 

Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηελ εηαηξεία COSMOTE 

Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ. θαη ε εηαηξεία δελ αηηείηαη ηελ εθρψξεζή ηνπο, ζα 

είλαη δηαζέζηκα ζηελ δεκνπξαζία πνιιαπιψλ γχξσλ. 

 

 

5.1.3. Ζ Αίηεζε γηα ηε πκκεηνρή ζηε Γεκνπξαζία ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Νφκηκν 

Δθπξφζσπν ηνπ πκκεηέρνληνο. 

 

5.1.4. Όιεο νη Αηηήζεηο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ ΔΔΣΣ θαη λα θαηαηίζεληαη ζηε 

δηεχζπλζή ηεο. 

 

5.2. Απόζπξζε πξηλ από ηελ Ηκεξνκελία Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο  

5.2.1. Κάζε πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία, δχλαηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ απφ ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηεο Ζκεξνκελίαο Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, λα 

απνζπξζεί απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο Γεκνπξαζίαο, κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο δήισζήο ηνπ ζηελ ΔΔΣΣ. 

 

5.2.2. ε πεξίπησζε πνπ πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία απνζπξζεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

Γεκνπξαζίαο, ε ΔΔΣΣ ζα γλσζηνπνηήζεη εληφο 2 εκεξψλ ζηνπο ελαπνκείλαληεο 

πκκεηέρνληεο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ζα επηζηξέςεη ζην πκκεηέρνληα πνπ 

απνζχξζεθε, ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο.  
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5.2.3. Οη ππνςήθηνη πνπ γλσζηνπνίεζαλ ηελ απφζπξζή ηνπο απφ ηε Γεκνπξαζία ζχκθσλα 

κε ην παξφλ Άξζξν, δελ έρνπλ δηθαίσκα εθ λένπ αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή θαη 

απνθιείνληαη νξηζηηθά απφ ηε Γεκνπξαζία. 
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6. ΠΡΟΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

6.1. Ηκεξνκελίεο 

6.1.1. Ζ δηαδηθαζία πξνεπηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, μεθηλά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

Αηηήζεσλ θαη νινθιεξψλεηαη ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηνπ θαηαιφγνπ 

πξνεπηιεγέλησλ ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί θαη παξνπζηάδεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

Πίλαθα 3.1. 

6.2. Αμηνιόγεζε θαη Πξνεπηινγή 

6.2.1. Σελ εκέξα ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ, ε ΔΔΣΣ δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηα 

νλφκαηα ησλ πκκεηερφλησλ.  

 

6.2.2. Ζ πξνεπηινγή ησλ πκκεηερφλησλ ζηε Γεκνπξαζία, γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζχκθσλα 

κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

(α) Να έρεη ππνβάιεη πιήξε Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 5.  

Ζ Αίηεζε πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 5. Ζ κε 

πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ εγγξάθσλ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν απνηειεί 

ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ Αηηνχληνο απφ ηε Γεκνπξαζία. 

 

(β) Να έρεη πηζηνπνηήζεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πόξσλ. 

i) Ζ ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα εθηηκήζεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ 

ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ θαη’ ειάρηζην αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαη παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ, κε βάζε έλα ειάρηζην πνζφ ηδίσλ θεθαιαίσλ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 

πελήληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (€ 50.000.000,00).  

ii) Σν θξηηήξην ηεο επάξθεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεθκαίξεηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηνλ πην πξφζθαην ηζνινγηζκφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ επαξθεί 

κπνξεί λα ζπλππνινγίδεηαη εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη’ αλψηεξν φξην 

κέρξη ην 50% ηνπ πνζνχ ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ i), πηζηνπνηνχκελε κε 

αλάινγε δεζκεπηηθή επηζηνιή απφ πηζησηηθφ ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

νξγαληζκφ, θαη ν νπνίνο δειψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ γηα καθξνρξφλην δαλεηζκφ 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

iii) ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ νη ηζνινγηζκνί ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηή λνκηθψλ πξνζψπσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

εμαγφκελν πνζφ δελ επαξθεί, κπνξεί λα ζπλππνινγίδεηαη εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη’ αλψηεξν φξην κέρξη ην 50% ηνπ πνζνχ ηνπ αλσηέξσ 

ζηνηρείνπ i), πηζηνπνηνχκελε κε αλάινγε δεζκεπηηθή επηζηνιή απφ πηζησηηθφ 

ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δειψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ γηα 

καθξνρξφλην δαλεηζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο.  

iv) ε πεξίπησζε ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ε νπνία δελ είλαη πξντφλ θνηλνπξαμίαο 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ηζνινγηζκφο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηνπο κεηφρνπο ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο. Δάλ ην εμαγφκελν 

πνζφ δελ επαξθεί, κπνξεί λα ζπλππνινγίδεηαη εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

θαη’ αλψηεξν φξην κέρξη ην 50% ηνπ πνζνχ ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ i), 
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πηζηνπνηνχκελε κε αλάινγε δεζκεπηηθή επηζηνιή απφ πηζησηηθφ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δειψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ γηα 

καθξνρξφλην δαλεηζκφ ηεο ζπζηαζεζνκέλεο εηαηξείαο. ηε πεξίπησζε πνπ ε 

ππφ ζχζηαζε εηαηξεία απνηειείηαη κφλν απφ θπζηθά πξφζσπα ην πνζφ ηνπ 

αλσηέξσ ζηνηρείνπ i) ηεθκαίξεηαη δηα ζρεηηθήο θαηαζέζεσο ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηθαηνχρνη είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ 

κειινληηθψλ εηαίξσλ. Απαηηείηαη επηπιένλ έγγξαθε δέζκεπζε ησλ 

δηθαηνχρσλ φηη ζα κεηαβηβάζνπλ ακειιεηί ην πνζφ ηνπ ελ ιφγσ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ζηε εηαηξεία πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ην ελ ιφγσ πνζφ δελ επαξθεί, κπνξεί λα ζπλππνινγίδεηαη εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη’ αλψηεξν φξην κέρξη ην 50% ηνπ πνζνχ ηνπ αλσηέξσ 

ζηνηρείνπ i), πηζηνπνηνχκελε κε αλάινγε δεζκεπηηθή επηζηνιή απφ πηζησηηθφ 

ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δειψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ γηα 

καθξνρξφλην δαλεηζκφ ηεο εηαηξείαο πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί. Δάλ ε ππφ 

ζχζηαζε εηαηξεία είλαη αζηηθή ή εκπνξηθή πξνζσπηθή εηαηξεία ην πνζνζηφ 

ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ 

πνζνχ ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ i).   

 

v) ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο απαηηείηαη επηπιένλ 

έγγξαθε δέζκεπζε ησλ κεηφρσλ φηη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο πνπ ζα 

ζπζηαζεί δελ ζα είλαη κηθξφηεξα ηνπ πνζνχ ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ ζηνηρείνπ 

i). 

vi) ηελ πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην πνζφ ηνπ θαηά ηα 

αλσηέξσ ζηνηρείνπ i) ηεθκαίξεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

νπνίνπ απνθιεηζηηθφο δηθαηνχρνο είλαη ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ πνζφ δελ επαξθεί, κπνξεί λα ζπλππνινγίδεηαη 

εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη’ αλψηεξν φξην κέρξη ην 25% ηνπ πνζνχ ηνπ 

αλσηέξσ ζηνηρείνπ i), πηζηνπνηνχκελε κε αλάινγε δεζκεπηηθή επηζηνιή απφ 

πηζησηηθφ ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο δειψλεη ηε δέζκεπζε 

ηνπ γηα καθξνρξφλην δαλεηζκφ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 

(δ) Να κελ έρεη παξαβεί ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4.1 θαη 4.2. 

(ε) Να έρεη θαηαζέζεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο. 

 

6.2.3. Δλαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΔΣΣ λα απνθαλζεί κε αηηηνινγεκέλε 

Απφθαζή ηεο, φηη έλαο πκκεηέρσλ δελ πξνεπηιέγεηαη γηα πκκεηνρή ζηε Γεκνπξαζία 

επεηδή ε παξνρή Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πκκεηέρνληα κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ Δζληθή Αζθάιεηα ή ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. 

  

6.3. Αλαθνίλσζε Δπηιεγέλησλ πκκεηερόλησλ θαη Απνζηνιή ησλ Γειηίσλ 

πκκεηνρήο ζηελ Γεκνπξαζία  

6.3.1. ε θάζε έλαλ απφ ηνπο πξνεπηιεγέληεο πκκεηέρνληεο ζα απνζηαιεί εηδνπνίεζε ζηελ 

νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ φηη έρνπλ πξνεπηιεγεί θαζψο θαη ε 

ηαπηφηεηα φισλ ησλ ππνινίπσλ πξνεπηιεγέλησλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ εηδνπνίεζε γηα 

ηελ πξνεπηινγή ε ΔΔΣΣ ζα εηδνπνηήζεη θαη φζνπο έρνπλ απνηχρεη λα πξνεπηιεγνχλ. 

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνεπηιεγέλησλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζα γίλεη ζε 

ρξφλν πνπ έρεη νξηζηεί θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. 
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6.3.2. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνεπηιεγέλησλ λα ζπκκεηάζρνπλ ε 

ΔΔΣΣ ζα απνζηείιεη πξνο θαζέλα απφ απηνχο Γειηίν πκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία, 

κε ην νπνίν ε ΔΔΣΣ ζα γλσζηνπνηεί: 

 

 Σελ νξηζηηθή Ζκεξνκελία Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 Σνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 Σν ελδεηθηηθφ πξφγξακκα δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

6.3.3. πκκεηέρνληεο νη νπνίνη απνθιείνληαη ηνπ θαηαιφγνπ ησλ Πξνεπηιεγέλησλ έρνπλ 

δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ έλζηαζε εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο (έσο ηηο 

13:00) απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο Απφθαζεο απηήο ζηνπο πκκεηέρνληεο. Ζ ΔΔΣΣ 

εληφο δχν εξγαζίκσλ εκεξψλ απνθαίλεηαη επί ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ.  

 

 

6.4. πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο 

6.4.1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαδίνπ Πξνεπηινγήο, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα δεηήζεη απφ 

πκκεηέρνληα λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Αίηεζή 

ηνπ. Οπνηνδήπνηε ηέηνην αίηεκα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εγγξάθσο, λα είλαη αλαγθαίν 

ζχκθσλα κε ην παξφλ θαη λα πξνβιέπεη έλα ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα δηεθπεξαίσζήο 

ηνπ. 

 

6.4.2. ε πεξίπησζε πνπ ν πκκεηέρσλ δελ αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο παξαγξάθνπ 

6.4.1., ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα αξλεζεί λα ζεσξήζεη ηνλ πκκεηέρνληα, σο πξνεπηιεγέληα 

θαη λα ηνλ απνθιείζεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γεκνπξαζία. 
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7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

7.1. Πξνεηνηκαζία γηα ηε Γεκνπξαζία 

7.1.1 Ζ δηεμαγσγή ηεο Γεκνπξαζίαο μεθηλά ηελ Ζκεξνκελία Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο 

θαη ηειεηψλεη ηελ εκεξνκελία αλαθήξπμεο ησλ Τπεξζεκαηηζηψλ. 

7.1.2 Ζ νξηζηηθή Ζκεξνκελία Δθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο ζα γλσζηνπνηεζεί επίζεκα 

ζηνπο πκκεηέρνληεο κε ηα Γειηία πκκεηνρήο ζηελ Γεκνπξαζία. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη 

θαηά απνθιεηζηηθή θξίζε λα κεηαζέζεη ηελ νξηζηηθή εκεξνκελία εθθίλεζεο ηεο 

Γεκνπξαζίαο. 

7.1.3 Σελ επνκέλε απφ ηελ παξάδνζε ησλ Γειηίσλ πκκεηνρήο ζηε Γεκνπξαζία, ν 

πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΔΔΣΣ γηα ηα αθφινπζα: 

α) ηα νλφκαηα ηξηψλ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Πξνζψπσλ ζε θαζέλα απφ ηα νπνία ν 

πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία έρεη δψζεη εμνπζηνδφηεζε λα ζπκκεηάζρεη 

θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε Γεκνπξαζία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, είηε απφ θνηλνχ είηε 

αλεμάξηεηα (εθφζνλ έρνπλ αιιάμεη απφ απηά πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ Αίηεζε 

πκκεηνρήο). Κάζε κνξθή επηθνηλσλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γεκνπξαζίαο ζα πξέπεη 

λα δηεθπεξαηψλεηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ Δμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν θαη ζα 

επηβεβαηψλεηαη κε αληηπαξαβνιή ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 

β) ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα παξεπξίζθνληαη ζην ηφπν ηεο Γεκνπξαζίαο. Ο 

αξηζκφο απηψλ αλά εκέξα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ Δμνπζηνδνηεκέλσλ 

Πξνζψπσλ, ή θάπνησλ απφ απηά ηα πξφζσπα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5). 

7.1.4 Δάλ, παξφηη έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνπο πκκεηέρνληεο ε ψξα δηεμαγσγήο ηνπ Πξψηνπ 

Γχξνπ ηεο Γεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.3.2, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη δελ 

είλαη εθηθηφ ν Πξψηνο Γχξνο λα αξρίζεη ηελ θνηλνπνηεζείζα ψξα, κπνξεί λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνπο πκκεηέρνληεο κηα δηαθνξεηηθή ψξα δηεμαγσγήο ηνπ Πξψηνπ 

Γχξνπ ηεο Γεκνπξαζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε λέα ψξα δελ ζα είλαη λσξίηεξα 

απφ ηελ αξρηθά νξηζζείζα. 

 

7.2. Πεξηνξηζκνί πνπ Αθνξνύλ ηνπο πκκεηέρνληεο θαηά ηε Γηαδηθαζία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ θαηά ηε Γεκνπξαζία. 

 

7.2.1 Ζ Γεκνπξαζία βαζίδεηαη ζε πνιιαπινχο γχξνπο κε απμαλφκελν ηίκεκα θαη 

ηαπηφρξνλε Πξνζθνξά ζε μερσξηζηά Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο Φαζκαηηθέο Πεξηνρέο.  

7.2.2 Αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαζίαο πνιιαπιψλ γχξσλ είλαη ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ 

A.1 έσο θαη Α.14 θαη Β.1 έσο θαη Β.4, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 28 ηνπ Κεθαιαίνπ 2, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ηκεκάησλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 5.1.2 (δ) ρνξεγνχληαη θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο ζηηο εηαηξείεο COSMOTE 

Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ., VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ θαη WIND Διιάο.  

7.2.3 Οη πκκεηέρνληεο ππφθεηληαη ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: 

α) Οη πκκεηέρνληεο δελ επηηξέπεηαη λα έξρνληαη ζε παληφο είδνπο επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπο. 
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β) Οη πκκεηέρνληεο δελ επηηξέπεηαη λα εμέξρνληαη απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκνπξαζίαο, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο ΔΔΣΣ.  

γ) Ο αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πκκεηέρνληνο, νη νπνίνη ζα παξίζηαληαη 

ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο, πεξηνξίδεηαη ζηνπο πέληε (5). Ζ ζχλζεζε ηεο 

νκάδαο ησλ εθπξνζψπσλ δελ επηηξέπεηαη λα αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

εκέξαο ηεο Γεκνπξαζίαο.  

7.2.4 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ έλαο πκκεηέρσλ, ν νπνίνο δελ έρεη 

απνζπξζεί ή απνθιεηζηεί απφ ηε Γεκνπξαζία ζα πξέπεη λα είλαη Δλεξγφο.  

7.2.5 Οη δπλαηέο επηινγέο πνπ έρεη ν θάζε Δλεξγφο πκκεηέρσλ πνπ δελ είλαη Πιεηνδφηεο, 

ζε θάζε Γχξν είλαη:  

i. Να ππνβάιεη Πξνζθνξά γηα φζα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ επηιέμεη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή GSM 900 ηα Σκήκαηα 

Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά αζξνηδφκελα κε 

Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ήδε έρεη ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή GSM 900 

θαη ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία έρεη αηηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 5.1.2 (δ) θαη είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ήδε έρεη, δελ μεπεξλνχλ ηα 

2x15 MHz θαη β) ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή DCS 1800 ηα Σκήκαηα 

Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά αζξνηδφκελα κε 

ηκήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ήδε έρεη ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή DCS 1800 

δελ μεπεξλνχλ ηα 2x35 MHz. 

ii. Να Απέρεη Πξνζσξηλά. Έλαο πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία κπνξεί λα 

αζθήζεη Γηθαίσκα Πξνζσξηλήο Απνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

ελφηεηα 7.3.  

iii. Να Απνζπξζεί από ηελ Γεκνπξαζία. Έλαο πκκεηέρσλ ζηε Γεκνπξαζία 

δχλαηαη λα απνζπξζεί απφ ηε Γεκνπξαζία δειψλνληάο ην ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα 7.3.  

7.2.6 ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο πκκεηέρσλ είλαη Πιεηνδφηεο ζε έλα Γχξν δελ επηηξέπεηαη 

λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά πνπ έρεη ππνβάιιεη θαηά ηνλ πξνεγνχκελν Γχξν θαη γηα 

ηελ νπνία αλαθεξχρζεθε Πιεηνδφηεο, θαη ζηνλ επφκελν Γχξν έρεη ηηο εμήο επηινγέο:  

α) δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ππνβάιιεη Πξνζθνξά γηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ 

γηα ηα νπνία δελ είλαη Πιεηνδφηεο 

β) ζε πεξίπησζε πνπ ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ήδε έρεη ζηε Φαζκαηηθή 

Πεξηνρή GSM 900 αζξνηδφκελα κε ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ είλαη 

Πιεηνδφηεο ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή GSM 900 θαη ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά 

απφ απηά πνπ ήδε έρεη αλέξρνληαη ζε 2x15 MHz ππνρξενχηαη λα κείλεη Αδξαλήο 

ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή GSM 900 

γ) ζε πεξίπησζε πνπ ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ήδε έρεη ζηε Φαζκαηηθή 

Πεξηνρή DCS 1800 αζξνηδφκελα κε ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ είλαη 

Πιεηνδφηεο ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή DCS 1800 αλέξρνληαη ζε 2x35 MHz 

ππνρξενχηαη λα κείλεη Αδξαλήο ζηελ Φαζκαηηθή Πεξηνρή DCS 1800. 

7.2.7 Δάλ πκκεηέρσλ πνπ δελ είλαη Πιεηνδφηεο, δελ ππνβάιιεη Πξνζθνξά ή δελ εμαζθήζεη 

δηθαίσκα Πξνζσξηλήο Απνρήο, κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζε θάζε Γχξν, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα παξαηείλεη ηνλ 
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αξρηθά νξηζζέληα ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ θαηά 10 ιεπηά ην 

κέγηζην.  

7.2.8 Κάζε Γχξνο ζα έρεη κηα δηάξθεηα πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

 

7.3. Μέζνδνο Γεκνπξαζίαο  

7.3.1 Οη πξνζθνξέο, ην δηθαίσκα πξνζσξηλήο απνρήο θαη ε δήισζε απφζπξζεο απφ ηελ 

δεκνπξαζία ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

δηαηεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη παξάιιεια εθηππψλνληαη θαη ππνβάιινληαη εληχπσο, 

αθνχ πξψηα ζθξαγηζηνχλ κε ζθξαγίδα
1
 ηεο εηαηξείαο θαη ππνγξαθνχλ απφ ηα 

Δμνπζηνδνηεκέλα Πξφζσπα ηνπ θάζε πκκεηέρνληα.  

7.3.2 Δάλ θάπνηνο Γχξνο έρεη θεξπρζεί σο ν ηειεπηαίνο γηα ηελ εκέξα, ε δεκνπξαζία 

δηαθφπηεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γχξνπ.  

7.3.3 ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, νη 

πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη εληχπσο, ζε έληππα πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

 

7.4. Απνηειέζκαηα Γύξσλ θαη Δηδνπνίεζε γηα ηνλ Δπόκελν Γύξν 

7.4.1 Μεηά ην ηέινο ηνπ θάζε Γχξνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ ε ΔΔΣΣ ζα 

ελεκεξψλεη φινπο ηνπο πκκεηέρνληεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αθφινπζα: 

 Σελ Σξέρνπζα Σηκή.  

 Σελ ηαπηφηεηα ηνπ Πιεηνδφηε. 

 Σν χςνο ηεο θάζε Πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ πξνεγνχκελν Γχξν θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πκκεηέρνληα πνπ ηελ ππέβαιε. 

 Σελ ηαπηφηεηα ησλ πκκεηερφλησλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ Γεκνπξαζία ή πνπ 

έρνπλ εμαζθήζεη Γηθαίσκα Πξνζσξηλήο Απνρήο ή πνπ γηα θάπνηνλ ιφγν απνβιήζεθαλ 

απφ ηελ Γεκνπξαζία. 

 Σελ ψξα έλαξμεο ηνπ επφκελνπ Γχξνπ θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηά ηνπ. 

 Σελ Διάρηζηε Πξνζθνξά ζηνλ επφκελν Γχξν. 

7.5. Διάρηζηε Πξνζθνξά  

7.5.1 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε Γχξνπ, ε ΔΔΣΣ θαζνξίδεη κία ειάρηζηε Πξνζθνξά. Χο 

ειάρηζηε Πξνζθνξά πξνζδηνξίδεηαη: 

                                                      
1
 ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ε θνηλνπξαμία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζθξαγίδα, ε νπνία ζα είλαη 

απνδεθηή απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο. Αλάινγα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο κεηφρνπο 

ππφ ζχζηαζεο Α.Δ., νη νπνίνη δχλαληαη  λα ρξεζηκνπνηνχλ ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία ηεο ππφ 

ζχζηαζεο Α.Δ.  
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 Γηα ηνλ Πξψην Γχξν ε Σηκή Δθθίλεζεο. 

 Γηα θάζε επφκελν Γχξν ε Σξέρνπζα Σηκή πξνζαπμεκέλε θαηά ηελ ειάρηζηε αχμεζε 

ηεο Πξνζθνξάο.  

7.5.2 Ζ ΔΔΣΣ θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε Αχμεζε ηεο Πξνζθνξάο γηα θάζε έλα Σκήκα 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζαλ πνζνζηφ επί ηεο Σξέρνπζαο Σηκήο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν Γχξν. Σν πνζνζηφ πξνζαχμεζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% ζηξνγγπινπνηεκέλν 

ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα επξψ. Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη, 

αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο Γεκνπξαζίαο, ην πνζνζηφ πξνζαχμεζεο.  

 

7.6. Ιζνπαιία 

7.6.1 ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ηζνπαιία σο πξνο ηελ Σξέρνπζα Σηκή, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί 

πιεηνδφηε ηνλ πκκεηέρνληα πνπ ππέβαιε πξψηνο ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, ε ΔΔΣΣ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θιήξσζε γηα λα απνθαζίζεη πνηνο απφ ηνπο πκκεηέρνληεο ζα 

ζεσξείηαη Πιεηνδφηεο. Οη ππφινηπνη, πιελ ηνπ ζεσξνχκελνπ Πιεηνδφηε, 

πκκεηέρνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηζνπαιία, έρνπλ γηα ηνλ επφκελν Γχξν ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο σο λα είραλ ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά πνπ δελ 

πιεηνδφηεζε. 

 

7.7. Έγθπξεο Πξνζθνξέο 

7.7.1 Κάζε Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηνλ Αχμνληα Αξηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ 

ην νπνίν αθνξά ε Πξνζθνξά, ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ν πκκεηέρσλ πξνηίζεηαη λα 

θαηαβάιεη γηα ην Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  

7.7.2 Ο Αχμσλ Αξηζκφο ηνπ Σκήκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ 

Πίλαθα 7.1.  

7.7.3 Πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ην πνζφ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ ειάρηζηε Πξνζθνξά δελ 

ζεσξνχληαη έγθπξεο. 

7.7.4 Σα πνζά ησλ Πξνζθνξψλ πξέπεη λα είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα ησλ ρηιίσλ (€ 

1.000,00) επξψ. 

7.7.5 Γηα ηελ ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

7.7.6 Υσξίο πεξηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ, θάζε Πξνζθνξά ε νπνία δελ είλαη ζχκθσλε κε ην 

παξφλ ρέδην Σεχρνπο Πξνθήξπμεο απνξξίπηεηαη θαη επηβάιινληαη νη Κπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξφλ ρέδην Σεχρνπο Πξνθήξπμεο. 

7.7.7 Έγθπξε Πξνζθνξά ζεσξείηαη ε έληππε Πξνζθνξά ε νπνία δελ έρεη ππνζηεί θακία 

αιινίσζε κεηά ηελ εθηχπσζε ηεο απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

θαη θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θαη ππνγξαθή απφ ηα Δμνπζηνδνηεκέλα 

Πξφζσπα θάζε πκκεηέρνληα ζηελ Γεκνπξαζία. 
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7.8. Αξηζκόο Γύξσλ αλά Ηκέξα  

7.8.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκνπξαζίαο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζην έλαο Γχξνο αλά 

εκέξα, εθηφο αλ ε ΔΔΣΣ έρεη αλαθνηλψζεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε κέξα είλαη Ζκέξα 

Γηαθνπήο. 

7.8.2 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Γχξσλ αλά εκέξα Γεκνπξαζίαο πνπ δελ 

είλαη Ζκέξα Γηαθνπήο, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΔΣΣ. 

7.8.3 Οη Γχξνη ιακβάλνπλ ρψξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηηο 09:00 κέρξη 

θαη ηηο 21:00. 

  

7.9. Ηκέξεο Γηαθνπήο 

7.9.1 Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΔΣΣ λα αλαθνηλψζεη φηη κία κέξα είλαη Ζκέξα 

Γηαθνπήο ηεο Γεκνπξαζίαο. Μεηά απφ κία ή πεξηζζφηεξεο Ζκέξεο Γηαθνπήο, ε 

Γεκνπξαζία ζπλερίδεηαη ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα. 

7.9.2 Ζ ΔΔΣΣ αλαθνηλψλεη Ζκέξεο Γηαθνπήο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ γχξνπ ηεο 

εκέξαο, πνπ πξνεγείηαη ηεο Ζκέξαο Γηαθνπήο.  

7.9.3 Ζ δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ Ζκεξψλ Γηαθνπήο ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ 

ζηελ ΔΔΣΣ. Οη πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ 

Ζκέξα(εο) Γηαθνπήο. 

 

7.10. Αλαζηνιή, Μαηαίσζε θαη Δπαλεθθίλεζε ηεο Γεκνπξαζίαο 

7.10.1 Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ζε θάζε ζηάδην εμέιημεο ηεο Γεκνπξαζίαο ην δηθαίσκα λα 

αλαζηείιεη ή λα καηαηψζεη ηελ Γεκνπξαζία, ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ησλ 

πκκεηερφλησλ. ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΔΣΣ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην ρξφλν 

πνπ ζα επαλεθθηλεζεί ε αλαζηαιείζα ή καηαησζείζα Γεκνπξαζία.  

7.10.2 ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαβνπιεπηεί κε ηνπο 

ελεξγνχο πκκεηέρνληεο θαη κε εθείλνπο ηνπο πκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ απνζπξζεί 

(αιιά φρη απνθιεηζηεί) απφ ηε Γεκνπξαζία θαη θαηά ζπλέπεηα δηθαηνχληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα επαλεθθηλεζείζα Γεκνπξαζία. Ζ δηαβνχιεπζε ζα αθνξά ην 

ζεκείν επαλεθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ην ζεκείν ζην 

νπνίν δηαθφπεθε ε Γεκνπξαζία, ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο ή άιιν ζεκείν 

θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΔΣΣ. 

7.10.3 Παξφια απηά, ε ΔΔΣΣ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ επαλαζπκκεηνρή ζηε 

Γεκνπξαζία, πκκεηέρνληα πνπ έρεη απνζπξζεί εάλ απηφο ν πκκεηέρσλ έρεη παξαβεί 

ηνπο Καλφλεο ηεο Γεκνπξαζίαο αθφκε θαη εάλ απηέο νη παξαβάζεηο έρνπλ πξνθχςεη 

κεηά ηελ απφζπξζή ηνπ απφ ηε Γεκνπξαζία. 

 

7.11. Γηαθνπή θαη Δπαλεθθίλεζε Γύξνπ ηεο Γεκνπξαζίαο 

7.11.1 Δλδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ζε πεξίπησζε ηερληθνχ πξνβιήκαηνο, ε ΔΔΣΣ 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ή λα αθπξψζεη έλα Γχξν ηεο Γεκνπξαζίαο πξηλ ή 
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θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ην γλσζηνπνηήζεη άκεζα 

ζηνπο πκκεηέρνληεο θαη λα νξίζεη ζε πξαθηηθά εθηθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ ψξα 

εθθίλεζεο ηνπ επφκελνπ Γχξνπ.  

 

7.12. Σηκή Δθθίλεζεο 

7.12.1  Οη Σηκέο Δθθίλεζεο γηα θάζε Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

θαησηέξσ Πίλαθα 7.1 

 

Πίνακαρ 7.1 : Τιμές Εκκίνεζες ανά ημήμα ραδιοζστνοηήηων 

Φαζκαηηθή Πεξηνρή GSM 900  

Αύμσλ Αξηζκόο Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ Σηκή Δθθίλεζεο  

A.1,  Α.2 Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 

885-890 ΜΖz & 930-935 MHz 

15,5 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

Α.3,  Α.4 Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 

900-905 ΜΖz & 945-950 MHz 

17,1 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

Α.5 έσο θαη 

Α.14 

Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×2,5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 

880-885 ΜΖz & 925-930 MHz θαη 890-900 ΜΖz & 

935-945 MHz θαη 905-915 MHz & 950-960 MHz 

 

23,3 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

Φαζκαηηθή Πεξηνρή DCS 1800  

Αύμσλ Αξηζκόο Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ  Σηκή Δθθίλεζεο 

B.1, Β.2, Β.3, 

Β.4  

Σκήκαηα εχξνπο δψλεο 2×5 MHz εληφο ησλ δσλψλ 

1710 MHz – 1730 MHz & 1805 MHz – 1825 MHz 

20,5 εθαηνκκχξηα Δπξψ 
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7.13. Δλαιιαθηηθόο Υώξνο θαη Υξόλνο Γεκνπξαζίαο 

7.13.1 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν ρψξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γεκνπξαζίαο πάςεη λα είλαη 

θαηάιιεινο γηα ηελ Γεκνπξαζία, ηφηε ε ΔΔΣΣ ζα ππνδείμεη, ελαιιαθηηθφ ρψξν θαη 

ρξφλν γηα ηε Γεκνπξαζία, εληφο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. 

7.14. Πξνζδηνξηζκόο Θέζεο ησλ Σκεκάησλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζηηο πξνο Γηάζεζε 

Φαζκαηηθέο Πεξηνρέο  

7.14.1  Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Σειεπηαίνπ Γχξνπ ηεο δεκνπξαζίαο, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε 

ζέζε ησλ Σκεκάησλ Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ απνλεκήζεθαλ, κέζα ζηε θαζκαηηθή 

πεξηνρή GSM 900 θαη ζηελ θαζκαηηθή πεξηνρή DCS 1800.  

7.14.2  Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη Τπεξζεκαηηζηέο επηιέγνπλ ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηo Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί, 

απφ ηε ζπλερή δψλε ζηε θαζκαηηθή πεξηνρή GSM 900 θαζνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα 

ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο ηνπο γηα θάζκα GSM 900. Ζ θαηάηαμε ζα γίλεη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά βάζεη ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο ηνπο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα 

γίλεη θιήξσζε. 

7.14.3  Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη Τπεξζεκαηηζηέο επηιέγνπλ ηα Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηo Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί, 

απφ ηε ζπλερή δψλε ζηε θαζκαηηθή πεξηνρή DCS 1800 θαζνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα 

ηνπ Δθπιεηζηεξηαζκαηφο ηνπο γηα θάζκα DCS 1800. Ζ θαηάηαμε ζα γίλεη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά βάζεη ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο ηνπο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα 

γίλεη θιήξσζε. 

7.14.4  Με βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπ, θάζε πκκεηέρσλ επηιέγεη ηελ ζέζε ησλ Σκεκάησλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη α) απηά είλαη 

ζπλερφκελα θαη β) ε δψλε ή νη δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη δίπια ζε απηά 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ησλ Σκεκάησλ Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο 

άιινπο Τπεξζεκαηηζηέο.  

7.14.5  ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζέζε Σκήκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ ην νπνίν ιήγεη ην 2016 ή ην 

2017 ή ην 2020 εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηεο παξαγξάθνπ 7.14.4, ε ζέζε 

ηνπ Σκήκαηνο απηνχ επαλαπξνζδηνξίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζζεί ν 

θαλφλαο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ. 

7.14.6  Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ εθαξκφδεηαη ε ιχζε κε ηελ νπνία πξνθαιείηαη ε 

κηθξφηεξε δπλαηή κεηαθίλεζε Σκεκάησλ Ραδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία ιήγνπλ ην 2016, 

2017 ή 2020 θαη δελ αλήθνπλ ζηνλ πκκεηέρνληα ν νπνίνο επηιέγεη ζέζε γηα ηα 

Σκήκαηα Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ. 

 

7.15. Γηαδηθαζίεο κεηά ηνλ Σειεπηαίν Γύξν 

7.15.1 Μεηά ηε ιήμε ηνπ Σειεπηαίνπ Γχξνπ ηεο Γεκνπξαζίαο, αλαθνηλψλνληαη ζε φινπο 

ηνπο πκκεηέρνληεο ζηε Γεκνπξαζία, νη Τπεξζεκαηηζηέο γηα θάζε Σκήκα 

Ραδηνζπρλνηήησλ. 



 
 

  

8. ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΥΡΗΗ  

8.1. Δηζαγσγή  

8.1.1 Ζ πεξίνδνο ρνξήγεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηνπο 

Τπεξζεκαηηζηέο αξρίδεη κε ηελ αλαθήξπμε ησλ Τπεξζεκαηηζηψλ ηεο Γεκνπξαζίαο απφ 

ηελ ΔΔΣΣ θαη ηειεηψλεη κε ηε ρνξήγεζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ. 

8.2. Οηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο ησλ Τπεξζεκαηηζηώλ  

8.2.1 Σν εθπιεηζηεξίαζκα θαηαβάιιεηαη σο εμήο: 

 

 Σν 100% ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο θαηαβάιιεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη Τπεξζεκαηηζηέο ηνηο κεηξεηνίο 

ζε ινγαξηαζκφ πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε ΔΔΣΣ ή 

 

 Σν 70% ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο θαηαβάιιεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη Τπεξζεκαηηζηέο ηνηο κεηξεηνίο 

ζε ινγαξηαζκφ πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε ΔΔΣΣ θαη ην ππνιεηπφκελν 30% ηνπ 

Δθπιεηζηεξηάζκαηνο θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο, 

πξνζαπμεκέλεο κε ην επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κε 

εκεξνκελία πξψηεο θαηαβνιήο ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

8.2.2 Οη Τπεξζεκαηηζηέο, ζα θαηαβάινπλ ηα εηήζηα ηέιε, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ ηεο ΔΔΣΣ. 

8.2.3 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Τπεξζεκαηηζηήο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Άξζξν, ζα θαηαπίπηεη ε 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ή ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαη ζα 

αλαζηέιιεηαη ή αλαθαιείηαη ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ.  

 

8.3.  Υνξήγεζε ηνπ Γηθαηώκαηνο ζηνλ Τπεξζεκαηηζηή  

8.3.1 Σα Γηθαηψκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ρνξεγνχληαη κεηά ηελ πξνζήθνπζα 

θαηαβνιή ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο, ηελ θαηάζεζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο 

Δθηέιεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο (Παξάξηεκα Γ). Καη’ 

εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Τπεξζεκαηηζηήο είλαη θνηλνπξαμία ή ππφ ζχζηαζε 

εηαηξεία, ε θαηαβνιή ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 

8.2 αιιά ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ κεηά ηελ πάξνδν ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο ησλ Τπεξζεκαηηζηψλ. ην ρξφλν απηφ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ε νπνία ζα είλαη ν θάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ. 

8.3.2 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 100% ή ην 70% ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο δελ έρεη 

θαηαβιεζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8.2 ή 

ε εηαηξεία δελ έρεη ζπζηαζεί εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ίδηα 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ Τπεξζεκαηηζηψλ ή ε χκβαζε δελ έρεη ππνγξαθεί εληφο 
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εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία, ν Τπεξζεκαηηζηήο ράλεη ην δηθαίσκα 

ρνξήγεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη θαηαπίπηεη ε Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή πκκεηνρήο. 

8.3.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεξζεκαηηζηήο δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο αλάπηπμεο 

δηθηχνπ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (Παξάξηεκα 

Δ), ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ην Γηθαίσκα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ή λα 

επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

Ν.3431/2006.  

 

8.4. Γπλαηόηεηα Μεηαβίβαζεο θαη Παξαρώξεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ  

8.4.1 Ζ κεηαβίβαζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ απαηηεί ηελ έγθξηζε ηεο 

ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

8.5.  Δπηζηξνθή Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ ζηνπο πκκεηέρνληεο 

8.5.1 Δληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ 

Τπεξζεκαηηζηψλ, ε ΔΔΣΣ ζα επηζηξέςεη ζηνπο πκκεηέρνληεο πνπ δελ 

αλαθεξχρζεθαλ Τπεξζεκαηηζηέο, ηηο Δγγπεηηθέο ηνπο Δπηζηνιέο κεησκέλεο θαηά ηα 

πνζά πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί σο Κπξψζεηο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

παξαιακβάλνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο ΔΔΣΣ. 

 

 


