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χζδιο Σεφχουσ Προκήρυξησ
Διατάξεισ που διζπουν το παρόν Σεφχοσ Προκιρυξθσ
Θ παροφςα προκιρυξθ διαγωνιςμοφ, διζπεται από τισ εξισ διατάξεισ:


Σο Ν. 4070/2012 «Ρυκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), ιδίωσ τα άρκρα 3, 12, 18, 20 παρ. 2, 8 και 9,
21 παρ. 1, 13 και 15, 23, 26 παρ. 2 και 3, 27,38, 73, 75, 77 και 80 αυτοφ,



το Ν. 4053/2012 «Ρφκμιςθ λειτουργίασ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, κεμάτων θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012) και ιδίωσ το άρκρο 37 αυτοφ,



το Ν. 3959/2011 «Προςταςία του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ», (ΦΕΚ 93/Αϋ),



το Ν. 3592/2007 «υγκζντρωςθ και αδειοδότθςθ επιχειριςεων μζςων ενθμζρωςθσ και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 161/Α/16-7/2007) και ιδίωσ το άρκρο 13 αυτοφ ωσ ιςχφει,



τθν υπ’ αρ. 17225/655/03-04-2006 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Κ.Τ.Α.) «Ζγκριςθ Εκνικοφ
Κανονιςμοφ Κατανομισ Ηωνϊν υχνοτιτων (Ε.Κ.Κ.Η..)», (ΦΕΚ 399/Β/2006), ωσ αυτι
τροποποιικθκε δια των υπ’ αρικμ. 20490/525 Κ.Τ.Α. «Ζγκριςθ Εκνικοφ Κανονιςμοφ
Κατανομισ Ηωνϊν υχνοτιτων (ΕΚΚΗ)», (Βϋ 1444/2.5.2012) και υπ’ αρ. 45258/1288
Κ.Τ.Α.«Σροποποίθςθ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ Κατανομισ Ηωνϊν υχνοτιτων», (ΦΕΚ
2845/Β/23-10-2012) και όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,



τθν ΚΤΑ 42800/5-10-2012 «Χάρτθσ υχνοτιτων Επίγειασ Ψθφιακισ Ευρυεκπομπισ
Σθλεοπτικοφ ιματοσ» (ΦΕΚ 2704/Β/5-10-2012) εκδόκθκε ο χάρτθσ ςυχνοτιτων επίγειασ
ψθφιακισ ευρυεκπομπισ τθλεοπτικοφ ςιματοσ.



τθν υπ’ αρ. 21161/12-8-2008 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
και Επικρατείασ «Διαμόρφωςθ Χάρτθ υχνοτιτων για τθ Μετάβαςθ ςτθν επίγεια ψθφιακι
τθλεοπτικι ευρυεκπομπι» (ΦΕΚ 1680/Β/2008),



τθν υπ’ αρικμ. …………………….. Τπουργικι Απόφαςθ «Περιοριςμόσ του αρικμοφ των προσ
παροχι δικαιωμάτων χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων ψθφιακισ ευρυεκπομπισ και κακοριςμόσ
του είδουσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που ακολουκείται για τθ χοριγθςι τουσ
ςφμφωνα με το άρκρο 21 και 23 του ν. 4070/2012», (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012),



τθν Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ ΑΠ 390/3/13-6-2006 «Κανονιςμόσ Γενικϊν Αδειϊν», (ΦΕΚ 748/Β/216-2006) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,



ηην Απόθαζη ηηρ ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κανονιζμόρ Φπήζηρ και Φοπήγηζηρ
Δικαιωμάηων Φπήζηρ Ραδιοζςσνοηήηων ςπο Καθεζηώρ Γενικήρ Άδειαρ για ηην Παποσή
Δικηύων ή/και Υπηπεζιών Ηλεκηπονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 110/B/24-1-2013),



τθν Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ ΑΠ 624/216/20-10-2011 «Κανονιςμόσ Όρων Χριςθσ Μεμονωμζνων
Ραδιοςυχνοτιτων ι Ηωνϊν Ραδιοςυχνοτιτων», (ΦΕΚ 2512/B/7-11-2011) όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει,



τθν Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονιςμόσ Κακοριςμοφ των Σελϊν Χριςθσ
του Φάςματοσ και των Σελϊν Εκχϊρθςθσ Ραδιοςυχνοτιτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003) όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει,



τθν Απόφαςθ ΕΕΣΣ ΑΠ 548/19/15-1-2010 «Κανονιςμόσ για τον Κακοριςμό των
Τποχρεϊςεων των Φορζων Εκμετάλλευςθσ ςχετικά με τθν Πρόςβαςθ ςτισ Διεπαφζσ
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Προγράμματοσ Εφαρμογισ (API) και ςτουσ Θλεκτρονικοφσ Οδθγοφσ Προγραμμάτων (EPG)»
(ΦΕΚ/Β/161/19-2-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει


τθν Απόφαςθ ΑΠ. EETT: 375/10/16-2-2006 «Κανονιςμόσ Διαδικαςίασ Δθμόςιασ
Διαβοφλευςθσ» (ΦΕΚ 314/B/16-3-2006),



τθν Δθμόςια Διαβοφλευςθ τθσ ΕΕΣΣ ……………………………….



Κατά τα λοιπά το παρόν διζπεται από τθν κείμενθ ελλθνικι και κοινοτικι νομοκεςία.
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Δ.1 ΕΙΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο του παρόντοσ Σεφχουσ Προκιρυξθσ είναι ο ακριβισ κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ για
τθ χοριγθςθ, μζςω δθμοπραςίασ δικαιωμάτων χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ
ευρυεκπομπισ.
το παρόν Σεφχοσ Προκιρυξθσ περιγράφονται λεπτομερϊσ οι κανόνεσ διεξαγωγισ τθσ
δθμοπραςίασ (κεφάλαιο 4) κακϊσ και τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ που είναι τα εξισ:
i)

Τποβολι των Φακζλων Αιτιςεων υμμετοχισ, όπωσ παρουςιάηεται ςτο κεφάλαιο 5.

ii)

Προεπιλογι των υποψθφίων όπωσ παρουςιάηεται ςτο κεφάλαιο 6.

iii)

Διεξαγωγι τθσ Δθμοπραςίασ και ανακοίνωςθ των Τπερκεματιςτϊν όπωσ παρουςιάηεται ςτο
κεφάλαιο 7.

iv)

Καταβολι εκπλειςτθριάςματοσ, ςφναψθ ςφμβαςθσ και χοριγθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ
ραδιοςυχνοτιτων όπωσ παρουςιάηεται ςτο κεφάλαιο 8.

τα Παραρτιματα περιλαμβάνονται το ζντυπο Αίτθςθσ υμμετοχισ ςτθ διαδικαςία και οι οδθγίεσ
ςυμπλιρωςισ του, υποδείγματα απαιτοφμενων Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, ςχζδιο του Δικαιϊματοσ
Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων και υπόδειγμα τθσ φμβαςθσ που κα υπογραφεί με τον Τπερκεματιςτι
τθρουμζνων των λοιπϊν διατάξεων του παρόντοσ Σεφχουσ Προκιρυξθσ.

Δ.1.1 Διευκρινίςεισ
Σο Σεφχοσ Προκιρυξθσ είναι διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο τθσ ΕΕΣΣ (http://www.eett.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να ηθτοφν εγγράφωσ διευκρινίςεισ ςχετικά με το παρόν Σεφχοσ
Προκιρυξθσ μζχρι και πζντε θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθν
διαδικαςία. Οι απαντιςεισ κα δθμοςιεφονται ςτο Δικτυακό Σόπο τθσ ΕΕΣΣ (http://www.eett.gr)
χωρίσ να αναφζρεται θ ταυτότθτα του αιτοφντοσ τθ διευκρίνθςθ.
Αποτελεί ευκφνθ των ενδιαφερομζνων θ εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τθν ΕΕΣΣ κατά τθ
διαδικαςία παροχισ διευκρινίςεων επί του Σεφχουσ Προκιρυξθσ. Θ ΕΕΣΣ πζραν τθσ δθμοςίευςθσ
ςτο δικτυακό τθσ τόπο, κα εξαςφαλίηει τθν κοινοποίθςθ των απαντιςεων/διευκρινίςεων, μόνον
ςε εκείνουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ που ζχουν αποςτείλει εγγράφωσ ςτθν ΕΕΣΣ πλιρθ ςτοιχεία
επικοινωνίασ ιτοι:





τοιχεία υπευκφνου για τθν επικοινωνία
Σθλζφωνο, Fax
Θλεκτρονικι διεφκυνςθ
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

ςτθ διεφκυνςθ:
Λ. Κθφιςίασ 60,
151 25 Μαροφςι, Αττικι
ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ: digitaltv@eett.gr,
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Δ.2 ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτο παρόν Σεφχοσ Προκιρυξθσ ζχουν τθν ζννοια θ οποία
περιγράφεται παρακάτω, εκτόσ εάν αυτι προκφπτει διαφορετικι από τθν περιφραςτικι
διατφπωςθ.
1. “Αδρανήσ υμμετζχων”. Είναι ο Πλειοδότθσ ο οποίοσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του
παρόντοσ Σεφχουσ Προκιρυξθσ δεν υποβάλλει Προςφορά ςε ςυγκεκριμζνο Γφρο.
2. “Αίτηςη υμμετοχήσ ςτη Δημοπραςία”. Είναι θ αίτθςθ τθν οποία πρζπει να κατακζςει
κάποιοσ για να ςυμμετάςχει ςτθν Δθμοπραςία.
3. “Γφροσ Δημοπραςίασ”. Εννοείται κάκε γφροσ τθσ Δθμοπραςίασ που αρχίηει τθν ϊρα που
κακορίηεται από τθν ΕΕΣΣ και περατϊνεται με τθν ανακοίνωςθ των Προςφορϊν των
υμμετεχόντων.
4. “Δελτίο υμμετοχήσ ςτη Δημοπραςία”. Είναι το δελτίο που κα εκδϊςει θ ΕΕΣΣ προσ όλουσ
του προεπιλεγζντεσ να ςυμμετάςχουν ςτθν Δθμοπραςία.
5. “Δικαίωμα Προςωρινήσ Αποχήσ”. Ορίηεται ωσ θ δυνατότθτα που δίνεται ςτουσ
υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία να μθν υποβάλλουν Προςφορά ςε οριςμζνο Γφρο τθσ
Δθμοπραςίασ παρότι δεν είναι Πλειοδότεσ. Σο δικαίωμα αυτό μπορεί να εξαςκθκεί μζχρι
ζξι (6) φορζσ. Ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να μειωκεί εάν κατά τθν διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ
ο υμμετζχων υποπζςει ςε παράβαςθ και του επιβλθκεί θ μείωςθ αυτι ωσ Κφρωςθ.
6. “Δικαίωμα Χρήςησ Ραδιοςυχνοτήτων” Είναι το Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
Εκνικισ Κάλυψθσ ι το Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ.
7. “Δικαίωμα Χρήςησ Ραδιοςυχνοτήτων Εθνικήσ Κάλυψησ”. Είναι το Δικαίωμα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων που κα χορθγθκεί ςφμφωνα με το παρόν τεφχοσ προκιρυξθσ για τθν
εγκατάςταςθ, λειτουργία και εκμετάλλευςθ δικτφου επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ
εκνικισ κάλυψθσ για τθν μεταφορά εκνικϊν προγραμμάτων περιεχομζνου. Ο αρικμόσ των
Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Εκνικισ Κάλυψθσ ζχει περιοριςτεί ςε ζνα (1).
8. “Δικαίωμα Χρήςησ Ραδιοςυχνοτήτων Περιφερειακήσ Κάλυψησ”. Είναι το Δικαίωμα
Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων που κα χορθγθκεί ςφμφωνα με το παρόν τεφχοσ προκιρυξθσ για
τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία και εκμετάλλευςθ δικτφου επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ
περιφερειακισ κάλυψθσ για τθν μεταφορά περιφερειακϊν προγραμμάτων περιεχομζνου.
Ο αρικμόσ των Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ είναι
δεκατρία (13).
9. “Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ”. Είναι θ εγγυθτικι επιςτολι τθν οποία κατακζτει ο
κάκε Τπερκεματιςτισ για να του χορθγθκεί το αντίςτοιχο Δικαίωμα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων. Είναι φψουσ εκατό χιλιάδων ευρϊ (€ 100.000,00) για Δικαίωμα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων Εκνικισ Κάλυψθσ ι τριάντα χιλιάδων ευρϊ (€ 30.000,00) για Δικαίωμα
Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ. Θ εγγυθτικι εκδίδεται από πιςτωτικά
ιδρφματα ι άλλουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ που λειτουργοφν νόμιμα ςε κράτθ
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν
αυτό το δικαίωμα. Τπόδειγμα τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ περιλαμβάνεται
ςτο Παράρτθμα Δ.5 του παρόντοσ.
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10. “Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ”. Αναφζρεται ςτθν Εγγυθτικι Επιςτολι που πρζπει να
κατατεκεί μαηί με τθν Αίτθςθ υμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία. Είναι φψουσ διακοςίων
πενιντα χιλιάδων ευρϊ (€ 250.000,00) για Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Εκνικισ
Κάλυψθσ ι πενιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (€ 55.000,00) για Δικαίωμα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ. Θ εγγυθτικι εκδίδεται από πιςτωτικά
ιδρφματα ι άλλουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ που λειτουργοφν νόμιμα ςε κράτθ
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν,
αυτό το δικαίωμα. Τπόδειγμα τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ περιλαμβάνεται ςτο
Παράρτθμα Δ.2 του παρόντοσ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ιςχφει μζχρι και εκατό
(100) θμζρεσ από τθν Ανακοίνωςθ των Τπερκεματιςτϊν από τθν ΕΕΣΣ.
11. “Εκπλειςτηρίαςμα ”. Είναι θ μζγιςτθ Προςφορά κατά τον Σελευταίο Γφρο για κάκε
Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων και αποτελεί το ποςό που πρζπει να καταβλθκεί για
τθν χοριγθςθ του.
12. “Εμπιςτευτικζσ Πληροφορίεσ”. Ωσ τζτοιεσ νοοφνται όλεσ οι πλθροφορίεσ, οποιαςδιποτε
φφςθσ, που αφοροφν κάποιον υμμετζχοντα ςτθ Δθμοπραςία και οι οποίεσ εάν γίνουν
γνωςτζσ ςε άλλουσ υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία είναι πικανόν να επθρεάςουν τισ
Προςφορζσ τουσ. ε αυτζσ περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά το
επιχειρθματικό ςχζδιο των υμμετεχόντων, ι ςτρατθγικι που προτίκενται να
ακολουκιςουν και θ μζγιςτθ Προςφορά που είναι διατεκειμζνοι να προςφζρουν. Θ ΕΕΣΣ
αποφαςίηει κατά αποκλειςτικι κρίςθ πότε θ γνωςτοποίθςθ μιασ πλθροφορίασ δφναται να
επθρεάςει μια Προςφορά.
13. “Ενεργόσ υμμετζχων”. Ζνασ υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία κεωρείται ενεργόσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ ενόσ Γφρου όταν είτε:
i. είχε δϊςει τθν υψθλότερθ Προςφορά για ζνα Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων,
ιταν δθλαδι ο Πλειοδότθσ ςτον προθγοφμενο Γφρο από αυτόν που μόλισ
ολοκλθρϊκθκε, είτε
ii. ζχει κάνει μια αποδεκτι Προςφορά για ζνα Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων ςτο
Γφρο που μόλισ ολοκλθρϊκθκε, είτε
iii. ζχει εξαςκιςει ζνα από τα 6 Δικαιϊματα Προςωρινισ Αποχισ ςτο Γφρο που μόλισ
ολοκλθρϊκθκε.
14. “Εξουςιοδοτημζνο Πρόςωπο”. Αναφζρεται ςε ζνα εκ των τριϊν προςϊπων που ςφμφωνα
με τουσ Κανόνεσ τθσ Δθμοπραςίασ ζχουν τθν εξουςιοδότθςθ από το υμμετζχοντα και
δεςμεφουν αυτόν ενϊπιον τθσ ΕΕΣΣ κατά τθν διάρκεια τθσ δθμοπραςίασ. Θ ταυτότθτα των
προςϊπων αυτϊν κα γνωςτοποιείται ςτθν ΕΕΣΣ με τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ υμμετοχισ.
Ζνα τζτοιο πρόςωπο μπορεί να αλλάξει μόνο εγγράφωσ, πριν τθν Θμερομθνία Εκκίνθςθσ
τθσ Δθμοπραςίασ.
15. “Επίλυςη Ιςοπαλίασ”. Αναφζρεται ςτθν μζκοδο επίλυςθσ τθσ Λςοπαλίασ ϊςτε ζνασ εκ των
ιςόπαλων υμμετεχόντων να κεωρθκεί Τπερκεματιςτισ. Θ επιλεγείςα μζκοδοσ βαςίηεται
ςτθν τυχαία επιλογι.
16. “Ημερομηνία Εκκίνηςησ τησ Δημοπραςίασ”. Αναφζρεται ςτθν θμερομθνία εκκίνθςθσ τθσ
διαδικαςίασ τθσ Δθμοπραςίασ θ οποία ζχει κακοριςτεί μετά τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ
του οριςτικοφ καταλόγου των προεπιλεγζντων και θ οποία αναφζρεται ςτο
χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.1.

Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον περιοριζμό ηοσ αριθμού ηφν δικαιφμάηφν τρήζης ραδιοζστνοηήηφν για υηθιακή
εσρσεκπομπή και ηη διαδικαζία τορήγηζής ηοσς
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17. “Ημερομηνία Τποβολήσ Αίτηςησ υμμετοχήσ”. Πρόκειται για τθν θμερομθνία υποβολισ
του Φακζλου Αιτιςεωσ υμμετοχισ θ οποία ζχει κακοριςτεί και παρουςιάηεται ςτο
χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.1.
18. “Ιςοπαλία”. Αναφζρεται ςτθ υποβολι ιςόποςθσ Προςφοράσ για ζνα Δικαίωμα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο Γφρο Δθμοπραςίασ από δφο ι περιςςότερουσ
υμμετζχοντεσ.
19. “Νόμιμοι Εκπρόςωποι”. Αναφζρεται ςτα Πρόςωπα τα οποία ςφμφωνα με το δίκαιο του
κράτουσ από τουσ νόμουσ του οποίου διζπεται θ λειτουργία του υμμετζχοντοσ και από τα
νομιμοποιθτικά ζγγραφα του υμμετζχοντοσ, δεςμεφουν τον υμμετζχοντα. Κατά τθν
υποβολι τθσ Αίτθςθσ, αυτι κα πρζπει να φζρει τθν υπογραφι των Νομίμων Εκπροςϊπων.
ε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ ι εταιρείασ υπό ςφςταςθ, Νόμιμοι Εκπρόςωποι είναι οι
νόμιμοι εκπρόςωποι των μελλοντικϊν μετόχων ι των μελϊν τθσ Κοινοπραξίασ.
ενεργοφντεσ από κοινοφ ι μθ ςφμφωνα με τθ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ.
20. “Πλειοδότησ”. Είναι εκείνοσ από τουσ υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία που ζχει δϊςει τθν
Σρζχουςα Σιμι για ςυγκεκριμζνο Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων ςε ςυγκεκριμζνο
Γφρο τθσ Δθμοπραςίασ.
21. “Προςφορά”. Είναι θ τιμι ςτθν οποία δθλϊνει ο κάκε υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία, ότι
επικυμεί τθν κατακφρωςθ ςε αυτόν ςυγκεκριμζνου Δικαιϊματοσ Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων.
22. “Πρόςωπο”. Νοείται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο όπωσ ορίηονται ςτον Αςτικό Κϊδικα.
23. “Πρϊτοσ Γφροσ”. Είναι ο Γφροσ με τον οποίο ξεκινά θ διαδικαςία υποβολισ Προςφορϊν
και για τον οποίο θ ελάχιςτθ δυνατι Προςφορά είναι θ Σιμι Εκκίνθςθσ για κάκε Δικαίωμα
Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων.
24. “τάδιο Προεπιλογήσ”. Είναι το ςτάδιο εκείνο κατά το οποίο γίνεται ο ζλεγχοσ τθσ Αίτθςθσ
των υμμετεχόντων ςτθ Δθμοπραςία ωσ προσ το εάν πλθροφν τουσ όρουσ που
κακορίηονται ςτο παρόν χζδιο Σεφχουσ Προκιρυξθσ.
25. “υμμετζχων ςτη Δημοπραςία”. Αναφζρεται ςτα Πρόςωπα που ζχουν υποβάλλει Αίτθςθ
υμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία. τθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρείασ θ ζννοια
περιλαμβάνει τθν υπό ςφςταςθ εταιρεία ςτθν οποία και κα γίνει θ χοριγθςθ του
Δικαιϊματοσ
Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων. τθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ θ ζννοια
περιλαμβάνει τθν εταιρεία τθν οποία οι υμμετζχοντεσ ςτθν κοινοπραξία υποχρεοφνται να
ςυςτιςουν και ςτθν οποία κα γίνει θ χοριγθςθ Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων.
26. “Σιμή Εκκίνηςησ”. Είναι θ αρχικι τιμι για κάκε Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων και θ
ελάχιςτθ δυνατι Προφορά για τον Πρϊτο Γφρο όπωσ αυτι κακορίηεται ςτθν παράγραφο
Δ.7.12. του παρόντοσ.
27. “φνολο Ραδιοςυχνοτήτων”. Είναι το φνολο Ραδιοςυχνοτιτων Α.1 το οποίο αποτελεί
αντικείμενο του Δικαιϊματοσ Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Εκνικισ Κάλυψθσ ι ζνα από τα
φνολα Ραδιοςυχνοτιτων ΠΗ-1 ζωσ και ΠΗ-13 που αποτελοφν αντικείμενο των
Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Δ.6.
Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον περιοριζμό ηοσ αριθμού ηφν δικαιφμάηφν τρήζης ραδιοζστνοηήηφν για υηθιακή
εσρσεκπομπή και ηη διαδικαζία τορήγηζής ηοσς
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28. “Σελευταίοσ Γφροσ”. Είναι ο Γφροσ εκείνοσ μετά το τζλοσ του οποίου οι μόνοι Ενεργοί
υμμετζχοντεσ είναι οι Πλειοδότεσ των προθγοφμενων γφρων και δεν ζχει υποβλθκεί νζα
Προςφορά ι δεν ζχει αςκθκεί Δικαίωμα Προςωρινισ Αποχισ.
29. “Σρζχουςα Σιμή”. Είναι θ μζγιςτθ Προςφορά για κάκε Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
ςε κάκε Γφρο Δθμοπραςίασ ςτον οποίο ζχουν υποβλθκεί ζγκυρα Προςφορζσ. Για τον
Πρϊτο Γφρο Σρζχουςα Σιμι κεωρείται θ Σιμι Εκκίνθςθσ για κάκε Δικαίωμα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων.
30. “Σόποσ Διεξαγωγήσ τησ Δημοπραςίασ”. Ο τόποσ διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ κα είναι
ςτθν περιοχι Αττικισ και κα κακοριςτεί ςε εφλογο χρόνο πριν τθν ζναρξθ τθσ Δθμοπραςίασ
και το αργότερο τθν θμερομθνία επίδοςθσ των Δελτίων υμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία.
31. “Τπερθεματιςτήσ”. Είναι εκείνοσ από τουσ υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία που ζχει
υποβάλει τθν Σρζχουςα Σιμι για ςυγκεκριμζνο Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων κατά
τον Σελευταίο Γφρο.

Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον περιοριζμό ηοσ αριθμού ηφν δικαιφμάηφν τρήζης ραδιοζστνοηήηφν για υηθιακή
εσρσεκπομπή και ηη διαδικαζία τορήγηζής ηοσς
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Δ.3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Θ διαδικαςία απονομισ των Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 3.1.
Πίνακασ 3.1: Χρονοδιάγραμμα δημοπραςίασ
Δθμοςίευςθ του Σεφχουσ Προκιρυξθσ
Κατάκεςθ Φακζλου Αιτιςεωσ υμμετοχισ

Δθμοςίευςθ υμμετεχόντων
Ανακοίνωςθ των επιλεγζντων υμμετεχόντων
αποςτολι των Δελτίων υμμετοχισ
Πζρασ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων

και

Απόφαςθ ΕΕΣΣ επί των ενςτάςεων
Προβλεπόμενθ
ολοκλιρωςθ
τθσ
Ανακοίνωςθ Τπερκεματιςτι
Καταβολι του Εκπλειςτθριάςματοσ

διαδικαςίασ–

φναψθ ςφμβαςθσ – Χοριγθςθ Δικαιϊματοσ Χριςθσ

T0
T0 + 31 θμερολογιακζσ
θμζρεσ
Ϊρα 10:00 – 11:00
T0 + 31 θμερολογιακζσ
θμζρεσ
Σ0 + 38 θμερολογιακζσ
θμζρεσ
Σ0 + 39 θμερολογιακζσ
θμζρεσ
Ϊρα 13:00
Σ0 + 42 θμερολογιακζσ
θμζρεσ
Σ0 + 47 θμερολογιακζσ
θμζρεσ
Ενενιντα θμζρεσ (90 θμζρεσ)
από τθν Ανακοίνωςθ των
Τπερκεματιςτϊν
Μζχρι εξιντα (60) θμζρεσ
από τθν Ανακοίνωςθ των
Τπερκεματιςτϊν

Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον περιοριζμό ηοσ αριθμού ηφν δικαιφμάηφν τρήζης ραδιοζστνοηήηφν για υηθιακή
εσρσεκπομπή και ηη διαδικαζία τορήγηζής ηοσς
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Δ.4

ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Δ.4.1 Κανόνεσ Εμπιςτευτικότητασ και Ανταγωνιςμοφ
Ζννοια τησ Εμπιςτευτικήσ Πληροφόρηςησ
Δ.4.1-1 Οι Κανόνεσ περί Εμπιςτευτικότθτασ που περιλαμβάνονται ςτο παρόν άρκρο κα
ιςχφςουν από τθν θμζρα υποβολισ των Αιτιςεων. ε περίπτωςθ παράβαςθσ
αυτϊν των Κανόνων από υμμετζχοντεσ, θ ΕΕΣΣ διατθρεί το δικαίωμα να
αποκλείςει τουσ ςυγκεκριμζνουσ υμμετζχοντεσ από τθν Δθμοπραςία.
Δ.4.1-2 Δεν κεωροφνται Εμπιςτευτικζσ Πλθροφορίεσ όλεσ οι πλθροφορίεσ που
ανταλλάςςονται πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ μεταξφ
υμμετεχόντων με ςκοπό να αποφαςιςτεί εάν κα ςυμμετάςχουν από κοινοφ ςτθ
Δθμοπραςία, κακϊσ και οι πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται πριν από τθν
θμερομθνία Τποβολισ τθσ Αίτθςθσ μεταξφ υμμετεχόντων και προμθκευτϊν με
ςκοπό τθν κατάρτιςθ του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου.
Δ.4.1-3 Κάκε Πρόςωπο ι ομάδα Προςϊπων, ςτθν οποία γνωςτοποιοφνται Εμπιςτευτικζσ
Πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με κάποιον υμμετζχοντα ςτθ Δθμοπραςία, κεωρείται
κάτοχοσ Εμπιςτευτικϊν Πλθροφοριϊν. Πρόςωπα ςυμμετζχοντα ςε κοινοπραξία ι
κοινι επιχείρθςθ θ οποία ςυνιςτάται με ςκοπό τθ ςυμμετοχι ςτθ Δθμοπραςία
κεωροφνται ότι είναι κάτοχοι Εμπιςτευτικϊν Πλθροφοριϊν, ανεξάρτθτα
Δ.4.1-4 υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία και κάτοχοι Εμπιςτευτικϊν Πλθροφοριϊν, δεν
επιτρζπεται να διαβιβάςουν ι να προςπακιςουν να διαβιβάςουν κακ’ οιονδιποτε
τρόπο, Εμπιςτευτικζσ Πλθροφορίεσ ςε άλλον υμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό ι
Πρόςωπα που κεωροφνται κάτοχοι Εμπιςτευτικϊν Πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με άλλο
υμμετζχοντα.
υμφωνίεσ περί μη ανταγωνιςμοφ
Δ.4.1-5 Οι υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία δεν επιτρζπεται να προβοφν ςε οποιαδιποτε
ςυμφωνία με προμθκευτζσ εξοπλιςμοφ (περιλαμβανομζνου του λογιςμικοφ) με
αντικείμενο τον περιοριςμό τθσ δυνατότθτάσ τουσ να προμθκεφςουν εξοπλιςμό ςε
άλλουσ υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία.
Δ.4.1-6 Οι υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία, δεν επιτρζπεται να ςυμφωνιςουν με
προμθκευτζσ εξοπλιςμοφ (περιλαμβανομζνου του λογιςμικοφ) με αντικείμενο
οποιαδιποτε μορφι περιοριςμοφ, όπωσ οι τιμζσ ι οι όροι και οι ςυνκικεσ που οι
προμθκευτζσ κα μποροφςαν να ςυμφωνιςουν ςτο μζλλον με άλλουσ
υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία.

Δ.4.2 Τποβολή Εςφαλμζνων ή Παραπλανητικϊν Πληροφοριϊν
Δ.4.2-1 Δεν επιτρζπεται ςε κανζνα από τουσ υμμετζχοντεσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ
Δθμοπραςίασ, να προςκομίςει ςτθν ΕΕΣΣ ςκόπιμα ι λόγω αμζλειασ πλθροφορίεσ
που είναι εςφαλμζνεσ ι παραπλανθτικζσ.
Δ.4.2-2 Οι υμμετζχοντεσ ςε κανζνα ςτάδιο δεν επιτρζπεται να παρζχουν προσ τθν ΕΕΣΣ
πλθροφορίεσ περιςςότερεσ από εκείνεσ που απαιτοφνται και κακορίηονται για το
εκάςτοτε ςυγκεκριμζνο ςτάδιο.
Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον περιοριζμό ηοσ αριθμού ηφν δικαιφμάηφν τρήζης ραδιοζστνοηήηφν για
υηθιακή εσρσεκπομπή και ηη διαδικαζία τορήγηζής ηοσς
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Δ.4.3 Τποχρζωςη ενημζρωςησ την ΕΕΣΣ για ενδεχόμενα λάθη ή
παραλείψεισ
Δ.4.3-1 Οι υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία ζχουν υποχρζωςθ να ενθμερϊςουν τθν ΕΕΣΣ
εγγράφωσ εάν κατά τθν κρίςθ τουσ κεωροφν ότι θ ΕΕΣΣ ζχει υποπζςει ςε ςφάλμα
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τθσ Δθμοπραςίασ, αμζςωσ μόλισ αυτό
περιζλκει ςτθν αντίλθψι τουσ.
Δ.4.3-2 Εάν οι υμμετζχοντεσ που κεωροφν ότι θ ΕΕΣΣ ζχει υποπζςει ςε κάποιο λάκοσ, δεν
ενθμερϊςουν τθν ΕΕΣΣ ζγκαιρα ϊςτε θ τελευταία εφόςον ςυμφωνιςει μαηί τουσ
να αναλάβει διορκωτικι δράςθ, τότε για τθν ομαλι εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ θ
λανκαςμζνθ ενζργεια ι θ οποιαδιποτε άλλθ εςφαλμζνθ πλθροφορία (π.χ.
αναφορικά με το τίμθμα κάποιασ προςφοράσ) κεωρείται ότι ζχει λάβει χϊρα ωσ
ζχει.
Δ.4.3-3 Θ υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ τθσ ΕΕΣΣ για ενδεχόμενα λάκθ ι εςφαλμζνεσ
πλθροφορίεσ δεν περιορίηεται μόνο ςε ενζργειεσ ι πλθροφορίεσ ανάμεςα ςτο
υμμετζχοντα και ςτθν ΕΕΣΣ αλλά εκτείνεται και ςε πράξεισ, ςτοιχεία ι
πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςχζςθ των άλλων υμμετεχόντων με τθν ΕΕΣΣ αλλά
και μεταξφ τουσ εφόςον ςχετίηονται με τθ Δθμοπραςία.

Δ.4.4 Παραβίαςη των όρων διεξαγωγήσ τησ Δημοπραςίασ και
Κυρϊςεισ
Δ.4.4-1 Οι κυρϊςεισ οι οποίεσ μποροφν να επιβλθκοφν από τθν ΕΕΣΣ είναι οι εξισ:
α) Απϊλεια Δικαιϊματοσ Προςωρινισ Αποχισ.
β) Αποβολι.
γ) Αποβολι και κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ.
δ) Κατάπτωςθ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ
ε) Κατάπτωςθ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ
Δ.4.4-2 ε περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ, θ ΕΕΣΣ μπορεί
να επιβάλλει κυρϊςεισ. υνιςτοφν παραβίαςθ των όρων διεξαγωγισ τθσ
Δθμοπραςίασ οι εξισ ιδίωσ ςυμπεριφορζσ:
α)

Διάκεςθ Εμπιςτευτικισ Πλθροφορίασ. τθν περίπτωςθ αυτι δφναται να επιβλθκεί
αποβολι και κατάπτωςθ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ.

β)

Ψευδείσ και παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ. τθν περίπτωςθ αυτι δφναται να
επιβλθκεί αποβολι και κατάπτωςθ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ.
γ) υμφωνία περί μθ ανταγωνιςμοφ. τθν περίπτωςθ αυτι δφναται να επιβλθκεί
αποβολι και κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ.
δ) Μθ ζγκυρθ Προςφορά. τθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλεται απϊλεια ενόσ (1)
Δικαιϊματοσ Προςωρινισ Αποχισ ι ςε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των Δικαιωμάτων
Προςωρινισ Αποχισ αποβολι.
ε) Μετά τθν Θμερομθνία Εκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ ο υμμετζχων δεν ενεργεί
ςτα κακοριςμζνα χρονικά περικϊρια. τθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλεται
απϊλεια ενόσ (1) Δικαιϊματοσ Προςωρινισ Αποχισ ι ςε περίπτωςθ εξάντλθςθσ
των Δικαιωμάτων Προςωρινισ Αποχισ αποβολι.
ςτ) Κακόβουλθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ υποβολισ προςφορϊν. τθν
περίπτωςθ αυτι επιβάλλεται απϊλεια ενόσ (1) Δικαιϊματοσ Προςωρινισ
Αποχισ. ε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των Δικαιωμάτων Προςωρινισ Αποχισ,
Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον περιοριζμό ηοσ αριθμού ηφν δικαιφμάηφν τρήζης ραδιοζστνοηήηφν για
υηθιακή εσρσεκπομπή και ηη διαδικαζία τορήγηζής ηοσς
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επιβάλλεται ποινι αποβολισ του ςυμμετζχοντα.
Δ.4.4-3 Χωρίσ περιοριςμό των ανωτζρω υπό Δ.4.4.1 εάν ζνασ υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία
αποκλειςκεί ι αποςυρκεί τθν ςτιγμι που είναι Πλειοδότθσ ςε κάποιο Σμιμα
Ραδιοςυχνοτιτων, τότε καταπίπτει το ςφνολο τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
υμμετοχισ και θ ΕΕΣΣ διατθρεί το δικαίωμα να διεκδικιςει δικαςτικά το υπόλοιπο
ποςό που κα αντιπροςωπεφει το Εκπλειςτθρίαςμα για το ςυγκεκριμζνο Σμιμα
Ραδιοςυχνοτιτων. Θ ΕΕΣΣ ςε μια τζτοια περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα να
επανεκκινιςει τθ Δθμοπραςία.

Δ.4.5 Διαδικαςία Επιβολήσ Κυρϊςεων
Δ.4.5-1 Οι Κυρϊςεισ επιβάλλονται μετά από διαδικαςία θ οποία είτε κινείται από τθν ΕΕΣΣ
αυτεπαγγζλτωσ είτε μετά από τθν υποβολι ζνςταςθσ από άλλο υμμετζχοντα.
Δ.4.5-2 Θ ζνςταςθ μπορεί να υποβλθκεί ςτθν ΕΕΣΣ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διεξαγωγισ
τθσ Δθμοπραςίασ.
Δ.4.5-3 Θ ΕΕΣΣ ενθμερϊνεται για τισ απόψεισ των εμπλεκομζνων υμμετεχόντων.
Δ.4.5-4 Αμζςωσ μετά τθν ακρόαςθ των εμπλεκομζνων μερϊν θ ΕΕΣΣ αποφαςίηει για τθν
επιβολι ι μθ τθσ Κφρωςθσ.
Δ.4.5-5 Κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΕΣΣ περί επιβολισ κυρϊςεωσ, δεν είναι δυνατι θ άςκθςθ
ζνςταςθσ ι προςφυγισ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ θ οποία περιγράφεται
ςτο παρόν Σεφχοσ.
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Δ.5

ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Δ.5.1 Δικαιοφχοι Τποβολήσ Αιτήςεωσ υμμετοχήσ
Δ.5.1-1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία ζχει:
α)
β)

γ)

δ)

ε)

οποιοδήποηε ππόζωπο λειηοςπγεί ςπό καθεζηώρ Γενικών Αδειών,
κοινοππαξία μεηαξύ επισειπήζεων πος έσοςν αναλάβει ηη δέζμεςζη, ζε
πεπίπηωζη καηακύπωζηρ ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ και ενηόρ ζαπάνηα πένηε
(45) ημεπών από ηην καηακύπωζη να ζςζηήζοςν νομικό ππόζωπο ηο οποίο
μεηαξύ ηων ζκοπών ηος έσει ηην παποσή δημόζιων δικηύων και ςπηπεζιών
ηλεκηπονικών επικοινωνιών,
εηαιπείερ, ςθιζηάμενερ ή ςπό ζύζηαζη, οιαζδήποηε μοπθήρ, οι οποίερ μεηαξύ
ηων ζκοπών ηοςρ έσοςν ηην παποσή δημόζιων δικηύων και ςπηπεζιών
ηλεκηπονικών επικοινωνιών. Ακόμα εηαιπείερ οιαζδήποηε μοπθήρ, οι οποίερ
ζε πεπίπηωζη καηακύπωζηρ ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ δεζμεύονηαι όηι θα
ζςμπεπιλάβοςν ζηοςρ ζκοπούρ ηος καηαζηαηικού ηοςρ ηην παποσή δημόζιων
δικηύων και ςπηπεζιών ηλεκηπονικών επικοινωνιών. Η ολοκλήπωζη ηων ςπό
ζύζηαζη εηαιπειών ή η πποβλεπόμενη ωρ άνω ηποποποίηζη ηος Καηαζηαηικού
και η ςποβολή ζσεηικήρ Δήλωζηρ Καηασώπηζηρ ζύμθωνα με ηον Κανονιζμό
Γενικών Αδειών ππέπει να γίνει ενηόρ ζαπάνηα πένηε (45) ημεπών από ηην
καηακύπωζη ηος δικαιώμαηορ,
μεμονωμένα θςζικά ππόζωπα, ηα οποία ζε πεπίπηωζη καηακύπωζηρ ηος
δικαιώμαηορ σπήζηρ δεζμεύονηαι όηι ενηόρ είκοζι (20) ημεπών θα κάνοςν
έναπξη επγαζιών και θα ςποβάλλοςν ηην πποβλεπόμενη από ηον Κανονιζμό
Γενικών Αδειών Δήλωζη Καηασώπηζηρ,
θςζικά ή νομικά ππόζωπα πος είναι εγκαηεζηημένα ζε άλλο κπάηορ μέλορ ηηρ
Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και ςπάγονηαι ζε μια εκ ηων α) έωρ και δ) ανωηέπω
καηηγοπιών.

Δ.5.2 Διαδικαςία Τποβολήσ Φακζλου Αίτηςησ υμμετοχήσ και
Φακζλου Προςφορϊν
Δ.5.2-1 Ο υμμετζχων υποβάλλει ςτθν ΕΕΣΣ τον Φάκελο Αίτθςθσ υμμετοχισ
ςφραγιςμζνο.
Δ.5.2-2 Θ υποβολι του Φακζλου Αίτθςθσ υμμετοχισ γίνεται εντόσ του χρονικοφ
διαςτιματοσ που ορίηεται ςτον Πίνακα 3.1.
Δ.5.2-3 Ο Φάκελοσ Αίτθςθσ υμμετοχισ κα παραδίδεται ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και
αντίγραφο) ςτθν ΕΕΣΣ όπου και κα παραμζνει για τθν εξζταςθ τθσ πλθρότθτάσ του.

Δ.5.3 1.

Περιεχόμενο Φακζλου Αίτηςησ υμμετοχήσ

Δ.5.3-1 Σα περιεχόμενα του Φακζλου Αίτθςθσ υμμετοχισ είναι τα εξισ:
α)

Ζντυπο Αίτθςθσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Δ.1 και
ςυνοδευόμενο από τα ζγγραφα που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Δ.1.

β)

Διλωςθ Αποδοχισ των Όρων τθσ Δθμοπραςίασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτιματοσ Δ.1.

γ)

Σθν Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
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Παραρτιματοσ Δ.2.
Δ.5.3-2 Θ Αίτθςθ για τθ υμμετοχι ςτθ Δθμοπραςία κα πρζπει να υπογράφεται από
Νόμιμο Εκπρόςωπο του υμμετζχοντοσ.
Δ.5.3-3 Όλεσ οι Αιτιςεισ πρζπει να απευκφνονται ςτθν ΕΕΣΣ και να κατατίκενται ςτθ
διεφκυνςι τθσ.

Δ.5.4 Απόςυρςη από την Δημοπραςία
Δ.5.4-1 Κάκε υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία, δφναται ςε οποιαδιποτε ςτιγμι πριν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ Θμερομθνίασ Εκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ από τθν ΕΕΣΣ, να
αποςυρκεί από τθν διαδικαςία τθσ Δθμοπραςίασ, με τθν κατάκεςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ διλωςισ του ςτθν ΕΕΣΣ.
Δ.5.4-2 ε περίπτωςθ που υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία αποςυρκεί από τθ διαδικαςία τθσ
Δθμοπραςίασ, θ ΕΕΣΣ κα γνωςτοποιιςει εντόσ 2 θμερϊν ςτουσ εναπομείναντεσ
υμμετζχοντεσ τθν ταυτότθτά του και κα επιςτρζψει ςτο υμμετζχοντα που
αποςφρκθκε, τθν Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ.
Δ.5.4-3 Οι υποψιφιοι που γνωςτοποίθςαν τθν απόςυρςι τουσ από τθ Δθμοπραςία
ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο, δεν ζχουν δικαίωμα εκ νζου αίτθςθσ για ςυμμετοχι
και αποκλείονται οριςτικά από τθ Δθμοπραςία.
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Δ.6

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δ.6.1 Ημερομηνίεσ
Δ.6.1-1 Θ διαδικαςία προεπιλογισ των υποψθφίων, ξεκινά τθν θμερομθνία υποβολισ του
Φακζλου Αιτιςεωσ υμμετοχισ και ολοκλθρϊνεται τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ
του καταλόγου προεπιλεγζντων θ οποία ζχει κακοριςτεί και παρουςιάηεται ςτο
χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3.1.

Δ.6.2 Αξιολόγηςη και Προεπιλογή
Δ.6.2-1 Σθν θμζρα υποβολισ των Αιτιςεων, θ ΕΕΣΣ δθμοςιεφει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τα
ονόματα των υμμετεχόντων.
Δ.6.2-2 Θ προεπιλογι των υμμετεχόντων ςτθ Δθμοπραςία, γίνεται από τθν ΕΕΣΣ
ςφμφωνα με τα ακόλουκα κριτιρια:
(α) Να έσει ςποβάλει πλήπη Αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζύμθυνα με ηο κεθάλαιο 5.
Θ Αίτθςθ πρζπει να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ του κεφαλαίου 5. Θ μθ
προςκόμιςθ των απαιτουμζνων εγγράφων ςτον προκακοριςμζνο χρόνο αποτελεί
λόγο αποκλειςμοφ του Αιτοφντοσ από τθ Δθμοπραςία.
(β) Να έσει πιζηοποιήζει ηην επάπκεια σπημαηοοικονομικών πόπυν.
i) υγκεκριμζνα τθν επάρκεια χρθματοοικονομικϊν πόρων του υποψθφίου
για τθν κατ’ ελάχιςτο ανάπτυξθ του δικτφου και παροχι των υπθρεςιϊν, με
βάςθ ζνα ελάχιςτο ποςό μετοχικοφ κεφαλαίου ι ιδίων κεφαλαίων ι
αναπόςβεςτθσ αξίασ παγίων τουλάχιςτον τριϊν εκατομμυρίων ευρϊ (€
3.000.000,00) ςτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ Δικαιωμάτων Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων Εκνικισ Κάλυψθσ (ι Εκνικισ και Περιφερειακισ Κάλυψθσ)
και εκατό χιλιάδων ευρϊ (€ 100.000,00) ςτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ
Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ.
ii)

Σο κριτιριο τθσ επάρκειασ των χρθματοοικονομικϊν πόρων τεκμαίρεται
από το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου ι των ιδίων κεφαλαίων του
νομικοφ προςϊπου ι από τθν αναπόςβεςτθ αξία παγίων, όπωσ προκφπτει
από τον πιο πρόςφατο ιςολογιςμό του. τθν περίπτωςθ που αυτό δεν
επαρκεί μπορεί να ςυνυπολογίηεται εξωτερικι χρθματοδότθςθ κατ’
ανϊτερο όριο μζχρι το 50% του ποςοφ του ανωτζρω ςτοιχείου i),
πιςτοποιοφμενθ με ανάλογθ δεςμευτικι επιςτολι από πιςτωτικό ι
χρθματοοικονομικό οργανιςμό, ο οποίοσ δθλϊνει τθ δζςμευςθ του για
μακροχρόνιο δανειςμό του νομικοφ προςϊπου.

iii) ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ λαμβάνονται υπόψθ μόνον οι ιςολογιςμοί των
ςυμμετεχόντων ςε αυτι νομικϊν προςϊπων. τθν περίπτωςθ που το
εξαγόμενο ποςό δεν επαρκεί, μπορεί να ςυνυπολογίηεται εξωτερικι
χρθματοδότθςθ κατ’ ανϊτερο όριο μζχρι το 50% του ποςοφ του ανωτζρω
ςτοιχείου i), πιςτοποιοφμενθ με ανάλογθ δεςμευτικι επιςτολι από
πιςτωτικό ι χρθματοοικονομικό οργανιςμό, ο οποίοσ δθλϊνει τθ δζςμευςθ
του για μακροχρόνιο δανειςμό τθσ κοινοπραξίασ.
iv) ε περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρείασ θ οποία δεν είναι προϊόν
κοινοπραξίασ λαμβάνεται υπόψθ ο ιςολογιςμόσ των νομικϊν προςϊπων
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που κα αποτελζςουν τουσ μετόχουσ τθσ υπό ςφςταςθ εταιρείασ. Εάν το
εξαγόμενο ποςό δεν επαρκεί, μπορεί να ςυνυπολογίηεται εξωτερικι
χρθματοδότθςθ κατ’ ανϊτερο όριο μζχρι το 50% του ποςοφ του ανωτζρω
ςτοιχείου i), πιςτοποιοφμενθ με ανάλογθ δεςμευτικι επιςτολι από
πιςτωτικό ι χρθματοοικονομικό οργανιςμό, ο οποίοσ δθλϊνει τθ δζςμευςθ
του για μακροχρόνιο δανειςμό τθσ ςυςτακθςομζνθσ εταιρείασ. τθ
περίπτωςθ που θ υπό ςφςταςθ εταιρεία αποτελείται μόνο από φυςικά
πρόςωπα το ποςό του ανωτζρω ςτοιχείου i) τεκμαίρεται δια ςχετικισ
κατακζςεωσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του οποίου δικαιοφχοι είναι
τουλάχιςτον δφο εκ των μελλοντικϊν εταίρων. Απαιτείται επιπλζον
ζγγραφθ δζςμευςθ των δικαιοφχων ότι κα μεταβιβάςουν αμελλθτί το ποςό
του εν λόγω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτθ εταιρεία που πρόκειται να
ςυςτακεί. τθ περίπτωςθ που το εν λόγω ποςό δεν επαρκεί, μπορεί να
ςυνυπολογίηεται εξωτερικι χρθματοδότθςθ κατ’ ανϊτερο όριο μζχρι το 50%
του ποςοφ του ανωτζρω ςτοιχείου i), πιςτοποιοφμενθ με ανάλογθ
δεςμευτικι επιςτολι από πιςτωτικό ι χρθματοοικονομικό οργανιςμό, ο
οποίοσ δθλϊνει τθ δζςμευςθ του για μακροχρόνιο δανειςμό τθσ εταιρείασ
που πρόκειται να ςυςτακεί. Εάν θ υπό ςφςταςθ εταιρεία είναι αςτικι ι
εμπορικι προςωπικι εταιρεία το ποςοςτό τθσ εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ
δεν δφναται να υπερβαίνει το 25% του ποςοφ του ανωτζρω ςτοιχείου i).
v)

τθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι υπό ςφςταςθ Εταιρείασ απαιτείται
επιπλζον ζγγραφθ δζςμευςθ των μετόχων ότι τα ίδια κεφάλαια τθσ
εταιρείασ που κα ςυςτακεί δεν κα είναι μικρότερα του ποςοφ του κατά τα
ανωτζρω ςτοιχείου i).

vi) τθν περίπτωςθ μεμονωμζνου φυςικοφ προςϊπου το ποςό του κατά τα
ανωτζρω ςτοιχείου i) τεκμαίρεται με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό
του οποίου αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ είναι το εν λόγω φυςικό πρόςωπο.
τθ περίπτωςθ που το εν λόγω ποςό δεν επαρκεί, μπορεί να
ςυνυπολογίηεται εξωτερικι χρθματοδότθςθ κατ’ ανϊτερο όριο μζχρι το 25%
του ποςοφ του ανωτζρω ςτοιχείου i), πιςτοποιοφμενθ με ανάλογθ
δεςμευτικι επιςτολι από πιςτωτικό ι χρθματοοικονομικό οργανιςμό, ο
οποίοσ δθλϊνει ανεπιφφλακτα και χωρίσ όρουσ τθ δζςμευςθ του για
μακροχρόνιο δανειςμό του φυςικοφ προςϊπου.
(δ) Να μην έσει παπαβεί ηιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν Δ.4.1 και Δ.4.2.
(ε) Να έσει καηαθέζει ηην Εγγςηηική Επιζηολή ςμμεηοσήρ.
Δ.6.2-3 Εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΕΕΣΣ να αποφανκεί με αιτιολογθμζνθ
Απόφαςι τθσ, ότι ζνασ υμμετζχων δεν προεπιλζγεται για υμμετοχι ςτθ
Δθμοπραςία επειδι θ παροχι Δικαιϊματοσ Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων ςτον
ςυγκεκριμζνο υμμετζχοντα μπορεί να ζχει αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν Εκνικι
Αςφάλεια ι το δθμόςιο ςυμφζρον.

Δ.6.3 Ανακοίνωςη επιλεγζντων υμμετεχόντων και αποςτολή των
Δελτίων υμμετοχήσ ςτην Δημοπραςία
Δ.6.3-1 ε κάκε ζναν από τουσ προεπιλεγζντεσ υμμετζχοντεσ κα αποςταλεί ειδοποίθςθ
ςτθν οποία κα περιγράφεται θ Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ ότι ζχουν προεπιλεγεί κακϊσ και
θ ταυτότθτα όλων των υπολοίπων προεπιλεγζντων. Σαυτόχρονα με τθν ειδοποίθςθ
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για τθν προεπιλογι θ ΕΕΣΣ κα ειδοποιιςει και όςουσ ζχουν αποτφχει να
προεπιλεγοφν. Θ ανακοίνωςθ του καταλόγου των προεπιλεγζντων να
ςυμμετάςχουν κα γίνει ςε χρόνο που ζχει οριςτεί και παρουςιάηεται ςτον Πίνακα
3.1.
Δ.6.3-2 Μετά τθν ανακοίνωςθ του καταλόγου των προεπιλεγζντων να ςυμμετάςχουν θ
ΕΕΣΣ κα αποςτείλει προσ κακζνα από αυτοφσ Δελτίο υμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία,
με το οποίο θ ΕΕΣΣ κα γνωςτοποιεί:
1. Σθν οριςτικι Θμερομθνία Εκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ.
2. Σον τόπο διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ.
3. Σο ενδεικτικό πρόγραμμα διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ.
Δ.6.3-3 υμμετζχοντεσ οι οποίοι αποκλείονται του καταλόγου των Προεπιλεγζντων ζχουν
δικαίωμα να υποβάλλουν ζνςταςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτον Πίνακα
3.1. Θ ΕΕΣΣ αποφαίνεται επί των ενςτάςεων εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται
ςτον Πίνακα 3.1.

Δ.6.4 υμπληρωματικζσ πληροφορίεσ
Δ.6.4-1 Κατά τθν διάρκεια του ταδίου Προεπιλογισ, θ ΕΕΣΣ μπορεί να ηθτιςει από
υμμετζχοντα να υποβάλει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Αίτθςι
του. Οποιοδιποτε τζτοιο αίτθμα πρζπει να υποβάλλεται εγγράφωσ, να είναι
αναγκαίο ςφμφωνα με το παρόν και να προβλζπει ζνα λογικό χρονικό διάςτθμα
διεκπεραίωςισ του.
Δ.6.4-2 ε περίπτωςθ που ο υμμετζχων δεν ανταποκρικεί ςτο αίτθμα τθσ ΕΕΣΣ τθσ
παραγράφου Δ.6.4.1., θ ΕΕΣΣ μπορεί να αρνθκεί να κεωριςει τον υμμετζχοντα,
ωσ προεπιλεγζντα και να τον αποκλείςει από τθ ςυμμετοχι του ςτθ Δθμοπραςία.
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Δ.7 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Δ.7.1 Διαδικαςία Χορήγηςησ Δικαιωμάτων Χρήςησ
Δ.7.1-1 Θ διεξαγωγι τθσ Δθμοπραςίασ ξεκινά τθν Θμερομθνία Εκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ
και τελειϊνει τθν θμερομθνία ανακιρυξθσ των Τπερκεματιςτϊν.
Δ.7.1-2 Θ οριςτικι Θμερομθνία Εκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ κα γνωςτοποιθκεί επίςθμα
ςτουσ υμμετζχοντεσ με τα Δελτία υμμετοχισ ςτθν Δθμοπραςία. Θ ΕΕΣΣ δφναται
κατά αποκλειςτικι κρίςθ να μετακζςει τθν οριςτικι θμερομθνία εκκίνθςθσ τθσ
Δθμοπραςίασ.
Δ.7.1-3 Σθν επομζνθ από τθν παράδοςθ των Δελτίων υμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία, ο
υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν ΕΕΣΣ για τα ακόλουκα:
α) τα ονόματα τριϊν Εξουςιοδοτθμζνων Προςϊπων ςε κακζνα από τα οποία ο
υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία ζχει δϊςει εξουςιοδότθςθ να ςυμμετάςχει
κακοιονδιποτε τρόπο ςτθ Δθμοπραςία για λογαριαςμό του, είτε από κοινοφ είτε
ανεξάρτθτα (εφόςον ζχουν αλλάξει από αυτά που ζχουν δθλωκεί ςτθν Αίτθςθ
υμμετοχισ). Κάκε μορφι επικοινωνίασ κατά τθν διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ κα
πρζπει να διεκπεραιϊνεται από ζνα τουλάχιςτον Εξουςιοδοτθμζνο Πρόςωπο και
κα επιβεβαιϊνεται με αντιπαραβολι τθσ υπογραφισ του.
β) τα ονόματα των προςϊπων που κα παρευρίςκονται ςτο τόπο τθσ Δθμοπραςίασ.
Ο αρικμόσ αυτϊν ανά θμζρα, περιλαμβανομζνων και των τριϊν
Εξουςιοδοτθμζνων Προςϊπων, ι κάποιων από αυτά τα πρόςωπα, δεν πρζπει να
υπερβαίνει τα πζντε (5).
Δ.7.1-4 Εάν, παρότι ζχει γνωςτοποιθκεί ςτουσ υμμετζχοντεσ θ ϊρα διεξαγωγισ τθσ
Δθμοπραςίασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο Δ.6.3.2, θ ΕΕΣΣ κρίνει ότι δεν είναι
εφικτό θ δθμοπραςία να αρχίςει τθν κοινοποιθκείςα ϊρα, μπορεί να
γνωςτοποιιςει ςτουσ υμμετζχοντεσ μια διαφορετικι ϊρα διεξαγωγισ τθσ
Δθμοπραςίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι θ νζα ϊρα δεν κα είναι νωρίτερα από
τθν αρχικά οριςκείςα.

Δ.7.2 Περιοριςμοί που αφοροφν τουσ υμμετζχοντεσ κατά τη
διαδικαςία υποβολήσ προςφορϊν κατά τη Δημοπραςία.
Δ.7.2-1 Θ διαδικαςία αφορά τθν απονομι ενόσ Δικαιϊματοσ Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
Εκνικισ Κάλυψθσ και δεκατριϊν (13) Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
Περιφερειακισ Κάλυψθσ, μζςω δθμοπραςίασ πολλαπλϊν γφρων με αυξανόμενο
τίμθμα.
Δ.7.2-2 Οι όροι που ςυνοδεφουν τα Δικαιϊματα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων που κα
χορθγθκοφν με τθν παροφςα διαδικαςία αδειοδότθςθσ είναι αυτοί που
περιλαμβάνονται αναλυτικά ςτο Τπόδειγμα του Δικαιϊματοσ Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων όπωσ αυτό παρουςιάηεται ςτο Παράρτθμα Δ.4.
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Οι υμμετζχοντεσ υπόκεινται ςτουσ εξισ περιοριςμοφσ:
α)

Οι υμμετζχοντεσ δεν επιτρζπεται να ζρχονται ςε παντόσ είδουσ
επικοινωνία μεταξφ τουσ.

β)

Οι υμμετζχοντεσ δεν επιτρζπεται να εξζρχονται από τουσ προβλεπόμενουσ
χϊρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ, χωρίσ τθν άδεια τθσ ΕΕΣΣ.

γ)

Ο αρικμόσ των εκπροςϊπων του υμμετζχοντοσ, οι οποίοι κα παρίςτανται
ςτουσ προβλεπόμενουσ χϊρουσ, περιορίηεται ςτουσ πζντε (5). Θ ςφνκεςθ
τθσ ομάδασ των εκπροςϊπων δεν επιτρζπεται να αλλάηει κατά τθ διάρκεια
μιασ θμζρασ τθσ Δθμοπραςίασ.

Δ.7.2-3 Κατά τθν διάρκεια τθσ υποβολισ Προςφορϊν ζνασ υμμετζχων, ο οποίοσ δεν ζχει
αποςυρκεί ι αποκλειςτεί από τθ Δθμοπραςία και δεν ιταν Πλειοδότθσ ςτον
Προθγοφμενο Γφρο πρζπει να είναι Ενεργόσ.
Δ.7.2-4 Οι δυνατζσ επιλογζσ που ζχει ο κάκε Ενεργόσ υμμετζχων ςε κάκε Γφρο είναι:
i.

Να υποβάλει Προςφορά για όποια Δικαιϊματα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
(Εκνικισ ι και Περιφερειακισ Κάλυψθσ) επικυμεί και για τα οποία δεν είναι
Πλειοδότθσ.

ii.

Να Απζχει Προςωρινά. Ζνασ υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία μπορεί να
αςκιςει Δικαίωμα Προςωρινισ Αποχισ.

iii. Να Αποςυρκεί από τθν Δθμοπραςία. Ζνασ υμμετζχων ςτθ Δθμοπραςία
δφναται να αποςυρκεί από τθ Δθμοπραςία δθλϊνοντάσ το ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν ενότθτα Δ.7.3.
iv. Να μείνει Αδρανισ με τθν προχπόκεςθ ότι ιταν Πλειοδότθσ ςτον
Προθγοφμενο Γφρο.
Δ.7.2-5 τθν περίπτωςθ που ζνασ υμμετζχων είναι Πλειοδότθσ ςε ζνα Γφρο δεν
επιτρζπεται να αποςφρει τθν Προςφορά που ζχει υποβάλλει και για τθν οποία
ανακθρφχκθκε Πλειοδότθσ και ςτον επόμενο Γφρο ζχει το δικαίωμα είτε να μείνει
Αδρανισ είτε να υποβάλει Προςφορά για Δικαιϊματα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
για τα οποία δεν είναι Πλειοδότθσ.
Δ.7.2-6 Εάν υμμετζχων που δεν είναι Πλειοδότθσ, δεν υποβάλλει Προςφορά ι δεν
εξαςκιςει δικαίωμα Προςωρινισ Αποχισ, μζςα ςτα χρονικά πλαίςια που τίκενται
από τθν ΕΕΣΣ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςε κάκε Γφρο, θ ΕΕΣΣ δφναται να
παρατείνει το αρχικά οριςκζντα χρόνο ολοκλιρωςθσ των ανωτζρω ενεργειϊν κατά
10 λεπτά το μζγιςτο.
Δ.7.2-7 Κάκε Γφροσ κα ζχει μια διάρκεια που κα κακορίηεται από τθν ΕΕΣΣ.
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Δ.7.3 Μζθοδοσ Δημοπραςίασ
Δ.7.3-1 Οι προςφορζσ, το δικαίωμα προςωρινισ αποχισ και θ διλωςθ απόςυρςθσ από τθν
δθμοπραςία υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ που κα
διατεκεί από τθν ΕΕΣΣ και παράλλθλα εκτυπϊνονται και υποβάλλονται εντφπωσ,
αφοφ πρϊτα ςφραγιςτοφν με ςφραγίδα1 τθσ εταιρείασ και υπογραφοφν από τα
Εξουςιοδοτθμζνα Πρόςωπα του κάκε υμμετζχοντα.
Δ.7.3-2 Εάν κάποιοσ Γφροσ ζχει κθρυχκεί ωσ ο τελευταίοσ για τθν θμζρα, θ δθμοπραςία
διακόπτεται μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων του Γφρου.
Δ.7.3-3 ε περίπτωςθ προβλιματοσ ςτθν λειτουργία του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ οι
προςφορζσ κα υποβάλλονται εντφπωσ ςε ζντυπα που κα διατεκοφν από τθν ΕΕΣΣ.
Δ.7.3-4 ε περίπτωςθ προβλιματοσ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ κατά τθν
διάρκεια ενόσ γφρου, ο υμμετζχων ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν ΕΕΣΣ για το
πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε. Εάν θ ΕΕΣΣ διαπιςτϊςει ότι πράγματι υπάρχει
πρόβλθμα διακόπτει τθν διαδικαςία και κατά τθν κρίςθ τθσ είτε ςυνεχίηει τθν
διαδικαςία μετά τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ είτε επανεκκινεί το γφρο,
κακορίηοντασ εάν θ διαδικαςία κα ςυνεχιςτεί μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
ι με τθν υποβολι ζντυπων προςφορϊν.
Δ.7.3-5 τθν περίπτωςθ που ςτον Σελευταίο Γφρο δεν υπάρχει Τπερκεματιςτισ για κάποιο
από τα Δικαιϊματα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ, τότε αυτά
χορθγοφνται ςτον Τπερκεματιςτι του Δικαιϊματοσ Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
Εκνικισ Κάλυψθσ ςτθν τιμι εκκίνθςθσ.
Δ.7.3-6 τθν περίπτωςθ που ςτον Σελευταίο Γφρο δεν υπάρχει Τπερκεματιςτισ για το
Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Εκνικισ Κάλυψθσ, τότε θ ΕΕΣΣ προκθρφςςει
νζα διαδικαςία για τθν χοριγθςθ τεςςάρων Δικαιωμάτων Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων Εκνικισ Κάλυψθσ. τθν ίδια διαδικαςία κα χορθγθκοφν και όςα
Δικαιϊματα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων Περιφερειακισ Κάλυψθσ δεν χορθγθκοφν
με τθν παροφςα διαδικαςία.

Δ.7.4 Αποτελζςματα Γφρων και ειδοποίηςη για τον επόμενο Γφρο
Δ.7.4-1 Μετά το τζλοσ του κάκε Γφρου και κατά τθν ζναρξθ του επόμενου θ ΕΕΣΣ κα
ενθμερϊνει όλουσ τουσ υμμετζχοντεσ τουλάχιςτον για τα ακόλουκα:




Σθν Σρζχουςα Σιμι.
Σθν ταυτότθτα του Πλειοδότθ.
Σο φψοσ τθσ κάκε Προςφοράσ που υποβλικθκε ςτον προθγοφμενο Γφρο και τθν
ταυτότθτα του υμμετζχοντα που τθν υπζβαλε.

1

ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, θ κοινοπραξία κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει ςφραγίδα, θ οποία κα είναι
αποδεκτι από όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ. Ανάλογα ιςχφουν και για τουσ μελλοντικοφσ μετόχουσ υπό
ςφςταςθσ Α.Ε., οι οποίοι δφνανται να χρθςιμοποιοφν ςφραγίδα με τθν επωνυμία τθσ υπό ςφςταςθσ Α.Ε.
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Σθν ταυτότθτα των υμμετεχόντων που ζχουν αποςυρκεί από τθν Δθμοπραςία ι
που ζχουν εξαςκιςει Δικαίωμα Προςωρινισ Αποχισ ι που για κάποιον λόγο
αποβλικθκαν από τθν Δθμοπραςία.
Σθν ϊρα ζναρξθσ του Γφρου και τθν προκεςμία υποβολισ προςφορϊν.
Σθν Ελάχιςτθ Προςφορά του Γφρου.

Δ.7.5 Ελάχιςτη προςφορά
Δ.7.5-1 Πριν από τθν ζναρξθ κάκε Γφρου, θ ΕΕΣΣ κακορίηει μία ελάχιςτθ Προςφορά. Ωσ
ελάχιςτθ Προςφορά προςδιορίηεται:


Για τον Πρϊτο Γφρο θ Σιμι Εκκίνθςθσ.



Για κάκε επόμενο Γφρο θ Σρζχουςα Σιμι προςαυξθμζνθ κατά τθν ελάχιςτθ αφξθςθ
τθσ Προςφοράσ.

Δ.7.5-2 Θ ΕΕΣΣ κακορίηει τθν ελάχιςτθ Αφξθςθ τθσ Προςφοράσ για κάκε ζνα Σμιμα
Ραδιοςυχνοτιτων ςαν ποςοςτό επί τθσ Σρζχουςασ Σιμισ που προζκυψε από τον
προθγοφμενο Γφρο. Σο ποςοςτό προςαφξθςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 3 %
ςτρογγυλοποιθμζνο ςτθν πλθςιζςτερθ χιλιάδα ευρϊ. Θ ΕΕΣΣ διατθρεί το δικαίωμα
να μεταβάλλει, ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ Δθμοπραςίασ, το ποςοςτό
προςαφξθςθσ.

Δ.7.6 Ιςοπαλία
Δ.7.6-1 τθν περίπτωςθ που υπάρξει ιςοπαλία ωσ προσ τθν Σρζχουςα Σιμι, θ ΕΕΣΣ κεωρεί
πλειοδότθ τον υμμετζχοντα που υπζβαλε πρϊτοσ τθν προςφορά του ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθμα. ε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
θ ΕΕΣΣ κα χρθςιμοποιιςει κλιρωςθ για να αποφαςίςει ποιοσ από τουσ
υμμετζχοντεσ κα κεωρείται Πλειοδότθσ. Οι υπόλοιποι, πλθν του κεωροφμενου
Πλειοδότθ υμμετζχοντεσ που εμπλζκονται ςτθν ιςοπαλία ζχουν για τον επόμενο
Γφρο τα ίδια δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ ωσ να είχαν υποβάλλει μια προςφορά
που δεν πλειοδότθςε.

Δ.7.7 Ζγκυρεσ Προςφορζσ
Δ.7.7-1 Κάκε Προςφορά περιλαμβάνει τον Αφξοντα Αρικμό του Δικαιϊματοσ Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων το οποίο αφορά θ Προςφορά, το χρθματικό ποςό που ο
υμμετζχων προτίκεται να καταβάλει για το Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
και τθν ταυτότθτά του.
Δ.7.7-2 Ο Αφξων Αρικμόσ του Δικαιϊματοσ Ραδιοςυχνοτιτων πρζπει να είναι ςφμφωνοσ
με τουσ Πίνακεσ 7.1 & 7.2.
Δ.7.7-3 Προςφορζσ των οποίων το ποςό είναι μικρότερο από τθν ελάχιςτθ Προςφορά δεν
κεωροφνται ζγκυρεσ.
Δ.7.7-4 Σα ποςά των Προςφορϊν πρζπει να είναι ακζραια πολλαπλάςια των χιλίων (€
1.000,00) ευρϊ.
Δ.7.7-5 Για τθν υποβολι των Προςφορϊν κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά το θλεκτρονικό
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ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν το οποίο κα διατεκεί από τθν ΕΕΣΣ.
Δ.7.7-6 Χωρίσ περιοριςμό των ανωτζρω, κάκε Προςφορά θ οποία δεν είναι ςφμφωνθ με το
παρόν χζδιο Σεφχουσ Προκιρυξθσ απορρίπτεται και επιβάλλονται οι Κυρϊςεισ
που προβλζπονται ςτο παρόν χζδιο Σεφχουσ Προκιρυξθσ.
Δ.7.7-7 Ζγκυρθ Προςφορά κεωρείται θ ζντυπθ Προςφορά θ οποία δεν ζχει υποςτεί καμία
αλλοίωςθ μετά τθν εκτφπωςθ τθσ από το θλεκτρονικό ςφςτθμα υποβολισ
προςφορϊν και φζρει τθν ςφραγίδα τθσ εταιρείασ και υπογραφι από τα
Εξουςιοδοτθμζνα Πρόςωπα κάκε υμμετζχοντα ςτθν Δθμοπραςία.

Δ.7.8 Αριθμόσ Γφρων ανά ημζρα
Δ.7.8-1 Κατά τθ διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ, κα πραγματοποιείται τουλάχιςτο ζνασ Γφροσ
ανά θμζρα εκτόσ αν θ ΕΕΣΣ ζχει ανακοινϊςει πωσ θ ςυγκεκριμζνθ μζρα είναι
Θμζρα Διακοπισ.
Δ.7.8-2 Ο προςδιοριςμόσ του ςυνολικοφ αρικμοφ Γφρων ανά θμζρα Δθμοπραςίασ που δεν
είναι Θμζρα Διακοπισ, εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΕΕΣΣ.
Δ.7.8-3 Οι Γφροι λαμβάνουν χϊρα ςτο χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τισ 09:00
μζχρι και τισ 21:00.

Δ.7.9 Ημζρεσ Διακοπήσ
Δ.7.9-1 Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΕΕΣΣ να ανακοινϊςει ότι μία μζρα είναι Θμζρα
Διακοπισ τθσ Δθμοπραςίασ. Μετά από μία ι περιςςότερεσ Θμζρεσ Διακοπισ, θ
Δθμοπραςία ςυνεχίηεται τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα.
Δ.7.9-2 Θ ΕΕΣΣ ανακοινϊνει Θμζρεσ Διακοπισ πριν από το τζλοσ του τελευταίου γφρου τθσ
θμζρασ, που προθγείται τθσ Θμζρασ Διακοπισ.
Δ.7.9-3 Θ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ Θμερϊν Διακοπισ εναπόκειται αποκλειςτικά και
μόνον ςτθν ΕΕΣΣ. Οι υμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να
ηθτιςουν Θμζρα(εσ) Διακοπισ.

Δ.7.10 Αναςτολή, Ματαίωςη και Επανεκκίνηςη τησ Δημοπραςίασ
Δ.7.10-1 Θ ΕΕΣΣ διατθρεί ςε κάκε ςτάδιο εξζλιξθσ τθσ Δθμοπραςίασ το δικαίωμα να
αναςτείλει ι να ματαιϊςει τθν Δθμοπραςία, χωρίσ υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ των
υμμετεχόντων. τθν διακριτικι ευχζρεια τθσ ΕΕΣΣ είναι να προςδιορίςει το χρόνο
που κα επανεκκινθκεί θ αναςταλείςα ι ματαιωκείςα Δθμοπραςία.
Δ.7.10-2 ε μια τζτοια περίπτωςθ θ ΕΕΣΣ διατθρεί το δικαίωμα να διαβουλευτεί με τουσ
ενεργοφσ υμμετζχοντεσ και με εκείνουσ τουσ υμμετζχοντεσ που ζχουν
αποςυρκεί (αλλά όχι αποκλειςτεί) από τθ Δθμοπραςία και κατά ςυνζπεια
δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν ςε μια επανεκκινθκείςα Δθμοπραςία. Θ
διαβοφλευςθ κα αφορά το ςθμείο επανεκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ και το οποίο
μπορεί να είναι το ςθμείο ςτο οποίο διακόπθκε θ Δθμοπραςία, το ςθμείο
εκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ ι άλλο ςθμείο κατά τθν κρίςθ τθσ ΕΕΣΣ.
Δ.7.10-3 Παρόλα αυτά θ ΕΕΣΣ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν επαναςυμμετοχι ςτθ
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Δθμοπραςία, υμμετζχοντα που ζχει αποςυρκεί, εάν αυτόσ ο υμμετζχων ζχει
παραβεί τουσ Κανόνεσ τθσ Δθμοπραςίασ ακόμθ και εάν αυτζσ οι παραβάςεισ ζχουν
προκφψει μετά τθν απόςυρςι του από τθ Δθμοπραςία.

Δ.7.11 Διακοπή και Επανεκκίνηςη Γφρου τησ Δημοπραςίασ
Δ.7.11-1 Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, ςε περίπτωςθ τεχνικοφ προβλιματοσ, θ ΕΕΣΣ
διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει ι να ακυρϊςει ζνα Γφρο τθσ Δθμοπραςίασ
πριν ι κατά τθ διάρκειά του. ε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να το γνωςτοποιιςει
άμεςα ςτουσ υμμετζχοντεσ και να ορίςει ςε πρακτικά εφικτό χρονικό διάςτθμα
τθν ϊρα εκκίνθςθσ του επόμενου Γφρου.

Δ.7.12 Σιμή Εκκίνηςησ
Δ.7.12-1 Οι Σιμζσ Εκκίνθςθσ αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ Προςφορζσ πάνω από τισ οποίεσ οι
Προςφορζσ κεωροφνται ζγκυρεσ. Οι Σιμζσ Εκκίνθςθσ για τα Δικαιϊματα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων και τουσ υνδυαςμοφσ αυτϊν φαίνονται ςτουσ παρακάτω
Πίνακεσ 7.1 ζωσ και 7.2:
Πίνακαρ 7.1: Σιμέρ Εκκίνηζηρ για ηα Δικαιώμαηα Ραδιοζςσνοηήηυν Πεπιθεπειακήρ
Κάλςτηρ
Αφξων
Αριθμόσ

Βαςική Περιφζρεια

Σιμή Εκκίνηςησ

Α. Μακεδονία & Κράκθ
(Ζβροσ, Καβάλα)
Κ. Μακεδονία (Κεςςαλονίκθ)
Δ. Μακεδονία (Χαλκιδικι)
Δ. Μακεδονία (Φλϊρινα, Κοηάνθ)
Λόνιο, Ιπειροσ, Δ. Ελλάδα
Δ. Ελλάδα, Πελοπόννθςοσ
Κεςςαλία
τερεά Ελλάδα
Αττικι
Κριτθ
Β. Ν. & Α. Αιγαίο
(Δωδεκάνθςα, άμοσ,
Καςτελλόριηο)
Ν. Αιγαίο (Κυκλάδεσ)
Β. Αιγαίο (Λζςβοσ)

ΠΗ-1
ΠΗ-2
ΠΗ-3
ΠΗ-4
ΠΗ-5
ΠΗ-6
ΠΗ-7
ΠΗ-8
ΠΗ-9
ΠΗ-10
ΠΗ-11
ΠΗ-12
ΠΗ-13

Πίνακαρ 7.2: Σιμή Εκκίνηζηρ για ηο Δικαίυμα Ραδιοζςσνοηήηυν Εθνικήρ Κάλςτηρ
Δικαίωμα Χρήςησ Ραδιοςυχνοτήτων Εθνικήσ Κάλυψησ
Α1
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Δ.7.13 2. Εναλλακτικόσ χϊροσ και χρόνοσ Δημοπραςίασ
Δ.7.13-1 Αν για οποιοδιποτε λόγο, ο χϊροσ πραγματοποίθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ πάψει να
είναι κατάλλθλοσ για τθν Δθμοπραςία, τότε θ ΕΕΣΣ κα υποδείξει, εναλλακτικό
χϊρο και χρόνο για τθ Δθμοπραςία, εντόσ του νομοφ Αττικισ.

Δ.7.14 3. Διαδικαςίεσ μετά την ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ
Δ.7.14-1 Μετά τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ, ανακοινϊνονται ςε όλουσ τουσ υμμετζχοντεσ ςτθ
Δθμοπραςία, οι Τπερκεματιςτζσ για κάκε φνολο Ραδιοςυχνοτιτων.
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Δ.8 4. ΧΟΡΗΓΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΧΡΗΗ
Δ.8.1 Ειςαγωγή
Δ.8.1-1 Θ περίοδοσ χοριγθςθσ των Δικαιωμάτων Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων ςτουσ
Τπερκεματιςτζσ αρχίηει με τθν ανακιρυξθ των Τπερκεματιςτϊν τθσ Δθμοπραςίασ
από τθν ΕΕΣΣ και τελειϊνει με τθ χοριγθςθ των Δικαιωμάτων Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων.

Δ.8.2 Οικονομικζσ Τποχρεϊςεισ των Τπερθεματιςτϊν
Δ.8.2-1 Σο εκπλειςτθρίαςμα καταβάλλεται ωσ εξισ:
1. Σο 100% του Εκπλειςτθριάςματοσ καταβάλλεται τοισ μετρθτοίσ εντόσ ενενιντα (90)
θμερϊν από τθν Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ με τθν οποία ανακθρφςςονται Τπερκεματιςτζσ,
ςε λογαριαςμό που κα ανακοινϊςει θ ΕΕΣΣ ι
2. Σο (50%) του Εκπλειςτθριάςματοσ καταβάλλεται τοισ μετρθτοίσ εντόσ ενενιντα (90)
θμερϊν από τθν Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ με τθν οποία ανακθρφςςονται Τπερκεματιςτζσ,
ςε λογαριαςμό που κα ανακοινϊςει θ ΕΕΣΣ, και το υπολειπόμενο 50% του
Εκπλειςτθριάςματοσ καταβάλλεται ςε τρεισ (3) ετιςιεσ δόςεισ, προςαυξθμζνεσ με
το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελλθνικοφ δθμοςίου δωδεκάμθνθσ
διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, με θμερομθνία πρϊτθσ
καταβολισ τθν 1θ Νοεμβρίου 2016.
Σο ςχζδιο δόςεων κα αποτελείται από το υπολειπόμενο
εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τθν επιτοκιακι επιβάρυνςθ.

ποςό

του



Θ πρϊτθ δόςθ κα περιλαμβάνει το 20% του εκπλειςτθριάςματοσ,
προςαυξθμζνο με το εν λόγω επιτόκιο για το ςυνολικό υπολειπόμενο ποςό
(50% του Εκπλειςτθριάςματοσ) για το χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2013 –
Νοζμβριοσ 2016 (ποςό 20% επί του εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 50%
εκπλειςτθριάςματοσ για 3 ζτθ)
 H δεφτερθ δόςθ κα περιλαμβάνει το 15% του εκπλειςτθριάςματοσ,
προςαυξθμζνο με το εν λόγω επιτόκιο για το υπολειπόμενο 30% του
Εκπλειςτθριάςματοσ για το χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2016 – Νοζμβριοσ
2017 (ποςό 15% επί του εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 30%
εκπλειςτθριάςματοσ για 1 ζτοσ)
 Θ τρίτθ δόςθ κα περιλαμβάνει το 15% του εκπλειςτθριάςματοσ, προςαυξθμζνθ
με το εν λόγω επιτόκιο για το τελικό 15% του Εκπλειςτθριάςματοσ για το
χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2017 – Νοζμβριοσ 2018 (ποςό 15% επί του
εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 15% εκπλειςτθριάςματοσ για 1 ζτοσ).
3. ε περίπτωςθ που ςτον Τπερκεματιςτισ του Δικαιϊματοσ Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
Εκνικισ Κάλυψθσ χορθγθκοφν Δικαιϊματα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
Περιφερειακισ Κάλυψθσ ςτθν τιμι εκκίνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο Δ.7.3.5,
τότε το 30% του Εκπλειςτθριάςματοσ καταβάλλεται τοισ μετρθτοίσ εντόσ ενενιντα
(90) θμερϊν από τθν Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ με τθν οποία ανακθρφςςονται
Τπερκεματιςτζσ, ςε λογαριαςμό που κα ανακοινϊςει θ ΕΕΣΣ, και το υπολειπόμενο
70% του Εκπλειςτθριάςματοσ καταβάλλεται ςε επτά (7) ετιςιεσ δόςεισ,
προςαυξθμζνεσ με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελλθνικοφ δθμοςίου
δωδεκάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, με
θμερομθνία πρϊτθσ καταβολισ τθν 1θ Νοεμβρίου 2016.
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Σο ςχζδιο δόςεων κα αποτελείται από το υπολειπόμενο
εκπλειςτθριάςματοσ (10% ανά δόςθ) ςυν τθν επιτοκιακι επιβάρυνςθ.

ποςό

του



Θ πρϊτθ δόςθ κα περιλαμβάνει το πρϊτο 10%, προςαυξθμζνο με το εν
λόγω επιτόκιο για το ςυνολικό υπολειπόμενο ποςό (70% του
Εκπλειςτθριάςματοσ) για το χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2013 –
Νοζμβριοσ 2016 (ποςό 10% επί του εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί
του 70% εκπλειςτθριάςματοσ για 3 ζτθ)
 H δεφτερθ δόςθ κα περιλαμβάνει το δεφτερο 10%, προςαυξθμζνο με το
εν λόγω επιτόκιο για το υπολειπόμενο 60% του Εκπλειςτθριάςματοσ για
το χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2016 – Νοζμβριοσ 2017 (ποςό 10% επί
του εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 60% εκπλειςτθριάςματοσ για
1 ζτοσ)
 H τρίτθ δόςθ κα περιλαμβάνει το τρίτο 10%, προςαυξθμζνο με το εν
λόγω επιτόκιο για το υπολειπόμενο 50% του Εκπλειςτθριάςματοσ για το
χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2016 – Νοζμβριοσ 2017 (ποςό 10% επί του
εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 50% εκπλειςτθριάςματοσ για 1
ζτοσ)
 H τζταρτθ δόςθ κα περιλαμβάνει το τζταρτο 10%, προςαυξθμζνο με το
εν λόγω επιτόκιο για το υπολειπόμενο 40% του Εκπλειςτθριάςματοσ για
το χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2016 – Νοζμβριοσ 2017 (ποςό 10% επί
του εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 40% εκπλειςτθριάςματοσ για
1 ζτοσ)
 H πζμπτθ δόςθ κα περιλαμβάνει το πζμπτο 10%, προςαυξθμζνο με το εν
λόγω επιτόκιο για το υπολειπόμενο 30% του Εκπλειςτθριάςματοσ για το
χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2016 – Νοζμβριοσ 2017 (ποςό 10% επί του
εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 30% εκπλειςτθριάςματοσ για 1
ζτοσ)
 H ζκτθ δόςθ κα περιλαμβάνει το ζκτο 10%, προςαυξθμζνο με το εν λόγω
επιτόκιο για το υπολειπόμενο 20% του Εκπλειςτθριάςματοσ για το
χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2016 – Νοζμβριοσ 2017 (ποςό 10% επί του
εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί του 20% εκπλειςτθριάςματοσ για 1
ζτοσ)
 Θ ζβδομθ δόςθ κα περιλαμβάνει το ζβδομο και τελευταίο τμιμα του
10%, προςαυξθμζνθ με το εν λόγω επιτόκιο για το τελικό 10% του
Εκπλειςτθριάςματοσ για το χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2017 –
Νοζμβριοσ 2018 (ποςό 10% επί του εκπλειςτθριάςματοσ ςυν τόκοσ επί
του 10% εκπλειςτθριάςματοσ για 1 ζτοσ).
Δ.8.2-2 Οι Τπερκεματιςτζσ, κα καταβάλουν τα ετιςια τζλθ, που προβλζπονται ςτον
Κανονιςμό Γενικϊν Αδειϊν τθσ ΕΕΣΣ.
Δ.8.2-3 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Τπερκεματιςτισ δεν εκπλθρϊςει οποιαδιποτε από
τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ οι οποίεσ περιγράφονται ςτο παρόν Άρκρο κα
καταπίπτει θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ και θ
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ και κα αναςτζλλεται ι ανακαλείται το
Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων.

Δ.8.3 Χορήγηςη του Δικαιϊματοσ ςτον Τπερθεματιςτή
Δ.8.3-1 Σα Δικαιϊματα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων χορθγοφνται μετά τθν κατάκεςθ τθσ
Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ και τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ
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Παραχϊρθςθσ (Παράρτθμα Δ.3). Κατ’ εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ που ο
Τπερκεματιςτισ είναι κοινοπραξία ι υπό ςφςταςθ εταιρεία θ καταβολι του
Εκπλειςτθριάςματοσ κα γίνεται ςφμφωνα με τθ παράγραφο 8.2 αλλά κα υπάρχει
δυνατότθτα χοριγθςθσ του Δικαιϊματοσ Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων μετά τθν
πάροδο ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των
Τπερκεματιςτϊν. το χρόνο αυτό, κα πρζπει να ολοκλθρωκεί θ ςφςταςθ τθσ
εταιρείασ θ οποία κα είναι ο κάτοχοσ του Δικαιϊματοσ Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων.
Δ.8.3-2 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ εταιρεία δεν ζχει ςυςτακεί εντόσ ςαράντα πζντε
(45) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των Τπερκεματιςτϊν ι θ φμβαςθ
δεν ζχει υπογραφεί εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν ίδια θμερομθνία, ο
Τπερκεματιςτισ χάνει το δικαίωμα χοριγθςθσ του Δικαιϊματοσ Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων και καταπίπτει θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ.
Δ.8.3-3 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία το 100% ι το 50% ι το 30% του Εκπλειςτθριάςματοσ
δεν ζχει καταβλθκεί εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 8.2 θ ΕΕΣΣ ανακαλεί το Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων και
καταπίπτει θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ.
Δ.8.3-4 ε περίπτωςθ που ο Τπερκεματιςτισ δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ ανάπτυξθσ
δικτφου όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Δικαίωμα Χριςθσ Ραδιοςυχνοτιτων
(Παράρτθμα Δ.4), θ ΕΕΣΣ δφναται να ανακαλζςει το Δικαίωμα Χριςθσ
Ραδιοςυχνοτιτων ι να επιβάλλει διοικθτικζσ κυρϊςεισ εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ
του άρκρου 77 του Ν.4070/2012.

Δ.8.4 Επιςτροφή Εγγυητικϊν Επιςτολϊν ςτουσ υμμετζχοντεσ
Δ.8.4-1 Εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των
Τπερκεματιςτϊν, θ ΕΕΣΣ κα επιςτρζψει ςτουσ υμμετζχοντεσ που δεν
ανακθρφχκθκαν Τπερκεματιςτζσ, τισ Εγγυθτικζσ τουσ Επιςτολζσ μειωμζνεσ κατά τα
ποςά που ζχουν παρακρατθκεί ωσ Κυρϊςεισ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ
παραλαμβάνονται από τα γραφεία τθσ ΕΕΣΣ.
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