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Αριθμός 382 
Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονι

σμοί τον 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατά
ξεων του άρθρου 55 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 
Για σκοπούς— 

(α) Εναρμόνισης των διαδικασιών χορήγησης άδειας ραδιοσυχνοτήτων 
με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας με τίτλο «Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με κοινό 
πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τομέα των τηλεπικοινω
νιακών υπηρεσιών» (ΕΕ L 117, της 7.5.1997, σ. 15), οι οποίες κατευ
θυντήριες γραμμές αφορούν την παροχή πρόσβασης στο διαθέσιμο 
φάσμα με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και 
της αναλογικότητας· και 

(β) εναρμόνισης με διατάξεις της προαναφερόμενης πράξης της Ευρω
παϊκής Κοινότητας περί επιβολής προσθέτων από το κόστος τελών 
που αντανακλούν την ανάγκη βέλτιστης χρήσης σπάνιων πόρων, ήτοι 
του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το 
άρθρο 55 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους ΐ46(ΐ) του 2002. 
Κανονισμούς. 

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ραδιοεπικοινω Συνοπτικός 

νιων (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμοί του 2002. τιτ ος" 
2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία, 

διαφορετική έννοια — 
«ανοικτός διαγωνισμός» σημαίνει δημόσιο διαγωνισμό προσφοράς για 

χορήγηση άδειας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 23 του Νόμου και για 
τον οποίο κάθε πιθανός αιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση· 

«έγγραφα διαγωνισμού» σημαίνει όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν 
την προκήρυξη ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας διαπραγ
μάτευσης, και στα οποία περιέχονται οι οδηγίες προς τους αιτητές, οι όροι 
και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες, καθώς και οι τυχόν τροπο
ποιήσεις αυτών 

«ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορε
τικά στα έγγραφα του διαγωνισμού· 

«κλειστός διαγωνισμός» σημαίνει διαδικασία πλειστηριασμού για χορήγηση 
ειδικής άδειας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 24 του Νόμου και στην οποία 
κάθε πιθανός αιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση, αλλά οι αιτητές που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του πλειστηριασμού είναι αυτοί 
που επιλέγονται κατά τον καθορισμένο στους παρόντες Κανονισμούς τρόπο· 
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146(1) του 2002. 

Πεδίο 
εφαρμογής. 

Τεχνική 
Επιτςοπή 
Ραδιο
συχνοτήτων. 

Καθήκοντα 
Τεχνικής 
Επιτροπής 
Ραδιο
συχνοτήτων. 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 και κάθε 
νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά· 

«Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει τη δυνάμει του Κανονι
σμού 4 καθιδρυόμενη επιτροπή· 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονι

σμούς και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο 
Νόμος. 

3. Οι παρόντες Κανονισμοί τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε περίπτωση κατά 
την οποία ο Υπουργός αποφασίζει τη διεξαγωγή ανοικτού ή κλειστού διαγω
νισμού ή διαδικασία διαπραγμάτευσης δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, 
για τη χορήγηση ειδικών αδειών χρήσης συγκεκριμένης ζώνης ραδιοσυχνο
τήτων, συμπεριλαμβανομένων και δορυφορικών πόρων που αφορούν γεωστα
τική τροχιακή θέση και συναφών ραδιοσυχνοτήτων. 

ΜΕΡΟΣ II — ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
4.— (1) Καθιδρύεται Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων η οποία συγκρο

τείται από— 
(α) Το Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων ή εκπρόσωπο του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής· 
(β) εκπρόσωπο του Επιτρόπου· 
(γ) εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών 
(δ) εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού· 

και 
(ε) εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή. 

(2) Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής δύνανται να ορίζονται μόνο δημόσιοι 
υπάλληλοι, εκτός από την περίπτωση του εκπροσώπου του Επιτρόπου όπου 
ορίζεται μέλος του μόνιμου προσωπικού του Γραφείου του Επιτρόπου. 

(3) Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να κατέχουν 
μισθοδοτική κλίμακα Α10 ή ανώτερη. 

(4) Εκπρόσωποι του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γενικού 
Ελεγκτή έχουν δικαίωμα να παρακάθονται στις συνεδρίες της Τεχνικής 
Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων και να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των 
συζητούμενων θεμάτων, αλλά οφείλουν να αποχωρούν πριν από τη διαβού
λευση της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων για τη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης της. 

(5) Οι προϊστάμενοι των μελών της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων 
μεριμνούν ώστε να παρέχεται στα μέλη κάθε διευκόλυνση και άνεση, για να 
εκπληρούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους. 

5.—(1) Η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων ενεργεί υπό τις οδηγίες του 
Υπουργού και βοηθά τον Υπουργό στην εκπλήρωση των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων του, που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 24 του Νόμου και 
στους παρόντες Κανονισμούς. 

(2) Ο Υπουργός δύναται να αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα στην 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, αναφορικά με την εκπλήρωση των καθη
κόντων και αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στην παράγραφο (1), τα 
οποία δυνατό να περιλαμβάνουν— 

(α) Την ετοιμασία των εγγράφων δημόσιας διαβούλευσης, την ανάλυση 
και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εν λόγω δημόσιας διαβού
λευσης, καθώς και την υποβολή προς τον Υπουργό σχετικής έκθεσης· 
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(β) την ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού· 
(γ) το συντονισμό της διαδικασίας πλειστηριασμού. 

(3) Για κάθε περίπτωση ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, για τη χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων συμβουλεύει τον Υπουργό στα 
ακόλουθα: 

(α) Τον αριθμό των υπό χορήγηση ειδικών αδειών 
(β) τη γεωγραφική περιοχή, που καλύπτεται από τις υπό χορήγηση 

ειδικές άδειες· 
(γ) τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που αφορούν στις υπό χορήγηση ειδικές 

άδειες σύμφωνα με το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του Νόμου· 

(δ) τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτητές· 
(ε) τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς στους οποίους πρέπει 

να υπόκεινται οι υπό χορήγηση ειδικές άδειες· 
(στ) τον τύπο του διαγωνισμού ή της διαδικασίας και τις παραμέτρους 

που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της διαδικασίας· και 
(ζ) οποιαδήποτε άλλα θέματα ήθελε καθορίσει ο Υπουργός. 

6.— (1) Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και τα άλλα 
μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων και οποιασδήποτε άλλης 
επιτροπής συσταθεί με βάση το Νόμο, υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα 
καθήκοντα τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια, και 
θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

(2) Εάν ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της Τεχνικής Επιτροπής 
Ραδιοσυχνοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής συσταθεί με βάση το 
Νόμο, διαπιστώσει σε οποιοδήποτε στάδιο συγκεκριμένης διαδικασίας ανοι
κτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης οποιοδήποτε 
οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα 
σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου 
βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο 
συμφέρον στον εν λόγω διαγωνισμό ή διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το 
συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Υπουργό και να αποσυρθεί από 
τις εργασίες της σχετικής επιτροπής, αναφορικά με τον εν λόγω διαγωνισμό ή 
διαδικασία. 

Δήλωση ευσυ
νείδητης 
και αμερόλη
πτης εκτέλεσης 
καθηκόντων 
και αποκάλυψη 
τυχόν 
συμφέροντος. 

ΜΕΡΟΣ III — ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
7.—(1) Η χορήγηση ειδικών αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατ' εφαρ

μογή— 
(α) Του άρθρου 23, γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό· 
(β) του άρθρου 24, γίνεται με κλειστό διαγωνισμό. 

(2) Ο Υπουργός δύναται να χορηγεί ειδική άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
διά διαδικασίας διαπραγμάτευσης μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 25(6)(β), σε περίπτωση κλειστού 
διαγωνισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 9(4)· 

(β) σε περίπτωση που συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι για τους οποίους 
η διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δεν είναι εφικτή· 
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(γ) σε περίπτωση χορήγησης ειδικής άδειας εκμετάλλευσης δορυφορικών 
πόρων (γεωστατικής τροχιακής θέσης και συναφών ραδιοσυχνο
τήτων) που δύνανται να εγγραφούν στο όνομα της Δημοκρατίας 
μόνο με την υποβολή στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών συγκεκρι
μένων αποδεικτικών στοιχείων που έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, με 
την εκτόξευση και την κατασκευή του δορυφόρου που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί και για τους οποίους δεν υπάρχει περιορισμός από 
τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ως προς τον αριθμό των κατα
χωρήσεων που δύναται να υποβάλει η Δημοκρατία στην Διεθνή 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών για την απόκτηση παρόμοιων δορυφο
ρικών πόρων. 

(δ) σε περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουρ
γίας ραδιοφωνικού σταθμού στα μεσαία κύματα, σύμφωνα με τις 
τελικές πράξεις της Διαχειριστικής Διάσκεψης Ραδιοφωνίας της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών στις χαμηλές και μεσαίες ραδιο
συχνότητες που έγινε στη Γενεύη το 1975 για τις περιοχές 1 και 3 της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU Regional Administrative LF/ 
MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3) — Geneva 1975 (GE75 
Plan)), όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

Ανοικτοί 8.—(1) Σε ανοικτούς διαγωνισμούς, οι ειδικές άδειες χορηγούνται στους 
διαγωνισμοί. αιτητές που έχουν υποβάλει τις πιο συμφέρουσες αιτήσεις, υπό την προϋπό

θεση ότι οι αιτητές αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στα έγγραφα 
του διαγωνισμού και τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισμό 22 και 
οι αιτήσεις τους ικανοποιούν τους όρους που τίθενται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 

(2) Σε ανοικτό διαγωνισμό, το τέλος των ειδικών αδειών επιτρέπεται να 
είναι προκαθορισμένο στα έγγραφα του διαγωνισμού ή να προκύπτει από τις 
αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση τις οικονομικές προσφορές των αιτητών. 

(3) Σε ανοικτό διαγωνισμό όπου το τέλος των ειδικών αδειών δεν είναι 
προκαθορισμένο στα έγγραφα του διαγωνισμού, οι αιτητές υποβάλλουν, σε 
ξεχωριστό φάκελο, την οικονομική προσφορά τους ταυτόχρονα με την αίτηση 
τους. 

κλειστοί 9.—(1) Με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων, σε κλειστούς 
ιαγωνισμο. διαγωνισμούς, οι άδειες χορηγούνται στους αιτητές που έχουν υποβάλει τις 

πιο ψηλές οικονομικές προσφορές, στα πλαίσια της διαδικασίας πλειστηρια
σμού. Ο αριθμός και ο τρόπος των πλειοδοτικών προσφορών που δύνανται 
να υποβληθούν από κάθε αιτητή, καθώς και η τιμή εκκίνησης, καθορίζονται 
στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

(2) Σε κλειστούς διαγωνισμούς, πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας πλει
στηριασμού, γίνεται η επιλογή των αιτητών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη 
διαδικασία του πλειστηριασμού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος VII των 
παρόντων Κανονισμών. 

(3) Σε κλειστό διαγωνισμό, η διεξαγωγή της διαδικασίας του πλειστηρια
σμού γίνεται μόνο όταν ο αριθμός των αιτητών που επιλεγούν να συμμετά
σχουν σε αυτή είναι μεγαλύτερος του αριθμού των ειδικών αδειών που θα 
χορηγηθούν. 

(4) Σε κλειστό διαγωνισμό, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτητών που 
επιλεγούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλειστηριασμού είναι ίσος ή 
μικρότερος του αριθμού των ειδικών αδειών που καθορίζουν τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, ο Υπουργός δύναται να προβεί σε διαδικασία διαπραγμά
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τευσης, ήτοι να διαπραγματευθεί με τους εν λόγω επιλεγέντες αιτητές το 
τέλος άδειας που αυτοί θα καταβάλουν, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρό
τερο της τιμής εκκίνησης, για τη χρονική περίοδο ισχύος των υπό χορήγηση 
ειδικών αδειών, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

ΜΕΡΟΣ IV — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

10.—(1) Πριν τη διεξαγωγή οποιουδήποτε ανοικτού ή κλειστού διαγωνι

σμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο Υπουργός δύναται να διεξάγει 
δημόσια διαβούλευση, για να λάβει υπόψη του τις απόψεις όλων των ενδιαφε

ρομένων προκειμένου να καταρτίσει τα έγγραφα του δημόσιου διαγωνισμού. 
(2) Τα έγγραφα της δημόσιας διαβούλευσης συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα και/ή όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι στην Αγγλική γλώσσα, και περι

λαμβάνουν τουλάχιστο τα ακόλουθα: 
(α) Τον αρμόδιο λειτουργό, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και 

τηλεομοιοτύπου και την ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου 
λειτουργού στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις απόψεις 
τους· 

(β) την ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης και την τελευ
ταία ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα 
υποβολής απόψεων και 

(γ) πληροφορίες αναφορικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας διαβούλευσης. 

(3) Ο Υπουργός μεριμνά για την ευρεία και έγκαιρη γνωστοποίηση της 
διεξαγωγής της δημόσιας διαβούλευσης, εκδίδοντας σχετική ειδοποίηση την 
οποία δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον 
εγχώριο τύπο. 

(4) Στην ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (3) παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγγράφων της δημόσιας 
διαβούλευσης. 

(5) Ο Υπουργός, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει 
τον ένα μήνα από την τελευταία ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους, δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σε οποιαδήποτε μορφή κρίνει ο ίδιος, ανάλογα με την 
περίπτωση. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Υπουργού, η συμμετοχή 
στη δημόσια διαβούλευση είναι ευρεία, ο Υπουργός δημοσιεύει τα προαναφε
ρόμενα αποτελέσματα εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 
δύο μήνες από την τελευταία ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους. 

11.—(1) Ο Υπουργός ετοιμάζει τα έγγραφα διαγωνισμού σύμφωνα με τις 
παραγράφους (2), (3) και (4). 

(2) Τα έγγραφα του διαγωνισμού συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα 
και/ή όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι στην Αγγλική γλώσσα, και περιλαμβά
νουν, τουλάχιστο τα ακόλουθα: 

(α) Το είδος της διαδικασίας (ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός ή διαδι

κασία διαπραγμάτευσης)· 
(β) τον αρμόδιο λειτουργό, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και 

τηλεομοιοτύπου και την ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου 
λειτουργού στον οποίο πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις· 

Δημόσια 
διαβούλευση. 

Ετοιμασία 
εγγράφων 
διαγωνισμού. 
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(γ) την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 
(δ) την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο ανοίγματος των αιτήσεων, 

καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται στις περι
πτώσεις που το άνοιγμα των αιτήσεων γίνεται δημόσια· 

(ε) το νόμισμα της οικονομικής προσφοράς, εάν ζητείται η υποβολή 
οικονομικής προσφοράς· 

(στ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα και το χρόνο υποβολής των εγγυή
σεων και οποιωνδήποτε άλλων εξασφαλίσεων, εάν τυχόν ζητούνται, 
και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Υπουργός δύναται να κατά
σχει τέτοιες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις· 

(ζ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα και το χρόνο καταβολής της 
προκαταβολής, εάν τυχόν ζητείται· 

(η) τη μέθοδο καθορισμού του τέλους της υπό χορήγηση ειδικής άδειας 
και του τρόπου καταβολής του· 

(θ) τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτητές· 
(ι) τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των αδειούχων 

(ια) τον αριθμό των υπό χορήγηση ειδικών αδειών 
(ιβ) τη γεωγραφική περιοχή, που καλύπτεται από τις υπό χορήγηση 

ειδικές άδειες· 
(ιγ) τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που αφορούν τις υπό χορήγηση ειδικές 

άδειες, σύμφωνα με το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του Νόμου· 

(ιδ) τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς στους οποίους θα 
υπόκεινται οι υπό χορήγηση ειδικές άδειες· 

(ιε) τη χρονική διάρκεια των υπό χορήγηση ειδικών αδειών και 
(ιστ) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο οι παρόντες Κανονισμοί αναφέ

ρουν ως υποχρεωτικά καθοριζόμενο στα έγγραφα του διαγωνισμού. 
(3) Οι εγγυήσεις και οι τυχόν άλλες εξασφαλίσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο (2)(στ)— 
(α) Δεν υπερβαίνουν το 10% του τέλους ειδικής άδειας για τη χρονική 

περίοδο αυτής, σε περίπτωση που αυτή χορηγείται σε ανοικτό 
διαγωνισμό στον οποίο το εν λόγω τέλος είναι προκαθορισμένο στα 
έγγραφα του διαγωνισμού· 

(β) καθορίζονται από τον Υπουργό σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού 
στον οποίο το τέλος της υπό χορήγηση ειδικής άδειας δεν είναι 
προκαθορισμένο στα έγγραφα του διαγωνισμού· 

(γ) καθορίζονται από τον Υπουργό σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγ
μάτευσης, εκεί όπου ο Υπουργός το κρίνει αναγκαίο· 

(δ) δεν υπερβαίνουν το 20% της τιμής εκκίνησης σε περίπτωση κλειστού 
διαγωνισμού. 

(4) Τα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα και 
πλήρως κατανοητά από κάθε πιθανό αιτητή. 

Έκδοση 12.— (1) Ο Υπουργός μεριμνά για την ευρεία και έγκαιρη γνωστοποίηση 
ειδοποίησης. τ ης διεξαγωγής του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή, κατά περίπτωση, της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης η οποία διενεργείται βάσει του Κανονισμού 7 
(2)(β) ή (γ), εκδίδοντας σχετική ειδοποίηση την οποία δημοσιεύει στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον εγχώριο τύπο. 

(2) Στην ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (1), περιλαμβάνο

νται τουλάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 
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(α) Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγγράφων του διαγω
νισμού· 

(β) ο κωδικός ή/και ο αύξων αριθμός της προκήρυξης του διαγωνισμού 
ή, κατά περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης· 

(γ) σύντομη περιγραφή των υπό χορήγηση ειδικών αδειών 
(δ) τη διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται οι 

αιτήσεις· 
(ε) την τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων. 

13. Ο Υπουργός δύναται, κατά την κρίση του, να επιφέρει αλλαγές ή 
τροποποιήσεις στα έγγραφα των διαγωνισμών για τους οποίους έκδωσε 
σχετική ειδοποίηση, εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στον Κανονισμό 
11(2)(α) και (ια), τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

ΜΕΡΟΣ V — ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
14.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), η 

προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των είκοσι μιας 
(21) ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της σχετικής ειδοποίησης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, 
όπου αναμένεται η υποβολή αιτήσεων και από πρόσωπα εκτός Κύπρου, η 
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 
πενήντα δύο (52) ημερών. 

(3) Ο Υπουργός δύναται, κατά την κρίση του, να μεταθέτει την ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων με ή χωρίς τροποποιήσεις των υπόλοιπων όρων του 
ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

15.—(1) Εκτός όπως άλλως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό ή στα 
έγγραφα του διαγωνισμού, οι αιτήσεις κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, μέχρι και την καθορισμένη στη 
σχετική ειδοποίηση ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. 

(2) Αιτήσεις που υποβάλλονται στον Υπουργό με οποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο τρόπο μέχρι και την τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των 
αιτήσεων δεν ανοίγονται, αλλά κατατίθενται κλειστές στο κιβώτιο 
προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αφού αναγραφεί στο 
φάκελο η ημερομηνία παραλαβής τους και προσυπογραφούν από το Διευ
θυντή Τηλεπικοινωνιών ή εκπρόσωπο του, προκειμένου να αποσφραγισθούν 
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

(3) Αιτήσεις που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο 
κιβώτιο προσφορών, καθώς και οι οικονομικές προσφορές, σε περιπτώσεις 
όπου απαιτείται η ταυτόχρονη υποβολή οικονομικής προσφοράς μαζί με την 
αίτηση, παραλαμβάνονται από το Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών ή εκπρόσωπο 
του και τοποθετούνται σε ασφαλισμένο χώρο. 

(4) Αιτήσεις που περιέρχονται στην κατοχή του Υπουργού με οποιοδήποτε 
τρόπο εκπρόθεσμα δε λαμβάνονται υπόψη και ο Υπουργός ενημερώνει 
γραπτώς τον αιτητή. 

Τροποποίηση 
εγγράφων 
διαγωνισμού. 

Προθεσμία 
υποβολής 
αιτήσεων. 

Χρόνος και 
τρόπος 
υποβολής 
αιτήσεων. 
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(5) Στο φάκελο κάθε αίτησης και στο φάκελο της σχετικής οικονομικής 
προσφοράς, εάν η τελευταία τυχόν απαιτείται, πρέπει να αναγράφονται με 

. ευκρίνεια τα ακόλουθα: 
(α) Η λέξη «αίτηση», 
(β) το αντικείμενο του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή, κατά περί

πτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
(γ) ο αριθμός της ειδοποίησης του διαγωνισμού, 
(δ) η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, και 
(ε) τα στοιχεία του αιτητή, 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα του διαγωνισμού. 
(6) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (7), οι αιτήσεις και οι οικονομικές 

προσφορές, όπου απαιτούνται, υποβάλλονται μέσα σε κλειστούς φακέλους, 
όπως καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Μέσα στο φάκελο αίτησης 
τοποθετούνται ο απαιτούμενος αριθμός εγγράφων με όλα τα στοιχεία σχετικά 
με τον ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού. 

(7) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, ο χρόνος, ο τρόπος και γενικά οι 
κανόνες υποβολής πλειοδοτικών οικονομικών προσφορών καθορίζονται στα 
έγγραφα του διαγωνισμού. 

Ανοιγμα 16.—(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), η διαδικασία ανοίγματος 
αιτήσεων. τ ω ν αιτήσεων αρχίζει το ταχύτερο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

τους. Μετά το άνοιγμα τους, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυ
χνοτήτων ή ο εκπρόσωπος του αριθμεί, μονογραφεί και καταχωρεί τις αιτή
σεις σε ειδικό μητρώο. 

(2) Οι φάκελοι που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές των αιτητών 
επιτρέπεται να μην ανοίγονται ταυτόχρονα με τους τεχνικούς φακέλους των 
αιτήσεων, αλλά μετά που θα ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγηση, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού. 

(3) Οι φάκελοι των αιτήσεων ανοίγονται στην παρουσία του Προέδρου της 
Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων ή εκπροσώπου του, στον οποίο παρα
δίδονται τα πρωτότυπα των αιτήσεων, και στην παρουσία ενός ακόμη μέλους 
της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων. 

(4) Εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δύναται να παρί
σταται σε κάθε περίπτωση κατά το άνοιγμα των φακέλων των αιτήσεων. 

(5) Ο έλεγχος της πλήρους συμμόρφωσης των αιτητών ή των αιτήσεων τους 
προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού και προς τις διατάξεις των 
παρόντων Κανονισμών διενεργείται κατά το στάδιο της αξιολόγησης. 

Περίοδος π.—(1) Οι αιτήσεις ισχύουν και δεσμεύουν τους αιτητές για την περίοδο 
αίτησης π ο υ καθ°0Λζετα ι στ<* έγγραφα του διαγωνισμού. 

(2) Η ισχύς αίτησης δύναται να παρατείνεται από τον αιτητή με τους 
ίδιους όρους, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό πριν από τη λήξη της. 

(3) Η συνολική περίοδος της παράτασης δεν υπερβαίνει την αρχική 
περίοδο ισχύος της αίτησης και σε καμία περίπτωση τους έξι (6) μήνες. 

(4) Αίτηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτό που προβλέπεται 
στα έγγραφα του διαγωνισμού απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. Ο 
Υπουργός ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή. 

(5) Αίτηση της οποίας ο αιτητής παραλείπει να συγκατατεθεί γραπτώς στην 
αιτούμενη από τον Υπουργό παράταση της ισχύος της δυνάμει της πάρα
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γράφου (2), απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. Ο Υπουργός ενημερώνει 
γραπτώς τον αιτητή. 

(6) Αίτηση την οποία μετά την υποβολή της ο αιτητής τροποποιεί διαφορε
τικά από ότι προνοείται στην παράγραφο (2), απορρίπτεται και δεν αξιολο
γείται. Ο Υπουργός ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή. 

18.—(1) Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού, η οικονομική προσφορά Νόμισμα οικο
δίδεται είτε σε κυπριακές λίρες είτε σε ξένο νόμισμα είτε σε συνδυασμό ^ ^ V 
αυτών, όπως καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. προσφοράς. 

(2) Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού, για σκοπούς σύγκρισης, το ποσό 
της οικονομικής προσφοράς που δίδεται σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται από 
την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων σε κυπριακές λίρες με βάση την τιμή 
πώλησης συναλλάγματος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Όταν η προαναφερό
μενη ημερομηνία λήξης είναι τραπεζική αργία, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
συναλλάγματος της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. 

(3) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, το ποσό πλειοδοτικής προσφοράς 
μετατρέπεται από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων σε κυπριακές 
λίρες με βάση την τιμή πώλησης συναλλάγματος από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω πλειοδοτικής προσφοράς. 
Όταν η ημέρα υποβολής της πλειοδοτικής προσφοράς είναι τραπεζική αργία, 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή συναλλάγματος της αμέσως προηγούμενης εργά
σιμης ημέρας. 

(4) Αίτηση που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών, χωρίς αυτό να προβλέ
πεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, θεωρείται ότι παρουσιάζει ουσιαστική 
απόκλιση και απορρίπτεται. Ο Υπουργός ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή. 

ΜΕΡΟΣ VI — ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΩΝ 
19.—(1) Με το άνοιγμα των αιτήσεων και την παραλαβή τους από τον Έκθεση 

Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων ή τον εκπρόσωπο του, η °^ι°λ^σ^ 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
και ετοιμάζει σχετική έκθεση αξιολόγησης. 

(2) Η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων υποβάλλει στον Υπουργό την 
έκθεση αξιολόγησης των αιτήσεων— 

(α) Τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των αιτήσεων, σε περί
πτωση ανοικτού διαγωνισμού· 

(β) εξήντα (60) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των αιτήσεων, σε περί
πτωση είτε κλειστού διαγωνισμού είτε διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
η οποία διενεργείται βάσει του Κανονισμού 7(2)(β), (γ) ή (δ). 

(3) Στην αρχή κάθε έκθεσης αξιολόγησης των αιτήσεων πρέπει να παρατί
θενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Ο αριθμός και το αντικείμενο του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού 
ή, κατά περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης· 

(β) η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ειδοποίησης· 
(γ) η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
(δ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος των αιτήσεων 
(ε) το όνομα και ο τίτλος των μελών της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυ

χνοτήτων 
(στ) αντίγραφα τυχόν διορθωτικών εγγράφων. 
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Κριτήρια 
αξιολόγησης 
αιτήσεων σε 
ανοικτό 
διαγωνισμό. 

Κριτήρια 
αξιολόγησης 
αιτήσεων σε 
κλειστό 
διαγωνισμό. 

(4) Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα στον 
οποίο να καταγράφονται όλες οι αιτήσεις, έτσι που να καθίσταται δυνατή η 
μεταξύ τους σύγκριση και όπου είναι δυνατό και των σχετικών σχολίων για 
κάθε αίτηση, επισημαίνοντας τυχόν ουσιώδεις, εάν υπάρχουν, αποκλίσεις από 
τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού. Η έκθεση πρέπει να καταλήγει σε 
συγκεκριμένες εισηγήσεις. 

(5) Σε περίπτωση ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, τον οποίο ο Υπουργός και ο Επίτροπος διεξάγουν από 
κοινού βάσει του άρθρου 3(6) του Νόμου, τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται 
στην έκθεση αξιολόγησης αφορούν τόσο την ειδική άδεια χρήσης ραδιοσυχνο
τήτων την οποία χορηγεί ο Υπουργός όσο και την ειδική άδεια ίδρυσης ή 
λειτουργίας δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής δημόσιων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών την οποία χορηγεί ο Επίτροπος· η έκθεση 
αξιολόγησης υποβάλλεται στον Υπουργό και στον Επίτροπο κατά τα διαλαμ
βανόμενα στην παράγραφο (2). 

20.—(1) Η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων και ο Υπουργός αξιολο
γούν τις αιτήσεις, που υποβάλλονται δυνάμει διαδικασίας ανοικτού διαγωνι
σμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω στοιχεία: 

(α) Την οικονομική προσφορά· 
(β) τον τρόπο καταβολής του τέλους της υπό χορήγηση άδειας· 
(γ) το βαθμό στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στον 

Κανονισμό 22· 
(δ) το επιχειρησιακό σχέδιο· 
(ε) το χρόνο που θα απαιτηθεί για να τεθεί το σχετικό με την υπό χορή

γηση ειδική άδεια σύστημα ή δίκτυο σε λειτουργία και για την παροχή 
των προβλεπόμενων υπηρεσιών 

(στ) κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση της υπό χορήγηση ειδικής 
άδειας, το οποίο ήθελε αποφασίσει ο Υπουργός. 

(2) Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού όπου τα έγγραφα του διαγωνι
σμού προκαθορίζουν— 

(α) Το τέλος της υπό χορήγηση ειδικής άδειας, η παράγραφος (1)(α) δεν 
εφαρμόζεται· 

(β) τον τρόπο καταβολής του εν λόγω τέλους, η παράγραφος (1)(β) δεν 
εφαρμόζεται. 

(3) Για οποιοδήποτε κριτήριο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (1) 
και το οποίο τίθεται για την τελική επιλογή των αδειούχων, ο Υπουργός 
δύναται πάντοτε κατά την προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού να προσ
δίδει σε αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα, εάν το κρίνει σκόπιμο. 

21.—(1) Οι αιτήσεις που λαμβάνονται δυνάμει διαδικασίας κλειστού 
διαγωνισμού αξιολογούνται από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων και 
τον Υπουργό, λαμβάνοντας υπόψη όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω στοι
χεία, τα οποία καθορίζονται πάντοτε στα έγγραφα του διαγωνισμού, προκει
μένου να επιλεγούν οι αιτητές που θα λάβουν μέρος στη σχετική διαδικασία 
πλειστηριασμού: 

(α) Το βαθμό στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 22· 

(β) το επιχειρησιακό σχέδιο· 
(γ) το χρόνο που θα απαιτηθεί για να τεθεί το σχετικό με την υπό χορή

γηση ειδική άδεια σύστημα ή δίκτυο σε λειτουργία και για την παροχή 
των προβλεπόμενων υπηρεσιών και 
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(δ) κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση της υπό χορήγηση ειδικής 
άδειας, το οποίο ήθελε αποφασίσει ο Υπουργός. 

(2) Για οποιοδήποτε κριτήριο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (1) 
και το οποίο τίθεται για την τελική επιλογή των αιτητών που θα λάβουν 
μέρος στη διαδικασία του πλειστηριασμού, ο Υπουργός δύναται πάντοτε 
κατά την προκήρυξη του κλειστού διαγωνισμού να προσδίδει σε αυτό ιδιαί
τερη βαρύτητα, εάν το κρίνει σκόπιμο. 

22. Αιτητής κρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων και τον Κριτήρια 
Υπουργό κατάλληλος για να του χορηγηθεί ειδική άδεια χρήσης ραδιοσυχνο αιττιτων· 
τήτων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 ή 24 του Νόμου ή δυνάμει διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς, εάν— 

(α) Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εγκαθιδρύσει και 
λειτουργήσει το σχετικό δίκτυο ή σταθμό· 

(β) διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ή αποδείξει τη 
δυνατότητα του να εξασφαλίσει τους πόρους αυτούς, για να εγκαθι
δρύσει και λειτουργήσει το σχετικό δίκτυο ή σταθμό· 

(γ) δεν κατέχει τέτοιο ποσοστό, κατανεμημένο σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, του μετοχικού κεφαλαίου οργανισμού ή εταιρείας, που ήδη 
διαθέτει παρόμοια άδεια ή έχει υποβάλει ξεχωριστή αίτηση στον ίδιο 
ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή, κατά περίπτωση, διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, το οποίο ποσοστό κρίνεται, σε διαβούλευση με τον 
Επίτροπο, ότι παρακωλύει τον ανταγωνισμό ή/και θεωρείται σημα
ντικό με την έννοια ότι του παρέχει τη δυνατότητα σημαντικού 
επηρεασμού των αποφάσεων και γενικά των δραστηριοτήτων του εν 
λόγω οργανισμού ή εταιρείας, εκτός εάν η υπό χορήγηση ειδική άδεια 
αφορά τη χρήση γεωστατικής δορυφορικής τροχιακής θέσης και 
συναφών ραδιοσυχνοτήτων ή τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού 
στα μεσαία κύματα που αναφέρεται στον Κανονισμό 7(2)(δ)· και 

(δ) κατά περίπτωση, πληροί οποιαδήποτε άλλα κριτήρια θέσει ο 
Υπουργός, σε διαβούλευση με τον Επίτροπο, τα οποία δυνατό να 
αφορούν στη διασφάλιση ή την προώθηση του ανταγωνισμού. 

23.—(1) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, μετά τη διεξαγωγή της διαδι Έκθεση πλει
κασίας του πλειστηριασμού σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η σττιβ|'ασι10υ· 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων υποβάλλει στον Υπουργό έκθεση πλει
στηριασμού τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της ισχύος των 
αιτήσεων. 

(2) Στην έκθεση πλειστηριασμού παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 
(α) Ο αριθμός και το αντικείμενο του κλειστού διαγωνισμού· 
(β) οι αιτητές που επιλέγηκαν για να λάβουν μέρος στη διαδικασία του 

πλειστηριασμού· 
(γ) οι αιτητές που έλαβαν μέρος στη διαδικασία του πλειστηριασμού· 
(δ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος των αιτήσεων 
(ε) η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού· 

(στ) πλήρης και λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας υποβολής πλειο

δοτικών προσφορών από την έναρξη μέχρι τη λήξη του πλειστηρια

σμού· 
(ζ) οι εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων αναφορικά 

με το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού· και 
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(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνο
τήτων ότι πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση πλειστηριασμού. 

(3) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τον οποίο ο Υπουργός και ο 
Επίτροπος διεξάγουν από κοινού βάσει του άρθρου 3(6) του Νόμου, τα στοι
χεία τα οποία παρατίθενται στην έκθεση πλειστηριασμού, αφορούν τόσο την 
ειδική άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων την οποία χορηγεί ο Υπουργός όσο και 
την ειδική άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
ή/και παροχής δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών την οποία χορηγεί ο 
Επίτροπος· η έκθεση πλειστηριασμού υποβάλλεται στον Υπουργό και στον 
Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (1). 

ΜΕΡΟΣ VII — ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ζώνες 24.—(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), ο Υπουργός διαθέτει για 
συχνοτήτων αδειοδότηση όλες τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται στο Σχέδιο 

Ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Νόμου. Το εύρος της 
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που σχετίζεται με κάθε ειδική άδεια πρέπει να είναι 
τέτοιο που να διασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής των προβλεπόμενων τηλε
πικοινωνιακών υπηρεσιών από τον αδειούχο.(2) Ο Υπουργός δύναται να μη 
διαθέτει ολόκληρο το εύρος ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπεται στο Σχέδιο 
Ραδιοσυχνοτήτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

* (α) Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών που θα προκύψουν θα είναι 
τέτοιος που κατά την κρίση του Υπουργού δε θα διασφαλίζει την 
οικονομική βιωσιμότητα των αδειούχων ή/και κατά την κρίση του 
Υπουργού, σε διαβούλευση με τον Επίτροπο, δε θα προάγει αποτελε
σματικό ανταγωνισμό, ή/και 

(β) σε περίπτωση που συντρέχουν οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι τους 
οποίους ο Υπουργός υποχρεούται να αιτιολογήσει κατάλληλα. 

(3) Σε περίπτωση που ο Υπουργός αποφασίσει να μη διαθέσει ολόκληρο το 
εύρος, ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπεται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων για 
τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (2)(α), οφείλει να πληροφο
ρήσει τους αιτητές στα έγγραφα του διαγωνισμού εάν σκοπεύει να χορηγήσει 
επιπρόσθετες ειδικές άδειες στο μέλλον, και εν τοιαύτη περιπτώσει, τις 
συνθήκες και προϋποθέσεις που οι αιτητές πρέπει να πληρούν πριν την 
έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για χορήγηση των εν λόγω επιπρόσθετων 
ειδικών αδειών. 

Εξουσίες 25.—(1) Ο Υπουργός δύναται, αφού μελετήσει την έκθεση αξιολόγησης 
Υπουργού. π ο υ προβλέπεται"στον Κανονισμό 19— 

(α) Να αποφασίσει σε ποιους αιτητές θα χορηγήσει ειδική άδεια σε περί
πτωση ανοικτού διαγωνισμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

(β) να επιλέξει τους αιτητές που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία του 
πλειστηριασμού, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, 

(γ) να αποφασίσει, αφού προηγουμένως μελετήσει και την έκθεση πλει
στηριασμού που προβλέπεται στον Κανονισμό 23, σε ποιους αιτητές 
θα χορηγήσει ειδική άδεια, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, 

(δ) να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση ή να ακυρώσει τον ανοικτό ή 
κλειστό διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατά τα 
διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (2) μέχρι και (6). 

(2) Αιτήσεις που κατά την κρίση του Υπουργού παρουσιάζουν ουσιώδη 
απόκλιση από τους όρους και τις λοιπές πρόνοιες των εγγράφων του διάγω
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νισμού ή οποιαδήποτε ουσιώδη ασάφεια απορρίπτονται. Ο Υπουργός ενημε
ρώνει γραπτώς τον επηρεαζόμενο αιτητή. 

(3) Σε περίπτωση που ο αιτητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ανοικτού ή κλει
στού διαγωνισμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, αποσύρει αίτηση ή παρα
λείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτή, και ο Υπουργός κρίνει ότι, ως 
αποτέλεσμα, το δημόσιο υπέστη ζημιά, ο Υπουργός δύναται να προβεί στην 
κατάσχεση τυχόν κατατεθειμένης εγγύησης ή άλλης εξασφάλισης, εφόσον 
τέτοια κατάσχεση προνοείται από τα έγγραφα του διαγωνισμού. 

(4) Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού, ο Υπουργός χορηγεί ειδικές 
άδειες κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 8, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
αριθμός των ειδικών αδειών που χορηγεί ο Υπουργός δεν υπερβαίνει τον 
αριθμό των ειδικών αδειών που καθορίζουν τα έγγραφα του διαγωνισμού. 

(5) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, ο Υπουργός επιλέγει αριθμό 
αιτητών των οποίων οι αιτήσεις πληρούν όλες τις πρόνοιες των εγγράφων 
του διαγωνισμού και οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για να λάβουν μέρος 
στη διαδικασία του πλειστηριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς 
που δυνατό να τίθενται τα έγγραφα του διαγωνισμού αναφορικά με το 
μέγιστο αριθμό αιτητών που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία του πλειστηρια
σμού. 

(6) Εάν σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, ο αριθμός των αιτήσεων, οι 
οποίες σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού κρίνονται κατάλληλες για 
επιλογή, είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των ειδικών αδειών που καθο
ρίζουν τα έγγραφα του διαγωνισμού, τότε ο Υπουργός δύναται— 

(α) Να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τα διαλαμβανόμενα 
στον Κανονισμό 9(4), 

(β) να μειώσει τον αριθμό των υπό χορήγηση ειδικών αδειών ώστε αυτός 
να είναι μικρότερος του αριθμού των αιτητών που έχουν επιλεγεί και 
να προχωρήσει στη διεξαγωγή της διαδικασίας του πλειστηριασμού 
με τους ίδιους όρους και κανόνες που καθορίζονται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού, ή 

(γ) να ακυρώσει τον κλειστό διαγωνισμό. 
(7) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (6)(γ), ακύρωση ανοικτού ή κλει

στού διαγωνισμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης δύναται να αποφασιστεί 
από τον Υπουργό για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους: 

(α) Όταν καμιά αίτηση δεν υποβάλλεται για τον εν λόγω διαγωνισμό 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας· 

(β) όταν διαπιστωθεί ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού περιλαμβάνουν 
όρους ή πρόνοιες στις οποίες κανένας από τους αιτητές δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί, ή οι όροι, τα κριτήρια και άλλες πρόνοιες των 
εγγράφων του διαγωνισμού οδηγούν σε συγκεκριμένο αιτητή ή συγκε
κριμένους αιτητές· 

(γ) όταν οι οικονομικές προσφορές όλων των αιτήσεων που πληρούν 
τους όρους και γενικά τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού 
είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού ή 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης ή όταν οι πλειοδοτικές προσφορές 
όλων των αιτητών που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία πλειστηρια
σμού είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού 
ή όταν οι εν λόγω οικονομικές προσφορές φαίνονται να είναι προϊόν 
προσυνεννόησης μεταξύ αιτητών, με αποτέλεσμα να καταστρατη
γείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού· 
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(δ) όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος 
τον οποίο ο Υπουργός κρίνει δικαιολογημένο. 

Αποκλεισμός 26.—(1) Αιτητής αποκλείεται σε οποιοδήποτε στάδιο ανοικτού ή κλειστού 
αιτητων. διαγωνισμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, εάν ο Υπουργός διαπιστώσει 

ότι αυτός — 
(α) Ενώ είναι φυσικό πρόσωπο τελεί υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και 

ισχύει εναντίον του διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης της περιου
σίας του ή έχει προβεί κατά την τελευταία προ της προκήρυξης του 
σχετικού διαγωνισμού ή διαδικασίας τριετία σε συμβιβασμό ή διευθέ
τηση προς όφελος των πιστωτών του· 

(β) ενώ είναι εταιρεία έχει λάβει απόφαση ή εκδόθηκε δικαστικό 
διάταγμα για τη διάλυση της εταιρείας άλλως ή για σκοπούς καλό
πιστης αναδόμησης ή συγχώνευσης της ή έχει διορισθεί παραλήπτης ή 
διαχειριστής της εταιρείας κατόπιν αίτησης πιστωτή της εταιρείας

(γ) έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία προ της προκήρυξης του 
σχετικού διαγωνισμού ή διαδικασίας τριετία για ποινικό αδίκημα 
σχετικό με το αντικείμενο των ειδικών αδειών που αποτελούν αντι
κείμενο του διαγωνισμού ή διαδικασίας· 

(δ) έχει αποσύρει αίτηση η οποία υποβλήθηκε σε προηγούμενο ανοικτό ή 
κλειστό διαγωνισμό ή διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το χρονικό 
διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των αιτήσεων 
και της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής άδειας· 

(ε) έχει, κατά την κρίση του Υπουργού, διαπράξει απάτη ή έχει προβεί σε 
προσυνεννόηση με άλλους αιτητές στα πλαίσια του ανοικτού ή κλει
στού διαγωνισμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης· 

(στ) είναι ένοχος σοβαρής ανακριβούς δήλωσης την οποία παρέχει είτε 
διά της αίτησης ή της οικονομικής προσφοράς του είτε κατ' απαίτηση 
του Υπουργού δυνάμει της παραγράφου (4). 

(ζ) προσπαθεί ή επιδιώκει, είτε αυτοπροσώπως είτε με τη μεσολάβηση ή 
τη βοήθεια άλλου προσώπου, να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την 
κρίση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου ή επιτροπής ή μέλους τους 
ή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού ή αξιωματούχου κατά την εκτέ
λεση ή άσκηση των δυνάμει του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών 
καθηκόντων ή εξουσιών τους· ή 

(η) απόκτησε ή έλαβε στην κατοχή χωρίς νόμιμη εξουσία και με δική του 
πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με 
το σχετικό διαγωνισμό ή διαδικασία. 

(2) Ο Υπουργός δύναται να απαιτεί από αιτητή τέτοιες πληροφορίες τις 
οποίες θεωρεί εύλογα αναγκαίες για τις κατά την παράγραφο (1) εκτιμήσεις 
και διαπιστώσεις του. 

(3) Ο Υπουργός αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη ότι ο αιτητής δεν εμπί
πτει στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο (1)(α), (β), 
και (γ), εάν ο τελευταίος του προσκομίσει— 

(α) Προκειμένου για τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 
(1)(α) και (β), πιστοποιημένο απόσπασμα του τελευταίου τριμήνου 
από το μητρώο του δικαστηρίου ή από τα μητρώα που τηρεί ο 
Έφορος Εταιρειών ή σε περίπτωση αλλοδαπού κράτους που δεν 
τηρεί τέτοια μητρώα, έγγραφο που εκδίδεται από αντίστοιχη δικα
στική η διοικητική αρχή του κράτους αυτού· 
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Γνωστοποίηση 
αποφάσεων . 
του Υπουργού. 

Καταβολή 
τέλους ειδικής 
άδειας. 

(β) προκειμένου για το λόγο που καθορίζεται στην παράγραφο (1)(γ), 
πρόσφατης έκδοσης πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τον 
Αρχηγό Αστυνομίας ή σε περίπτωση αλλοδαπού κράτους πρόσφατης 
έκδοσης επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από αντίστοιχη δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους αυτού. 

(4) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται δυνάμει του παρό
ντος Κανονισμού τυγχάνουν χειρισμού ως εμπιστευτικά. 

27.—(1) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, ο Υπουργός γνωστοποιεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την απόφαση του αναφορικά με 
την επιλογή αιτητών για να λάβουν μέρος στη διαδικασία του πλειστηριασμού 
τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύος των αιτήσεων των 
αιτητών. 

(2) Σε περίπτωση ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, ο Υπουργός γνωστοποιεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας την απόφαση του περί χορήγησης ή όχι ειδικής άδειας πριν την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος των αιτήσεων των αιτητών. 

(3) Σε περίπτωση που ο Υπουργός αποφασίσει να χορηγήσει ειδική άδεια 
σε αιτητές, στα πλαίσια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, εκδίδει την εν λόγω άδεια εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. 

28.—(1) Το τέλος ειδικής άδειας καταβάλλεται από τον αδειούχο με τη 
χορήγηση της ειδικής άδειας και αφορά ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της 
ειδικής άδειας. 

(2) Όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την προαγωγή και καθιέρωση του 
ανταγωνισμού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών, ο 
Υπουργός δύναται να αποφασίσει όπως το τέλος της χορηγηθείσας ειδικής 
άδειας, μείον του ποσού προκαταβολής που αναφέρεται στον Κανονισμό 29, 
το οποίο καταβάλλεται με τη χορήγηση της άδειας, καταβάλλεται περιοδικά 
κατά τη χρονική διάρκεια της εν λόγω άδειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το εν 
λόγω καταβλητέο τέλος ειδικής άδειας δύναται να καταβάλλεται σε ισόποσες 
ετήσιες πληρωμές ή το ύψος περιοδικών πληρωμών επιτρέπεται να συναρ
τάται με τη γεωγραφική κάλυψη ή/και το μερίδιο της αγοράς που αποκτά ο 
αδειούχος με την πάροδο του χρόνου ή/και με οποιουσδήποτε άλλους συνα
φείς παράγοντες. 

(3) Όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι, για την προαγωγή και καθιέρωση του 
ανταγωνισμού στις δορυφορικές επικοινωνίες, ο Υπουργός δύναται να 
αποφασίσει όπως το τέλος που αφορά χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών 
πόρων που ανήκουν στην Δημοκρατία καταβάλλεται περιοδικά. 

(4) Σε περίπτωση όπου η ειδική άδεια χορηγείται με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, το τέλος της άδειας καταβάλλεται όπως προκύπτει από την 
εν λόγω διαδικασία. 

29.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χορηγηθείσας ειδικής προκαταβολή 
άδειας καταβάλλεται όπως προνοείται στον Κανονισμό 28(1), δεν απαιτείται 
η καταβολή προκαταβολής. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το τέλος ειδικής άδειας δεν καταβάλ
λεται όπως προνοείται στον Κανονισμό 28(1), απαιτείται η καταβολή προκα
ταβολής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό ανάλογα με την 
περίπτωση και η οποία καταβάλλεται με τη χορήγηση της άδειας. 

(3) Καταβληθέν τέλος χορηγηθείσας ειδικής άδειας, καθώς και ποσό που 
καταβλήθηκε ως προκαταβολή, δεν επιστρέφεται στον αδειούχο, εκτός εάν ο 
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Υπουργός αποφασίσει να τερματίσει την εν λόγω άδεια κατά τα διαλαμβανό
μενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, όπου επιστρέφεται στον αδειούχο το 
ποσό που αναλογεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα που επρόκειτο να 
βρισκόταν σε ισχύ η άδεια. 

ΜΕΡΟΣ VIII — ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
Σύμπραξη 30.—(1) Σε περίπτωση που ο Υπουργός και ο Επίτροπος διεξάγουν 
ΕπιΤόπουκαΐ α ν ο ι κ ι ; ό Ά κλειστό διαγωνισμό ή διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του 

άρθρου 3(6) του Νόμου, οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται τηρούμενης 
της διαφοροποίησης ότι, όπου οι παρόντες Κανονισμοί, εκτός του Κανονι
σμού 24, χορηγεί εξουσία ή αναθέτει καθήκον στον Υπουργό, ο Υπουργός 
και ο Επίτροπος ασκούν την εν λόγω εξουσία και εκτελούν το εν λόγω 
καθήκον, τηρουμένων των αρμοδιοτήτων εκάστου όπως αυτές καθορίζονται 
στο άρθρο 3(6) του Νόμου. 

(2) Στην αναφερόμενη στην παράγραφο (1) περίπτωση, τα έγγραφα του 
δημόσιου διαγωνισμού περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται αναφο
ρικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας δημόσιου τηλεπι
κοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρε

ΐ9(ΐ) του 2002. σιών από τον Επίτροπο σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2002 και των εκάστοτε σε ισχύ 
δυνάμει αυτού Κανονισμών. 

(3) Στην αναφερόμενη στην παράγραφο (1) περίπτωση, η Τεχνική Επιτροπή 
Ραδιοσυχνοτήτων, ενεργεί κάτω από τις κοινές οδηγίες του Υπουργού και 
του Επιτρόπου για τη διεξαγωγή του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή, 
κατά περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 


