
Σελίδα  1  

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 

Κωδικός Αναφοράς: ΤΗΕ Δ2/2013 

 

 

Πλειστηριασμοί για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιωμάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την 

Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών  

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

 

 

Το παρόν έγγραφο είναι το Πακέτο Πλειοδότη που αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 των 

Εγγράφων Διαγωνισμού, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, με τον ίδιο τίτλο και κωδικό 

αναφοράς. 

 

 

 

 

 
Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2013 



Σελίδα  2  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ .............................................. 3 

1. Εισαγωγή ............................................................................................................................ 3 

2. Αρμόδιος Φορέας ................................................................................................................ 4 

3. Σύνθεση των Συμμετεχόντων στον Πλειστηριασμό ........................................................... 4 

4. Τόπος Διεξαγωγής και Ημερομηνία Εκκίνησης του Πλειστηριασμού ............................... 4 

5. Τιμή Εκκίνησης .................................................................................................................. 5 

6. Διευκρινίσεις επί του Πακέτου Πλειοδότη ......................................................................... 5 

7. Τροποποίηση του Πακέτου Πλειοδότη .............................................................................. 6 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ...................................... 7 

8. Απαγόρευση Σύμπραξης ..................................................................................................... 7 

9. Υποβολή Εσφαλμένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών ................................................ 8 

10. Υποχρέωση Ενημέρωσης για Ενδεχόμενα Λάθη ή/και Παραλείψεις ................................. 8 

11. Παραβάσεις και Κυρώσεις Πλειστηριασμού ...................................................................... 9 

12. Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων ..................................................................................... 12 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ................................................ 14 

13. Διορισμένοι Πλειοδότες .................................................................................................... 14 

14. Ενημερωτικό Σεμινάριο .................................................................................................... 14 

15. Εκπαιδευτικός Πλειστηριασμός ........................................................................................ 14 

ΜΕΡΟΣ ΙV- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ........................................................ 16 

16. Πλειοδοτική Διαδικασία ................................................................................................... 16 

17. Ανακήρυξη Προσωρινού Νικητή...................................................................................... 22 

ΜΕΡΟΣ V – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ..................................................................... 23 

ΜΕΡΟΣ VI – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................ 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Έντυπο «Υποβολή Προσφοράς» .............................................................. 29 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό» ...................................... 30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Έντυπο «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου» ........................... 31 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο «Οδηγίες Γύρου» ......................................................................... 32 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Έντυπο «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων» .................................................. 33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Διάγραμμα Ροής της Πλειοδοτικής Διαδικασίας .................................... 34 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Οδηγίες προς Συμμετέχοντες .................................................................... 35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: Έντυπο «Ορισμός Διορισμένου Πλειοδότη» ............................................ 39 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ: Έντυπο «Επιβολή Κύρωσης σε Συμμετέχων» .......................................... 40 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έντυπο «Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων» .................................. 41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ: Έντυπο «Προτίμηση σε Συγκεκριμένο Ραδιοφάσμα» .............................. 42 

 



Σελίδα  3  

ΜΕΡΟΣ Ι – ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11(5) των περί Ραδιοεπικοινωνιών 

(Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν 

τροποποιηθεί, ο Διευθυντής εκδίδει το παρόν έγγραφο Πακέτο Πλειοδότη με κωδικό 

αναφοράς: ΤΗΕ Δ2/2013 και με ημερομηνία: 12 Ιουλίου 2013. 

1.2 Το αντικείμενο του παρόντος Πακέτου Πλειοδότη είναι η λεπτομερής  

περιγραφή του/των Πλειστηριασμού/ών (πλειοδοτική διαδικασία Π1/πλειοδοτική 

διαδικασία Π2), σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 των Εγγράφων Διαγωνισμού, και 

στον/στους οποίο/ους αναμένεται να συμμετάσχουν οι Προσοντούχοι Πλειοδότες.  

1.3 Ο σκοπός του κάθε Πλειστηριασμού είναι να καθοριστεί ο Συμμετέχων στον 

Πλειστηριασμό στον οποίο θα προσφερθεί από το Διευθυντή το ατομικό δικαίωμα 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) στη ζώνη 2600 MHz, 

για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου/ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο.  

1.4 Στο παρόν Πακέτο Πλειοδότη καθορίζονται οι κανόνες υποβολής 

πλειοδοτικών προσφορών, οι πρόνοιες αναφορικά με τις παραβάσεις και τις σχετικές 

κυρώσεις, η διεξαγωγή του/των Πλειστηριασμού/ών, άλλες υποστηρικτικές 

διαδικασίες όπως είναι το ενημερωτικό σεμινάριο και ο εκπαιδευτικός 

πλειστηριασμός, καθώς και η ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται. Στα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ παρουσιάζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν, το 

διάγραμμα ροής της πλειοδοτικής διαδικασίας, και οι οδηγίες προς τους 

Συμμετέχοντες. 

1.5 Το Πακέτο Πλειοδότη υπόκειται στους όρους και τις πρόνοιες των Εγγράφων 

Διαγωνισμού και σε περίπτωση ύπαρξης αντίφασης μεταξύ του παρόντος Πακέτου 

Πλειοδότη και των Εγγράφων Διαγωνισμού υπερισχύουν οι πρόνοιες των Εγγράφων 

Διαγωνισμού. 

1.6 Ο/οι Πλειστηριασμός/οί θα διεξαχθεί/ούν στην ελληνική γλώσσα και όλα τα 

έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

1.7 Το παρόν Πακέτο Πλειοδότη είναι διαθέσιμο, μαζί με τα Έγγραφα 

Διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθώς 

και στα γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
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1.8 Όλα όσα αναφέρονται στο κείμενο που ακολουθεί, σε ενικό χρόνο, 

εφαρμόζονται και στις δύο (2) πλειοδοτικές διαδικασίες (Π1, Π2), εκτός αν 

αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. 

2. Αρμόδιος Φορέας 
 

2.1 Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού είναι ο Διευθυντής, ο 

οποίος θα λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον 

Πλειστηριασμό.  

2.2 Η Επιτροπή συμβουλεύει το Διευθυντή για την εκτέλεση των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων του. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τη γενική οργάνωση της 

διεξαγωγής του Πλειστηριασμού και την ομαλή και εύρυθμη ροή του.  

2.3 Τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού υποστηρίζει σχετική Ομάδα Υποστήριξης 

Διαδικασίας. 

3. Σύνθεση των Συμμετεχόντων στον Πλειστηριασμό 
 

3.1 Ο κάθε Συμμετέχων εκπροσωπείται στον Πλειστηριασμό από τους 

Διορισμένους Πλειοδότες (είτε τον ένα, είτε τους δύο, είτε και τους τρεις) που ο  

αιτητής έχει καθορίσει, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

Οι τρεις (3) Διορισμένοι Πλειοδότες είναι οι μόνοι στους οποίους επιτρέπεται η 

είσοδος στον Τόπο Διεξαγωγής του Πλειστηριασμού. 

3.2 Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των Διορισμένων Πλειοδοτών, που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 του παρόντος εγγράφου, και δεν επιτρέπεται η 

προσθήκη νέου Διορισμένου Πλειοδότη. 

4. Τόπος Διεξαγωγής και Ημερομηνία Εκκίνησης του Πλειστηριασμού 

4.1 Ο Τόπος Διεξαγωγής του Πλειστηριασμού είναι στη Λευκωσία. Οι 

Προσοντούχοι Πλειοδότες ενημερώνονται γραπτώς, μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή 

τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, πριν την έναρξη του Πλειστηριασμού, 

για τον ακριβή Τόπο Διεξαγωγής και την Ημερομηνία Εκκίνησης του 

Πλειστηριασμού. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται, επίσης, στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

4.2 Στην περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει ότι δεν είναι εφικτό ο Πρώτος Γύρος 

του Πλειστηριασμού να αρχίσει την κοινοποιηθείσα ημέρα και ώρα, δύναται να 

γνωστοποιήσει στους Προσοντούχους Πλειοδότες μια διαφορετική ημέρα και ώρα 

διεξαγωγής του Πρώτου Γύρου του Πλειστηριασμού, με την προϋπόθεση ότι αυτή η 
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νέα ημερομηνία και ώρα δεν είναι νωρίτερα από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία 

και ώρα. 

5. Τιμή Εκκίνησης 
 

5.1 Η Τιμή Εκκίνησης για την πλειοδοτική διαδικασία Π1 καθορίζεται στα 

€2.700.000 (δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ) και ισούται με την 

αντίστοιχη Τιμή Επιφύλαξης. 

5.2 Η Τιμή Εκκίνησης για την πλειοδοτική διαδικασία Π2 καθορίζεται στα 

€2.000.000 (δύο εκατομμύρια ευρώ) και ισούται με την αντίστοιχη Τιμή Επιφύλαξης. 

6. Διευκρινίσεις επί του Πακέτου Πλειοδότη 

6.1 Οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού, σύμφωνα με 

την παράγραφο 13 των Εγγράφων Διαγωνισμού, δύναται να ζητά διευκρινίσεις επί 

του Πακέτου Πλειοδότη, από το Διευθυντή, με ταχυδρομική επιστολή ή μέσω 

τηλεομοιότυπου ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (η διεύθυνση επικοινωνίας φαίνεται στην 

παράγραφο 1.7 των Εγγράφων Διαγωνισμού). Αιτήματα για διευκρινίσεις πρέπει να 

παραλαμβάνονται από το Διευθυντή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την εκπνοή 

της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των αιτήσεων (βλ. παράγραφο 

5.1 των Εγγράφων Διαγωνισμού), αφού σε αντίθετη περίπτωση δύναται να μην 

απαντηθούν. 

6.2 Οι απαντήσεις και τα αντίστοιχα αιτήματα για διευκρινίσεις, που αναφέρονται 

στην παράγραφο 6.1 του παρόντος εγγράφου, κοινοποιούνται γραπτώς με 

ταχυδρομική επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, όχι μόνο στα 

πρόσωπα που έχουν υποβάλει τις σχετικές διευκρινίσεις αλλά και σε όλα τα πρόσωπα 

που έχουν λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από 

την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των αιτήσεων. Οι εν 

λόγω διευκρινίσεις/απαντήσεις παραδίνονται, επίσης, μαζί με τα Έγγραφα 

Διαγωνισμού, σε όλα τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού 

μετά την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκαν οι αναφερθείσες 

διευκρινίσεις/απαντήσεις. 

6.3 Οι απαντήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 του παρόντος 

εγγράφου, είναι δεσμευτικές για όλα τα πρόσωπα που έχουν λάβει τα Έγγραφα 

Διαγωνισμού. 
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7. Τροποποίηση του Πακέτου Πλειοδότη 
 

7.1 Ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί το Πακέτο Πλειοδότη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού 13(2) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες 

Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

8. Απαγόρευση Σύμπραξης 
 

8.1 Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
 

8.1.1  Οι Συμμετέχοντες και οι κάτοχοι Εμπιστευτικών Πληροφοριών δεν 

επιτρέπεται να διαβιβάζουν ή να προσπαθούν να διαβιβάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλο Συμμετέχοντα ή σε Πρόσωπο που θεωρείται 

κάτοχος Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε σχέση με Συμμετέχοντα. 

8.1.2 Δεν θεωρούνται Εμπιστευτικές Πληροφορίες οι πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των Συμμετεχόντων, σε χρόνο πριν από την προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται στην παράγραφο 5.1 των Εγγράφων 

Διαγωνισμού. 

8.1.3 Κάθε Πρόσωπο στο οποίο γνωστοποιούνται Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σε 

σχέση με κάποιο Συμμετέχοντα, θεωρείται κάτοχος Εμπιστευτικών Πληροφοριών. 

Πρόσωπα τα οποία εγκαθιδρύουν από κοινού νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 26.1.2 των Εγγράφων Διαγωνισμού, με σκοπό τη συμμετοχή στον 

Πλειστηριασμό, θεωρούνται ότι είναι κάτοχοι Εμπιστευτικών Πληροφοριών, 

ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής ή την έκταση ελέγχου που έχουν σε αυτό το 

νομικό πρόσωπο.  

8.1.4 Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αποφασίζει κατά πόσο 

η γνωστοποίηση μιας πληροφορίας δύναται να επηρεάσει την υποβολή ή όχι μιας 

Προσφοράς. 

8.2 Περιορισμός Ανταγωνισμού 

 

8.2.1 Οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συμφωνία 

με προμηθευτές εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και προμηθευτών λογισμικού) 

με αντικείμενο τον περιορισμό της δυνατότητας των εν λόγω προμηθευτών 

εξοπλισμού να προμηθεύουν εξοπλισμό σε άλλους Συμμετέχοντες.  

8.3 Περιορισμοί Επικοινωνίας 

 

8.3.1 Απαγορεύεται αυστηρά σε όλα τα μέλη των Συμμετεχόντων να φέρουν, κατά 

τη διάρκεια του Πλειστηριασμού, οποιαδήποτε συσκευή επικοινωνίας, ακόμα και αν 

είναι ανενεργή. Τέτοιες συσκευές, πρέπει να παραδίδονται στην είσοδο του χώρου 

διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, τη στιγμή της προσέλευσης. Η Επιτροπή διατηρεί 
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το δικαίωμα να πραγματοποιεί κάθε έλεγχο, σε χρόνο που αυτή κρίνει, ώστε να 

βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω περιορισμός τηρείται απαρέγκλιτα.  

8.3.2 Κάθε Συμμετέχων επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ένα φορητό προσωπικό 

υπολογιστή, ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να φέρει υλισμικό 

(hardware) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ασύρματης επικοινωνίας 

(φωνής, δεδομένων, κλπ) μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Οι υπολογιστές θα 

ελέγχονται, και στην περίπτωση που παραβιάζουν αυτό τον περιορισμό, θα 

παραδίδονται στην Επιτροπή και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ο 

Συμμετέχων μπορεί να έχει μαζί του εκτυπωτή ή φορητό σύστημα προβολής. Η 

Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί κάθε έλεγχο, σε χρόνο που αυτή 

κρίνει, ώστε να βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω περιορισμός τηρείται απαρέγκλιτα.  

8.3.3 Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται η εξωτερική 

προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου ή/και αντικειμένου με προορισμό οποιοδήποτε 

μέλος Συμμετέχοντα. 

8.3.4 Στο χώρο διεξαγωγής του Πλειστηριασμού δεν αναμένεται (και γενικά δεν 

επιτρέπεται) η επικοινωνία μεταξύ των Συμμετεχόντων. 

9. Υποβολή Εσφαλμένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών 

 

9.1 Οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται, σε οποιοδήποτε στάδιο του 

Πλειστηριασμού, να προσκομίζουν στο Διευθυντή πληροφορίες που είναι 

εσφαλμένες ή παραπλανητικές. 

9.2 Οι Συμμετέχοντες δεν πρέπει, σε οποιοδήποτε  στάδιο του Πλειστηριασμού, 

να παρέχουν στο Διευθυντή πληροφορίες πέραν από εκείνες που απαιτούνται και 

καθορίζονται για το εκάστοτε συγκεκριμένο στάδιο του Πλειστηριασμού. 

10. Υποχρέωση Ενημέρωσης για Ενδεχόμενα Λάθη ή/και Παραλείψεις  

 

10.1 Οι Συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το Διευθυντή, 

εγγράφως, αν κατά την κρίση τους θεωρούν ότι ο Διευθυντής ή/και η Επιτροπή ή/και 

η Ομάδα Υποστήριξης Διαδικασίας έχουν υποπέσει σε λάθος ή/και παράλειψη, σε 

οποιοδήποτε στάδιο του Πλειστηριασμού, αμέσως μόλις αυτό περιέλθει στην 

αντίληψή τους. Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται με τη συμπλήρωση του σχετικού 

εντύπου «Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) του παρόντος 

εγγράφου, το οποίο οι Συμμετέχοντες πρέπει να ζητούν από την Επιτροπή όταν το 

χρειαστούν.  
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10.2 Το έντυπο «Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων», σε σχέση με ένα Γύρο 

Πλειστηριασμού, πρέπει να υποβάλλεται είτε κατά τη διάρκεια του εν λόγω Γύρου  

είτε (το αργότερο) πριν την έναρξη του αμέσως επόμενου Γύρου. Στην περίπτωση 

που το έντυπο «Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων» δεν υποβληθεί έγκαιρα, 

όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, τότε για την ομαλή εξέλιξη της 

διαδικασίας, το λάθος ή/και η παράλειψη θεωρείται ότι είναι συμβατό με τα Έγγραφα 

Διαγωνισμού και το παρόν Πακέτο Πλειοδότη.  

10.3 Ο Διευθυντής διερευνά το αντικείμενο του ενδεχόμενου λάθους ή/και 

παράλειψης, και εφόσον συμφωνεί ότι πράγματι έχει συμβεί, αναλαμβάνει 

διορθωτική δράση. Στην περίπτωση που η εν λόγω διορθωτική δράση προβλέπει 

πιθανή επιβολή κύρωσης σε Συμμετέχοντα, τότε διεξάγεται η διαδικασία που 

αναφέρεται στην παράγραφο 12 του παρόντος εγγράφου. 

11. Παραβάσεις και Κυρώσεις Πλειστηριασμού 
 

11.1 Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει τις πιο κάτω κυρώσεις: 

(i) Προειδοποίηση για Παράβαση Κανόνων του Πλειστηριασμού 

 Ο Συμμετέχων, στον οποίο επιβάλλεται η κύρωση αυτή, συνεχίζει να 

 παραμένει Ενεργός Συμμετέχων, νοουμένου ότι συνολικά δεν έχει δεχθεί 

 περισσότερες  από  πέντε (5)  Προειδοποιήσεις  για  Παράβαση  Κανόνων  του 

 Πλειστηριασμού.   

(ii) Αναγκαστική Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό 

 Ο Συμμετέχων, στον οποίο επιβάλλεται η κύρωση αυτή, αποχωρεί από τον 

 Πλειστηριασμό και ως εκ τούτου δεν έχει δικαίωμα να συνεχίσει να 

 υποβάλλει Προσφορές. Σε αυτή την περίπτωση, ο εν λόγω Συμμετέχων 

 δεσμεύεται από όλες τις Έγκυρες Υποβολές Προσφοράς, οι οποίες 

 παραμένουν σε ισχύ, που έχει υποβάλει μέχρι τη χρονική στιγμή επιβολής 

 αυτής της κύρωσης. 

(iii) Αποβολή από τον Πλειστηριασμό 

Ο Συμμετέχων, στον οποίο επιβάλλεται η κύρωση αυτή, αποβάλλεται από 

 τον Πλειστηριασμό  και  ως  εκ  τούτου δεν  έχει δικαίωμα να συνεχίσει να 

 υποβάλλει Προσφορές.  Σε αυτή  την περίπτωση, όλες οι Έγκυρες Υποβολές 

 Προσφοράς του εν λόγω Συμμετέχοντα καθίστανται άκυρες και η εγγύηση 

 συμμετοχής του κατάσχεται (βλ. παράγραφο 12 των Εγγράφων Διαγωνισμού).
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11.2 Όταν επιβληθεί η κύρωση της Αποβολής από τον Πλειστηριασμό σε ένα (1)  

Συμμετέχοντα, τότε πέραν των προνοιών της παραγράφου 11.1 (iii) του παρόντος 

εγγράφου συμβαίνουν και τα πιο κάτω, μη λαμβανομένου υπόψη του αποβληθέντα 

Συμμετέχοντα:  

(i) Σε περίπτωση που ο αριθμός των Ενεργών Συμμετεχόντων εξακολουθεί να 

παραμένει μεγαλύτερος από τον αριθμό των Εξουσιοδοτήσεων 

Ραδιοεπικοινωνιών που εκπλειστηριάζονται, τότε ο Πλειστηριασμός συνεχίζει 

κανονικά, με τις Έγκυρες Υποβολές Προσφοράς των άλλων Συμμετεχόντων 

να παραμένουν σε ισχύ. Βέβαια, η Κατάταξη Συμμετεχόντων στον 

Πλειστηριασμό, σε σχέση με τους πραγματοποιηθέντες Γύρους 

Πλειστηριασμού τροποποιείται αναλόγως.  

(ii) Σε περίπτωση που ο αριθμός των Ενεργών Συμμετεχόντων γίνεται ίσος ή 

μικρότερος από τον αριθμό των Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών που 

εκπλειστηριάζονται, και ο συνολικός αριθμός των Συμμετεχόντων του 

Πρώτου Γύρου Πλειστηριασμού εξακολουθεί να παραμένει μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών που 

εκπλειστηριάζονται, τότε ο Πλειστηριασμός λήγει. Ως Τελευταίος Γύρος του 

Πλειστηριασμού εκλαμβάνεται ο πρώτος χρονικά Γύρος κατά τη λήξη του 

οποίου δεν υπήρχαν περισσότεροι Ενεργοί Συμμετέχοντες από τον  αριθμό 

των Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών που εκπλειστηριάζονται. Επίσης, η 

Κατάταξη Συμμετεχόντων στον Πλειστηριασμό τροποποιείται αναλόγως.  

(iii) Σε περίπτωση που ο συνολικός  αριθμός των Συμμετεχόντων στον Πρώτο 

 Γύρο   Πλειστηριασμού   γίνεται   ίσος  ή μικρότερος  από   τον   αριθμό  των 

 Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών που εκπλειστηριάζονται, τότε ο 

 Πλειστηριασμός ακυρώνεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

 Κανονισμού 9 (4) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και 

 Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί. 

11.3 Στην περίπτωση που Συμμετέχων, ο οποίος αναμένεται να ακακηρυχθεί 

Προσωρινός Νικητής, σύμφωνα με την παράγραφο 31 των Εγγράφων Διαγωνισμού, 

ή/και Προσωρινός Νικητής, αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, μετά τη λήξη του 

Πλειστηριασμού, τότε τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 11.2 του 

παρόντος εγγράφου η Κατάταξη Συμμετεχόντων αναπροσαρμόζεται και (στη 

συνέχεια) εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 32.2 και 32.3 των Εγγράφων 

Διαγωνισμού. 
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11.4 Η παράβαση των όρων και κανόνων διεξαγωγής του Πλειστηριασμού 

επιφέρει κυρώσεις, όπως καθορίζεται πιο κάτω:  

(i) Όταν οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή Πρόσωπο, που από κοινού έχει συστήσει 

τον εν λόγω Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παράγραφο 26.1.2 των Εγγράφων 

Διαγωνισμού, παραβιάσει τους κανόνες εμπιστευτικότητας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 8.1 του παρόντος εγγράφου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν η 

κύρωση της Αποβολής από τον Πλειστηριασμό. 

(ii) Όταν οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή Πρόσωπο, που από κοινού έχει συστήσει 

τον εν λόγω Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παράγραφο 26.1.2 των Εγγράφων 

Διαγωνισμού, προβεί σε συμφωνία περιορισμού του ανταγωνισμού, κατά 

παράβαση της παραγράφου 8.2 του παρόντος εγγράφου, τότε επιβάλλεται σε 

αυτόν η κύρωση της Αποβολής από τον Πλειστηριασμό. 

(iii) Όταν οποιοσδήποτε Συμμετέχων αποσύρει οποιαδήποτε Έγκυρη Υποβολή 

Προσφοράς του, σε οποιοδήποτε στάδιο του Πλειστηριασμού, τότε 

επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της Αποβολής από τον Πλειστηριασμό.  

(iv) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 16.3 του παρόντος εγγράφου, 

όταν οποιοσδήποτε Ενεργός Συμμετέχων υποβάλλει μη Έγκυρη Υποβολή 

Προσφοράς και ταυτόχρονα υποβάλλει μη Έγκυρη Αποχώρηση από τον 

Πλειστηριασμό, ή αποτύχει να υποβάλει το Φάκελο Υποβολής Εντύπων στα 

καθορισμένα χρονικά περιθώρια, τότε επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της 

Αναγκαστικής Αποχώρησης από τον Πλειστηριασμό.  

(v) Όταν οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή Πρόσωπο, που από κοινού έχει συστήσει 

τον εν λόγω Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παράγραφο 26.1.2 των Εγγράφων 

Διαγωνισμού, παρέχει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες κατά 

παράβαση της παραγράφου 9 του παρόντος εγγράφου, τότε επιβάλλεται σε 

αυτόν η κύρωση της Προειδοποίησης για Παράβαση Κανόνων του 

Πλειστηριασμού. 

(vi) Για κάθε περίπτωση, πέραν των δύο (2) φορών, που ένας Ενεργός 

Συμμετέχων ζητά 15-λεπτη παράταση για την υποβολή του Φακέλου 

Υποβολής Εντύπων, επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της Προειδοποίησης για 

Παράβαση Κανόνων του Πλειστηριασμού. 

(vii) Για κάθε Γύρο, που Ενεργός Συμμετέχων δεν εσωκλείει στο Φάκελο 

Υποβολής Εντύπων όλα τα έντυπα τα οποία έχουν παραδοθεί σε αυτόν πριν 
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την έναρξη του Γύρου, επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της Προειδοποίησης 

για Παράβαση Κανόνων του Πλειστηριασμού. 

(viii) Όταν κανένας εκπρόσωπος ενός Συμμετέχοντα δεν παρουσιαστεί στο 

ενημερωτικό σεμινάριο, κατά παράβαση της παραγράφου 14 του παρόντος 

εγγράφου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της Προειδοποίησης για 

Παράβαση Κανόνων του Πλειστηριασμού.  

(ix) Όταν κανένας Διορισμένος Πλειοδότης ενός Συμμετέχοντα δεν παρουσιαστεί 

στον εκπαιδευτικό πλειστηριασμό, κατά παράβαση της παραγράφου 15 του 

παρόντος εγγράφου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της 

Προειδοποίησης για Παράβαση Κανόνων του Πλειστηριασμού. 

(x) Όταν οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάσει τους περιορισμούς επικοινωνίας 

που αναφέρονται στην παράγραφο 8.3 του παρόντος εγγράφου, τότε 

επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της Προειδοποίησης για Παράβαση Κανόνων 

του Πλειστηριασμού. 

(xi) Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης, όπου δεν προβλέπεται 

συγκεκριμένη κύρωση, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει την κύρωση της 

Προειδοποίησης για Παράβαση Κανόνων του Πλειστηριασμού. 

(xii) Όταν οποιοσδήποτε Ενεργός Συμμετέχων δεχθεί περισσότερες από πέντε (5) 

Προειδοποιήσεις για Παράβαση Κανόνων του Πλειστηριασμού, τότε 

επιβάλλεται σε αυτόν η κύρωση της Αναγκαστικής Αποχώρησης από τον 

Πλειστηριασμό.  

11.5 Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η εγγύηση συμμετοχής κατάσχεται και σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στο 

παρόν Πακέτο Πλειοδότη. 

12. Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων  
 

12.1 O Διευθυντής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Πλειστηριασμού, δύναται να 

διερευνήσει το ενδεχόμενο παράβασης των όρων και κανόνων του Πλειστηριασμού 

από Συμμετέχοντα ή Πρόσωπο, που από κοινού έχει συστήσει τον εν λόγω 

Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παράγραφο 26.1.2 των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

12.2 Ο Διευθυντής, αφού αποφασίσει τη διερεύνηση πιθανής παράβασης, παρέχει 

το δικαίωμα σε όλους τους εμπλεκόμενους Συμμετέχοντες να υποβάλουν προφορικές 

παραστάσεις, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Διευθυντή, και τηρά 

τα σχετικά πρακτικά.  
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12.3 Αμέσως μετά την υποβολή των παραστάσεων των εμπλεκομένων μερών, ο 

Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσο κάποιος Συμμετέχων ή οποιοδήποτε Πρόσωπο, 

που από κοινού έχει συστήσει τον εν λόγω Συμμετέχοντα σύμφωνα με την 

παράγραφο 26.1.2 των Εγγράφων Διαγωνισμού, έχει υποπέσει σε παράβαση των 

όρων και κανόνων του Πλειστηριασμού και αναλόγως επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα 

με τις πρόνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού και του παρόντος Πακέτου Πλειοδότη. 

12.4 Η οποιαδήποτε επιβολή κύρωσης κοινοποιείται σε όλους τους Ενεργούς 

Συμμετέχοντες, γραπτώς, με το ειδικό έντυπο «Επιβολή Κύρωσης σε Συμμετέχων» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ) του παρόντος εγγράφου. Επίσης, το εν λόγω έντυπο δύναται να 

κοινοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και στους Συμμετέχοντες που έχουν ήδη 

αποχωρήσει από τον Πλειστηριασμό. 

12.5 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ο 

Πλειστηριασμός συνεχίζεται, τηρουμένων των προνοιών της απόφασης του 

Διευθυντή που αναφέρεται στην παράγραφο 12.3 του παρόντος εγγράφου. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

13. Διορισμένοι Πλειοδότες 

13.1 Εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του καταλόγου των Προσοντούχων Πλειοδοτών στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την παράγραφο 24.6 των Εγγράφων 

Διαγωνισμού, ο Διευθυντής εκδίδει προς όλους τους Προσοντούχους Πλειοδότες 

Πιστοποιητικό Προσοντούχου Πλειοδότη.  

13.2 Εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του 

Πιστοποιητικού Προσοντούχου Πλειοδότη, ο κάθε Συμμετέχων στον Πλειστηριασμό 

οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή το έντυπο «Ορισμός Διορισμένου Πλειοδότη»  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η, του παρόντος εγγράφου)  για κάθε Διορισμένο Πλειοδότη. 

14. Ενημερωτικό Σεμινάριο 

14.1 Σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού προβλέπεται όπως οι Προσοντούχοι 

Πλειοδότες παρακολουθήσουν, πριν την έναρξη του Πλειστηριασμού, ένα 

ενημερωτικό σεμινάριο (pre-auction seminar), προκειμένου να εξοικειωθούν με τους 

όρους, κανόνες και την όλη διαδικασία του Πλειστηριασμού. Η ημερομηνία, η ώρα 

και η τοποθεσία διεξαγωγής του ενημερωτικού σεμιναρίου θα ανακοινωθεί εκ των 

προτέρων στους Προσοντούχους Πλειοδότες. Η συμμετοχή στο ενημερωτικό 

σεμινάριο είναι υποχρεωτική.  

14.2 Μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι κάθε Προσοντούχου Πλειοδότη έχουν δικαίωμα 

να παρακολουθήσουν το εν λόγω ενημερωτικό σεμινάριο. 

15. Εκπαιδευτικός Πλειστηριασμός 

15.1 Σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού προβλέπεται όπως οι Προσοντούχοι 

Πλειοδότες συμμετάσχουν, πριν την έναρξη του Πλειστηριασμού, σε εκπαιδευτικό 

εικονικό πλειστηριασμό (mock auction), προκειμένου να εξοικειωθούν με τους 

όρους, κανόνες και την όλη διαδικασία του Πλειστηριασμού. Η ημερομηνία, η ώρα 

και η τοποθεσία διεξαγωγής του εκπαιδευτικού πλειστηριασμού θα ανακοινωθεί εκ 

των προτέρων στους Προσοντούχους Πλειοδότες. Η συμμετοχή στον εκπαιδευτικό 

πλειστηριασμό είναι υποχρεωτική.  

15.2 Στόχος του εκπαιδευτικού πλειστηριασμού είναι η εξοικείωση των 

Διορισμένων Πλειοδοτών με τους όρους, κανόνες και το κυριότερο με τις 

πραγματικές συνθήκες της πλειοδοτικής διαδικασίας, όπως για παράδειγμα τους 
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χώρους διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, τον εξοπλισμό και το έντυπο υλικό που θα 

χρησιμοποιείται, τους χρονικούς περιορισμούς που θα τίθενται, κλπ.  

15.3 Στον εκπαιδευτικό πλειστηριασμό έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οι τρεις 

(3) Διορισμένοι Πλειοδότες κάθε Συμμετέχοντα. 
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ΜΕΡΟΣ ΙV- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

16. Πλειοδοτική Διαδικασία 

16.1 Ο Πλειστηριασμός αρχίζει την Ημερομηνία Εκκίνησης του Πλειστηριασμού 

και λήγει με το πέρας του Τελευταίου Γύρου του Πλειστηριασμού. 

16.2 Η πλειοδοτική διαδικασία προβλέπει τη διεξαγωγή πολλαπλών γύρων με 

αυξανόμενη Προσφορά σε κάθε επόμενο Γύρο Πλειστηριασμού. 

16.3 Ο Πρώτος Γύρος του Πλειστηριασμού 

16.3.1 Στον Πρώτο Γύρο του Πλειστηριασμού καλούνται οι Συμμετέχοντες να 

αποδεχθούν την Τιμή Εκκίνησης, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 5.1, σε 

σχέση με την Π1, και στην παράγραφο 5.2, σε σχέση με την Π2, του παρόντος 

εγγράφου.   

16.3.2 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) Έγκυρες Υποβολές 

Προσφοράς, σε σχέση με την Π1, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τουλάχιστον μια 

(1) Έγκυρη Υποβολή Προσφοράς, σε σχέση με την Π2, ο Διευθυντής ακυρώνει το 

Διαγωνισμό και δεν χορηγεί τις/ην Εξουσιοδοτήσεις/η Ραδιοεπικοινωνιών.  

16.3.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συμμετέχων, σε αυτό το Γύρο, αποχωρήσει 

από τον Πλειστηριασμό συμπληρώνοντας το έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β του 

παρόντος εγγράφου, ή δεν υποβάλει Έγκυρη Υποβολή Προσφοράς, ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο αποσυρθεί ή αναγκαστεί σε αποχώρηση ή αποβληθεί από τον 

Πλειστηριασμό, η εγγύηση συμμετοχής του κατάσχεται.  

16.4  Ο Τελευταίος Γύρος του Πλειστηριασμού 

16.4.1 Ο Τελευταίος Γύρος του Πλειστηριασμού είναι ο Γύρος κατά τον οποίο δεν 

έχουν υποβληθεί περισσότερες από μια (1) Έγκυρες Υποβολές Προσφοράς. 

16.4.2 Σε σχέση με την Π1, και τηρουμένης της παραγράφου 16.13.3 του παρόντος 

εγγράφου, μετά το άνοιγμα των Φακέλων Υποβολής Εντύπων και πριν το πέρας του 

εν λόγω Γύρου, οι Ενεργοί Συμμετέχοντες δηλώνουν την προτίμησή τους για το 

ακριβές (συγκεκριμένο) ραδιοφάσμα που θα ήθελαν να τους χορηγηθεί, 

συμπληρώνοντας το έντυπο «Προτίμηση σε Συγκεκριμένο Ραδιοφάσμα» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ) του παρόντος εγγράφου. 

16.4.3 Ο Πλειστηριασμός (πλειοδοτική διαδικασία) λήγει με το πέρας του 

Τελευταίου Γύρου του Πλειστηριασμού.  

16.5 Αριθμός Γύρων ανά Ημέρα – Ημέρες Διακοπής 
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16.5.1 Ο καθορισμός του συνολικού αριθμού Γύρων που θα πραγματοποιούνται, ανά 

ημέρα διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, υπόκειται στην κρίση του Διευθυντή. 

16.5.2 Για κάθε ημέρα διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, η πλειοδοτική διαδικασία 

αναμένεται να διαρκεί από τις 10:00 μέχρι και τις 17:00. 

16.5.3 Ο Διευθυντής αποφασίζει ότι μία ημέρα είναι ημέρα διακοπής του 

Πλειστηριασμού, κατά την οποία δεν πραγματοποιούνται Γύροι Πλειστηριασμού. 

Μετά από μία ή περισσότερες ημέρες διακοπής, ο Πλειστηριασμός συνεχίζεται την 

αμέσως επόμενη ημέρα. 

16.5.4 Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ημέρα(ες) διακοπής 

του Πλειστηριασμού. 

16.6 Έναρξη και Λήξη ενός Γύρου 

16.6.1 Η έναρξη του κάθε Γύρου Πλειστηριασμού καθορίζεται στο έντυπο «Οδηγίες 

Γύρου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, του παρόντος εγγράφου).  

16.6.2 Η λήξη (πέρας) του κάθε Γύρου Πλειστηριασμού σηματοδοτείται με τη 

διάθεση στους Συμμετέχοντες του εντύπου «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, του παρόντος εγγράφου), το οποίο περιλαμβάνει την Κατάταξη 

Συμμετεχόντων του Τρέχοντος Γύρου. 

16.6.3 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποχωρούντες ή/και αποβληθέντες από 

τον Πλειστηριασμό Συμμετέχοντες, σε σχέση με το Γύρο που λήγει, με το έντυπο 

«Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων» διατίθεται και ο Φάκελος Υποβολής Εντύπων μαζί 

με όλα τα σχετικά έντυπα του επόμενου Γύρου.  

16.6.4 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων» 

αναμένεται να δημοσιεύονται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Πλειστηριασμού, 

ήτοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων (http://www.mcw.gov.cy/dec).  

16.6.5 Σε περίπτωση ύπαρξης αντίφασης μεταξύ του εντύπου «Ανακοίνωση 

Αποτελεσμάτων», το οποίο συνιστά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 

και της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα, υπερισχύει το έντυπο «Ανακοίνωση 

Αποτελεσμάτων». 

16.7 Χρονικό Διάστημα μεταξύ Γύρων  

16.7.1 Μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 16.6 του παρόντος εγγράφου, οι τυχόν αποβληθέντες και αποχωρούντες 

Συμμετέχοντες αποχωρούν από το χώρο του Πλειστηριασμού. Τηρουμένης της 

http://www.mcw.gov.cy/dec
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παραγράφου 16.6.3 του παρόντος εγγράφου, στη συνέχεια, η Επιτροπή παραδίδει 

στους εναπομείναντες Ενεργούς Συμμετέχοντες το Φάκελο Υποβολής Εντύπων και 

όλα τα σχετικά έντυπα του επόμενου Γύρου, που μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και 

το έντυπο «Οδηγίες Γύρου» στο οποίο αναγράφεται: 

(i) Η ημέρα και ώρα έναρξης του επόμενου Γύρου Πλειστηριασμού. 

(ii) Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Υποβολής Εντύπων στην κάλπη. 

(iii) Το ποσό της Προσφοράς του επόμενου Γύρου Πλειστηριασμού. 

 

16.7.2 Με το πέρας ενός Γύρου ενεργοποιούνται οι τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες 

παραμένουν διαθέσιμες μέχρι την έναρξη του επόμενου Γύρου. 

16.8 Έντυπα Πλειοδοσίας και Άλλα Έντυπα 

16.8.1 Στην πλειοδοτική διαδικασία χρησιμοποιείται αποκλειστικά έντυπο υλικό, που 

χορηγείται από την Επιτροπή, και το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του παρόντος εγγράφου και τις οδηγίες της Επιτροπής και του Διευθυντή. 

16.8.2  Τα έντυπα πλειοδοσίας είναι το έντυπο «Υποβολή Προσφοράς» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και το έντυπο «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Για κάθε Γύρο Πλειστηριασμού, το έντυπο «Υποβολή 

Προσφοράς» περιλαμβάνει το όνομα του Συμμετέχοντα, την Προσφορά, και τον 

αριθμό του Γύρου, συμπληρωμένα από την Επιτροπή, ενώ το έντυπο «Αποχώρηση 

από τον Πλειστηριασμό» περιλαμβάνει το όνομα του Συμμετέχοντα και τον αριθμό 

του Γύρου, συμπληρωμένα επίσης από την Επιτροπή. Ο κάθε Ενεργός Συμμετέχων 

τοποθετεί τη σφραγίδα του, καθώς και την υπογραφή και ονοματεπώνυμο ενός από 

τους Διορισμένους Πλειοδότες, σε ένα (και μόνο ένα) από τα εν λόγω έντυπα. 

16.8.3 Πέραν των πιο πάνω εντύπων, για την ομαλή διεξαγωγή του Πλειστηριασμού 

χρησιμοποιούνται και άλλα έντυπα όπως:  

(i) έντυπο «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), 

(ii) έντυπο «Οδηγίες Γύρου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), 

(iii) έντυπο «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), 

(iv) έντυπο «Επιβολή Κύρωσης σε Συμμετέχων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ), 

(v) έντυπο «Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

16.9 Η Προσφορά 

16.9.1 Πριν από την έναρξη κάθε Γύρου, ο Διευθυντής μετά από σχετική εισήγηση 

της Επιτροπής καθορίζει το ποσό της Προσφοράς. Η Προσφορά ισούται: 

(i) Για τον Πρώτο Γύρο, με την Τιμή Εκκίνησης.  
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(ii) Για κάθε επόμενο Γύρο, με την Προσφορά του προηγούμενου Γύρου 

προσαυξημένης κατά ένα ποσό. 

16.9.2 Το ποσό της Προσφοράς συμπληρώνεται από την Επιτροπή στο έντυπο 

«Υποβολή Προσφοράς» και απλά ο Ενεργός Συμμετέχων καλείται να το αποδεχθεί.  

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ποσού σε αριθμό και του ποσού ολογράφως, το 

ποσό ολογράφως υπερισχύει. 

16.10 Επιτρεπτές Επιλογές για τον Ενεργό Συμμετέχοντα 

16.10.1 Με εξαίρεση τον Πρώτο Γύρο, σε κάθε Γύρο Πλειστηριασμού ένας Ενεργός 

Συμμετέχων έχει τις πιο κάτω επιλογές, δηλαδή είτε την Υποβολή Προσφοράς είτε 

την Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό:  

(i) Υποβολή Προσφοράς: Ο Συμμετέχων αποδέχεται την Προσφορά και ως εκ 

τούτου συμπληρώνει κατάλληλα (σφραγίδα και υπογραφή) το έντυπο 

«Υποβολή Προσφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, του παρόντος εγγράφου). Ο εν 

λόγω Συμμετέχων συνεχίζει να είναι Ενεργός Συμμετέχων με το τέλος του 

Τρέχοντος Γύρου, και δεσμεύεται από όλες τις Έγκυρες Υποβολές 

Προσφοράς του. 

(ii) Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό: Ο Συμμετέχων δεν αποδέχεται την 

Προσφορά και ως εκ τούτου συμπληρώνει κατάλληλα (σφραγίδα και 

υπογραφή) το έντυπο «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β, του παρόντος εγγράφου). Ο εν λόγω Συμμετέχων δεν δύναται να επανέλθει 

στην πλειοδοτική διαδικασία, παύει να είναι Ενεργός Συμμετέχων με το τέλος 

του Τρέχοντος Γύρου, και δεσμεύεται από όλες τις Έγκυρες Υποβολές 

Προσφοράς του. 

16.11 Φάκελος Υποβολής Εντύπων  

16.11.1 Όλα τα έντυπα που βρίσκονται στην κατοχή των Ενεργών Συμμετεχόντων, 

σε σχέση με τον Τρέχοντα Γύρο Πλειστηριασμού, εσωκλείονται στο Φάκελο 

Υποβολής Εντύπων, ο οποίος κλείνεται, σφραγίζεται και υπογράφεται στην 

εξωτερική του επιφάνεια από ένα Διορισμένο Πλειοδότη. 

16.11.2 Η υποβολή του Φακέλου Υποβολής Εντύπων γίνεται με την τοποθέτηση του 

Φακέλου στην ειδική κάλπη, η οποία βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο εντός του 

χώρου διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, την ώρα που καθορίζεται στο έντυπο 

«Οδηγίες Γύρου». Είναι ευθύνη των Ενεργών Συμμετεχόντων να τοποθετήσουν, 

εντός του καθορισμένου χρονικού περιθωρίου, το Φάκελο στην κάλπη. Εκπρόθεσμοι 

Φάκελοι δεν γίνονται αποδεκτοί. 
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16.11.3 Σε περίπτωση που Ενεργός Συμμετέχων κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να 

υποβάλει το Φάκελο Υποβολής Εντύπων, μέσα στο καθορισμένο χρονικό περιθώριο 

που αναφέρεται στο έντυπο «Οδηγίες Γύρου», τηρουμένων των διατάξεων της 

παραγράφου 11.4 (vi) του παρόντος εγγράφου, ο εν λόγω Συμμετέχων έχει το 

δικαίωμα να αιτηθεί παράταση κατά 15 λεπτά, ειδοποιώντας τηλεφωνικά την 

Επιτροπή και κάνοντας χρήση του εντύπου «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής 

Φακέλου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) του παρόντος εγγράφου, αρκεί να το ζητήσει σε 

χρονική στιγμή που προηγείται της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής του Φακέλου 

Υποβολής Εντύπων που αναφέρεται στο έντυπο «Οδηγίες Γύρου». 

16.11.4 Ο κάθε Ενεργός Συμμετέχων δύναται να ενημερώνει τηλεφωνικά την 

Επιτροπή για το ότι έχει ετοιμάσει το Φάκελο Υποβολής Εντύπων σε χρόνο 

προγενέστερο της προθεσμίας που αναφέρεται στο έντυπο «Οδηγίες Γύρου». Στην 

περίπτωση που όλοι οι Ενεργοί Συμμετέχοντες ενημερώσουν την Επιτροπή ότι έχουν 

ετοιμάσει το Φάκελο Υποβολής Εντύπων σε χρόνο προγενέστερο της εν λόγω 

προθεσμίας, τότε η κάλπη μπορεί να ανοίξει σε προγενέστερο χρόνο. 

16.11.5 Στον τελευταίο Γύρο μιας ημέρας διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, οι  

Φάκελοι Υποβολής Εντύπων όλων των Ενεργών Συμμετεχόντων παραμένουν στην 

κάλπη, η οποία σφραγίζεται και φυλάσσεται σε ασφαλή τοποθεσία. Η αποσφράγιση 

της κάλπης και όλων των Φακέλων γίνεται την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του 

Πλειστηριασμού και πριν την έναρξη του πρώτου Γύρου αυτής της ημέρας. 

16.11.6 Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή των Φακέλων Υποβολής 

Εντύπων, οι Φάκελοι όλων των Ενεργών Συμμετεχόντων που βρίσκονται μέσα στην 

κάλπη αποσφραγίζονται (ανοίγονται), στην παρουσία ενός από τους Διορισμένους 

Πλειοδότες κάθε Συμμετέχοντα, και το περιεχόμενό τους ανακοινώνεται σε όλους 

τους παρευρισκομένους. 

16.11.7 Με το άνοιγμα των Φακέλων Υποβολής Εντύπων διεξάγεται ένας (1) 

προκαταρκτικός έλεγχος εγκυρότητας των εντύπων, ενώ ο τελικός έλεγχος 

εγκυρότητας διεξάγεται πριν την ετοιμασία του εντύπου «Ανακοίνωση 

Αποτελεσμάτων». 

16.12 Ισοπαλία  

16.12.1 Σε κάθε Γύρο Πλειστηριασμού, αμέσως μετά το άνοιγμα των Φακέλων 

Υποβολής Εντύπων και σε περίπτωση που συμβαίνει Ισοπαλία, πραγματοποιείται μια 

διαδικασία Επίλυσης Ισοπαλίας (κλήρωση) για να εξαχθεί ο Συμμετέχων που θα έχει 

τη θέση του 1
ου

 Ψηλότερου Πλειοδότη, του 2
ου

 Ψηλότερου Πλειοδότη, του 3
ου
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Ψηλότερου Πλειοδότη και ούτω καθεξής. Κατά τη διαδικασία της κλήρωσης, μόνο τα 

ονόματα των Ενεργών Συμμετεχόντων, που έχουν υποβάλει Έγκυρη Υποβολή 

Προσφοράς στον Τρέχοντα Γύρο Πλειστηριασμού, τοποθετούνται στην κληρωτίδα.  

16.12.2 Η κλήρωση, αν χρειάζεται, γίνεται από την Επιτροπή και την Ομάδα 

Υποστήριξης Διαδικασίας, στην παρουσία ενός από τους Διορισμένους Πλειοδότες 

κάθε Ενεργού Συμμετέχοντα. 

16.13 Κατάταξη Συμμετεχόντων 

16.13.1Μετά το πέρας της διαδικασίας Επίλυσης Ισοπαλίας, αν εφαρμόζεται, 

συμπληρώνεται ένα προκαταρκτικό έντυπο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, το οποίο 

περιλαμβάνει την Κατάταξη Συμμετεχόντων του Τρέχοντος Γύρου, και το οποίο 

υπογράφεται από όλους τους παρευρισκομένους, στο χώρο της κάλπης, Διορισμένους 

Πλειοδότες.  Στη συνέχεια, το εν λόγω έντυπο, και μετά τον τελικό έλεγχο 

εγκυρότητας, θα πάρει τη μορφή της επίσημης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, του παρόντος εγγράφου). 

16.13.2Όσον αφορά την κατάταξη μεταξύ των υπολοίπων Συμμετεχόντων, δηλαδή 

αυτών που έχουν αποχωρήσει από τον Πλειστηριασμό (εθελοντικά ή αναγκαστικά) 

στον Τρέχοντα Γύρο ή σε οποιοδήποτε προηγούμενο Γύρο, και οι οποίοι φυσικά 

έπονται στην κατάταξη των Συμμετεχόντων που συμμετέχουν στην κλήρωση του 

Τρέχοντος Γύρου, αυτή παραμένει η ίδια με αυτή του προηγούμενου Γύρου. Σε 

σχέση με τους αποβληθέντες από τον Πλειστηριασμό Συμμετέχοντες, αυτοί είναι 

τελευταίοι στην κατάταξη, ανεξάρτητα από το Γύρο που έχουν αποβληθεί. 

16.13.3Σε σχέση με την Π1, η εν λόγω κατάταξη καθορίζει και την προτεραιότητα με 

την οποία γίνεται η ακριβής εκχώρηση του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με την  

παράγραφο 28.5 των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

16.14 Αναστολή, Ακύρωση και Επανεκκίνηση Γύρου του Πλειστηριασμού 

16.14.1 Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα να αναστείλει για ώρες ή/και ημέρες την 

εξέλιξη του Τρέχοντα Γύρου του Πλειστηριασμού ή την έναρξη του επόμενου Γύρου 

Πλειστηριασμού. 

16.14.2 Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ένα Γύρο Πλειστηριασμού, μετά 

το πέρας ή κατά τη διάρκειά του. Σε αυτή την περίπτωση ορίζει την ημέρα και ώρα 

επανεκκίνησης του εν λόγω Γύρου.  

16.15 Ακύρωση του Πλειστηριασμού 
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16.15.1Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Πλειστηριασμού, 

να ακυρώσει το Διαγωνισμό και κατ΄επέκταση τον Πλειστηριασμό, σύμφωνα με την 

παράγραφο 10.1(κ) των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

16.16 Εναλλακτικός Τόπος Διεξαγωγής του Πλειστηριασμού 

16.16.1Στην περίπτωση που ο Τόπος Διεξαγωγής του Πλειστηριασμού παύει να είναι 

κατάλληλος, η Επιτροπή υποδεικνύει εναλλακτική τοποθεσία εντός της περιοχής της 

Λευκωσίας. 

17. Ανακήρυξη Προσωρινού Νικητή 

17.1 Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του Πλειστηριασμού, και 

τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 31 των Εγγράφων Διαγωνισμού, ο 

Διευθυντής ανακηρύσσει τον/τους Προσωρινό/ούς Νικητή/ές, ενημερώνει σχετικά 

όλους τους Συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό, και αναρτά σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  
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ΜΕΡΟΣ V – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Πακέτο Πλειοδότη έχουν την έννοια, εκτός 

αν προκύπτει διαφορετικά από την περιφραστική διατύπωση, η οποία περιγράφεται  

πιο κάτω: 

 

«Γύρος» σημαίνει κάθε γύρο του Πλειστηριασμού που αρχίζει την ώρα που 

καθορίζεται στο έντυπο «Οδηγίες Γύρου» και περατώνεται με την παράδοση στους 

Συμμετέχοντες του εν λόγω Γύρου του εντύπου «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων».  

 

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε πρόσωπο που 

εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 4(3) του περί 

Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, ως έχει τροποποιηθεί. 

 

«Διορισμένος Πλειοδότης» σημαίνει ένα από τα τρία πρόσωπα που έχουν δηλωθεί 

από τον Αιτητή στο Μέρος 3 του Παραρτήματος 2 των Εγγράφων Διαγωνισμού, και 

το οποίο έχει την εξουσιοδότηση από το Συμμετέχοντα στον Πλειστηριασμό να 

υποβάλλει Προσφορές για λογαριασμό του, να τον εκπροσωπεί, να τον δεσμεύει, και 

γενικά να ενεργεί εκ μέρους του κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού. 

 

«Έγγραφα Διαγωνισμού» σημαίνει το τεύχος «Έγγραφα Διαγωνισμού» με τίτλο 

«Πλειστηριασμοί για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» με ημερομηνία έκδοσης 7 Ιουνίου 2013 και με Κωδικό Αναφοράς 

«ΤΗΕ Δ2/2013». 

 

«Έγκυρη Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό» σημαίνει την κατάλληλη 

συμπλήρωση (σφραγίδα και υπογραφή) του εντύπου «Αποχώρηση από τον 

Πλειστηριασμό» και ταυτόχρονα τη μη κατάλληλη συμπλήρωση του εντύπου 

«Υποβολή Προσφοράς».  
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«Έγκυρη Υποβολή Προσφοράς» σημαίνει την κατάλληλη συμπλήρωση (σφραγίδα 

και υπογραφή) του εντύπου «Υποβολή Προσφοράς» και ταυτόχρονα τη μη 

κατάλληλη συμπλήρωση του εντύπου «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό».  

 

«Εμπιστευτικές Πληροφορίες» σημαίνει όλες τις πληροφορίες, οποιασδήποτε 

φύσης, που αφορούν κάποιο Συμμετέχοντα και οι οποίες εάν γίνουν γνωστές σε 

άλλους Συμμετέχοντες είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις Προσφορές τους. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το επιχειρηματικό σχέδιο των 

Συμμετεχόντων, η στρατηγική που προτίθενται να ακολουθήσουν, και η μέγιστη 

Προσφορά που είναι διατεθειμένοι να υποβάλουν.  

 

«Ενεργός Συμμετέχων» σημαίνει κάθε Συμμετέχων στον Πλειστηριασμό, ο οποίος 

συμμετέχει στον Τρέχοντα Γύρο του Πλειστηριασμού.  Μετά την ολοκλήρωση του 

Τρέχοντος Γύρου παύει να είναι Ενεργός Συμμετέχων στην περίπτωση που δεν έχει 

υποβάλει Έγκυρη Υποβολή Προσφοράς, στο Γύρο που μόλις ολοκληρώθηκε. Νοείται 

ότι με την έναρξη του Πρώτου Γύρου του Πλειστηριασμού, Ενεργός Συμμετέχων 

θεωρείται κάθε Προσοντούχος Πλειοδότης. 

 

«Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος» σημαίνει το πρόσωπο που έχει δηλωθεί από 

τον Αιτητή στο Μέρος 2 του Παραρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

«Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει το ατομικό δικαίωμα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων που αναμένεται να χορηγηθεί από το Διευθυντή και η οποία 

εξουσιοδοτεί τη χρήση του ραδιοφάσματος που αναφέρεται στα Έγγραφα 

Διαγωνισμού. 

 

«Επίλυση Ισοπαλίας» σημαίνει τη μέθοδο τυχαίας επιλογής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 28.4 των Εγγράφων Διαγωνισμού, σε σχέση με την Π1, και στην 

παράγραφο 29.4 των Εγγράφων Διαγωνισμού, σε σχέση με την Π2, και η οποία 

χρησιμοποιείται για να καθορίσει την κατάταξη μεταξύ των Ενεργών Συμμετεχόντων 

που έχουν υποβάλει Έγκυρη Υποβολή Προσφοράς στον Τρέχοντα Γύρο του 

Πλειστηριασμού. 
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«Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, η οποία συστάθηκε 

από τον Κανονισμό 4 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και 

Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί. 

 

«Ημερομηνία Εκκίνησης» σημαίνει την ημερομηνία εκκίνησης του 

Πλειστηριασμού, η οποία καθορίζεται από το Διευθυντή μετά τον καταρτισμό του 

καταλόγου Προσοντούχων Πλειοδοτών. 

 

«Ισοπαλία» σημαίνει την υποβολή Έγκυρης Υποβολής Προσφοράς, σε ένα 

συγκεκριμένο Γύρο Πλειστηριασμού, από δύο ή περισσότερους Ενεργούς 

Συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό. 

 

«Κατάταξη Συμμετεχόντων» σημαίνει τον κατάλογο (λίστα κατάταξης) στον οποίο 

παρουσιάζεται η κατάταξη των Συμμετεχόντων στον Πλειστηριασμό, σε σχέση με 

κάθε Γύρο Πλειστηριασμού, κατά φθίνουσα σειρά αξίας (όπου η σειρά δύναται να 

έχει καθοριστεί μετά από Επίλυση Ισοπαλίας), δηλαδή στην κορυφή βρίσκεται ο 1
ος

 

Ψηλότερος Πλειοδότης και ακολουθούν ο 2
ος

 Ψηλότερος Πλειοδότης, ο 3
ος

 

Ψηλότερος Πλειοδότης και ούτω καθεξής, με τελευταίους στην κατάταξη τους 

Συμμετέχοντες που έχουν αποβληθεί του Πλειστηριασμού. Η Κατάταξη 

Συμμετεχόντων κάθε Γύρου Πλειστηριασμού υπερισχύει της Κατάταξης 

Συμμετεχόντων όλων των Γύρων Πλειστηριασμού που προηγήθηκαν αυτού του 

Γύρου. 

 

«Ομάδα Υποστήριξης Διαδικασίας» σημαίνει την ομάδα που αποτελείται από 

προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η οποία βοηθά και  

υποστηρίζει τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού. 

 

«Πιστοποιητικό Προσοντούχου Πλειοδότη» σημαίνει το πιστοποιητικό που 

χορηγείται σε όλους τους Προσοντούχους Πλειοδότες, σύμφωνα με την παράγραφο 

24.6 των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

«Πλειστηριασμός» σημαίνει την πλειοδοτική διαδικασία Π1 ή/και την πλειοδοτική 

διαδικασία Π2, όπως εφαρμόζεται, που αναφέρεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού . 
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«Προσοντούχος Πλειοδότης» σημαίνει τον αιτητή, η αίτηση του οποίου έχει 

αξιολογηθεί με επιτυχία και ως εκ τούτου αποκτά δικαίωμα (και υποχρέωση) 

συμμετοχής στον Πλειστηριασμό. 

 

«Προσφορά» σημαίνει την πλειοδοτική προσφορά (το ποσό) ενός συγκεκριμένου 

Γύρου, την οποία καλείται να αποδεχθεί ο κάθε Ενεργός Συμμετέχων αυτού του 

Γύρου.  

 

«Πρόσωπο» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 

«Προσωρινός Νικητής» σημαίνει το Συμμετέχοντα στον Πλειστηριασμό, στον οποίο 

ο Διευθυντής προσφέρει Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών σύμφωνα με την 

παράγραφο 31 των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

«Πρώτος Γύρος» σημαίνει το Γύρο Πλειστηριασμού, με τον οποίο αρχίζει η 

διαδικασία υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, και στον οποίο καλούνται οι 

Συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό να αποδεχθούν την Τιμή Εκκίνησης που 

καθορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος εγγράφου. 

 

«Συμμετέχων» σημαίνει κάθε Προσοντούχο Πλειοδότη, ο οποίος συμμετέχει στον 

Πλειστηριασμό. 

 

«Τελευταίος Γύρος» σημαίνει το Γύρο Πλειστηριασμού, κατά τον οποίο δεν έχουν 

υποβληθεί περισσότερες από μία (1) Έγκυρες Υποβολές Προσφοράς. 

 

«Τιμή Εκκίνησης σημαίνει την Προσφορά του Πρώτου Γύρου του Πλειστηριασμού. 

 

«Τιμή Επιφύλαξης» σημαίνει την τιμή που καθορίζεται στην παράγραφο 21 των 

Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

«Τόπος Διεξαγωγής» σημαίνει την ακριβή τοποθεσία διεξαγωγής του 

Πλειστηριασμού, η οποία καθορίζεται από το Διευθυντή μετά τον καταρτισμό του 

καταλόγου Προσοντούχων Πλειοδοτών. 
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«Τρέχον Γύρος» σημαίνει το Γύρο Πλειστηριασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και 

δεν έχει μέχρι στιγμής περατωθεί. 

 

«Φάκελος Υποβολής Εντύπων» σημαίνει το φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στους 

Ενεργούς Συμμετέχοντες, πριν την έναρξη κάθε Γύρου Πλειστηριασμού, και στον 

οποίο οι Ενεργοί Συμμετέχοντες οφείλουν να εσωκλείουν κατάλληλα συμπληρωμένο 

είτε το έντυπο «Υποβολή Προσφοράς» είτε το έντυπο «Αποχώρηση από τον 

Πλειστηριασμό», ανάλογα με την απόφαση τους, καθώς και όλα τα άλλα έντυπα που 

τους έχουν χορηγηθεί. 

 

«1
ος

 Ψηλότερος Πλειοδότης» σημαίνει το Συμμετέχοντα που βρίσκεται στην κορυφή 

της Κατάταξης Συμμετεχόντων και επομένως προηγείται των άλλων Συμμετεχόντων 

στο να ανακηρυχθεί Προσωρινός Νικητής. 
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ΜΕΡΟΣ VI – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Έντυπο «Υποβολή Προσφοράς» 
 

Πλειστηριασμός [Π1 ή Π2] για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/ων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  …................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  …................................... 

 

Με την παρούσα, αποδέχομαι και προσφέρω στο Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών το 

ποσό που αναγράφεται πιο κάτω με σκοπό την εξασφάλιση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 των Εγγράφων Διαγωνισμού, και δεσμεύομαι να καταβάλω το ποσό 

αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακήρυξης μου ως Προσωρινού Νικητή, 

σύμφωνα με  την παράγραφο 31 των Εγγράφων Διαγωνισμού. Η παρούσα Προσφορά υπερισχύει 

οποιασδήποτε  προηγούμενης προσφοράς μου, η οποία υποβλήθηκε σε οποιοδήποτε Γύρο 

Πλειστηριασμού που προηγήθηκε του παρόντος Γύρου. 

 

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν πεδίο να συμπληρωθεί από την Επιτροπή] 

 

Προσφορά (Ευρώ)  

 
 

X X X  X X X  X X X 

 

     εκατομμύρια                                               χιλιάδες (ολογράφως) 

 

Με την παρούσα, δεσμεύομαι να ικανοποιήσω εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα 

(30) ημερών και όλες τις άλλες μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 32 των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΧ/ΧΧ/2013  

 

Σφραγίδα / Υπογραφή/Ονοματεπώνυμο  

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ενός εκ των τριών Διορισμένων Πλειοδοτών +  

σφραγίδα του Συμμετέχοντα στον Πλειστηριασμό)  

 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό» 

 
Πλειστηριασμός [Π1 ή Π2] για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/ων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  …................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  …................................... 

 

Με την παρούσα, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεσμεύομαι από τις πρόνοιες και τους όρους των Εγγράφων 

Διαγωνισμού του Πακέτου Πλειοδότη για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και από τις αποφάσεις της 

Επιτροπής και του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και αποχωρώ από τον 

Πλειστηριασμό. 

 

 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  XX/XX/2013 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα/Υπογραφή/Ονοματεπώνυμο  

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ενός εκ των τριών Διορισμένων Πλειοδοτών +  

σφραγίδα του Συμμετέχοντα στον Πλειστηριασμό)  

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Έντυπο «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου» 
 

 
Πλειστηριασμός [Π1 ή Π2] για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/ων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  …................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  …................................... 

 
 

 

Με την παρούσα, αιτούμαι παράταση δεκαπέντε (15) λεπτών στην προθεσμία υποβολής του Φακέλου 

Υποβολής Εντύπων που αναφέρεται στο έντυπο «Οδηγίες Γύρου» σε σχέση με τον παρόντα Γύρο. 

 

 

 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  XX/XX/2013 

 

ΩΡΑ: XX:XX 

 

 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή/Ονοματεπώνυμο  

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ενός εκ των τριών Διορισμένων Πλειοδοτών +  

σφραγίδα του Συμμετέχοντα στον Πλειστηριασμό)  

 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο «Οδηγίες Γύρου» 

 
Πλειστηριασμός [Π1 ή Π2] για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/ων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΥΡΟΥ  
΄ 

Ανακοίνωση Οδηγιών για τον ….......Γύρο      

 

 

Ο ….......Γύρος του Πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί την …........ και θα ξεκινήσει στις …........ Οι 

Συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα πρέπει να έχουν έτοιμο το Φάκελο Υποβολής Εντύπων στις 

…......., το αργότερο, οπότε η κάλπη θα ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή για πέντε (5) λεπτά 

προκειμένου να τοποθετηθούν οι Φάκελοι Υποβολής Εντύπων.  

 

Το ποσό της Προσφοράς στον …........ Γύρο καθορίζεται ως ακολούθως: 

 

 

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν πεδίο να συμπληρωθεί από την Επιτροπή] 

 

Προσφορά (Ευρώ)  

 
 

X X X  X X X  X X X 

 

     εκατομμύρια                                               χιλιάδες (ολογράφως) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή Επιτροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Έντυπο «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων» 
 

Πλειστηριασμός [Π1 ή Π2] για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/ων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 

Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ*  
Αριθμός Γύρου:  …....................   

Προσφορά:  …......................... Ευρώ    

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Όνομα Συμμετεχόντων 
Κατάταξη 

Συμμετεχόντων 

Ψηλότερη Έγκυρη 

 Προσφορά (Ευρώ) 

Συγκεντρωτικός αριθμός 

Προειδοποιήσεων για 

Παράβαση 

Κατάσταση Συμμετεχόντων 

(π.χ. Ενεργός, Αποχώρηση) 

…................................... 
1

ος
 Ψηλότερος 

Πλειοδότης 
…................................... …....... ….......................... 

…................................... 
2

ος
 Ψηλότερος 

Πλειοδότης 
…................................... …....... ….......................... 

…................................... Αποβολή X X X 

*Σημείωση: Το εν λόγω έντυπο θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των Συμμετεχόντων. 

Σφραγίδα / Υπογραφή Επιτροπής 

 

Λευκωσία, ΧΧ/ΧΧ/2013,  

ΩΡΑ: ΧΧ:ΧΧ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Διάγραμμα Ροής της Πλειοδοτικής Διαδικασίας 
 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη βασική ροή των πλειοδοτικών διαδικασιών (Π1, Π2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ 

Αρχική τιμή 

μετρητή 

γύρων = 0 

Οδηγίες Πρώτου 

Γύρου 

Προσφορά = Τιμή 

Εκκίνησης 

 

Συλλογή και  
Αποσφράγιση 

Φακέλων 

Υποβολής 

Εντύπων 
 

Οδηγίες επόμενου 

Γύρου, διάθεση 
εντύπων  και 

αύξηση 

Προσφοράς 

Αριθμός 

Έγκυρων 

Υποβολών 
Προσφοράς 

Κατάταξη 

Ενεργών 
Συμμετεχόντων με 

τυχαίο τρόπο 

 

> 1   1 ≥ 

 

ΛΗΞΗ 

 

Αύξηση μετρητή 
γύρων κατά 1 και 

Έναρξη 

Τρέχοντος Γύρου 

 

 
Ανακοίνωση 

αποτελεσμάτων και 

τέλος Τρέχοντος 

Γύρου 

Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων 

και τέλος 

Τρέχοντος Γύρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Οδηγίες προς Συμμετέχοντες 

 
1. Σκοπός των Οδηγιών  

 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τις παρούσες οδηγίες επιθυμεί να 

διευκολύνει την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού. 

 

Οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να τηρούνται από όλα τα πρόσωπα που απαρτίζουν την ομάδα του 

Συμμετέχοντα στο χώρο του Πλειστηριασμού.   

 

2. Προσέλευση στον Τόπο Διεξαγωγής του Πλειστηριασμού/Καταχώρηση Προσερχόμενων 

 

Τα μέλη της ομάδας κάθε Συμμετέχοντα προσέρχονται στον τόπο διεξαγωγής του Πλειστηριασμού τις 

ημέρες διεξαγωγής του Πλειστηριασμού. Το χρονικό περιθώριο προσέλευσης είναι από τις 9:00 έως τις 

9:30 το πρωί.  

 

Ο αριθμός των μελών της ομάδας κάθε Συμμετέχοντα, οι οποίοι παρίστανται στον τόπο διεξαγωγής του 

Πλειστηριασμού, περιορίζεται στους τρεις (3) Διορισμένους Πλειοδότες. 

 

Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου στο χώρο του Πλειστηριασμού, κατά τη διεξαγωγή 

του, πλην των Διορισμένων Πλειοδοτών του Συμμετέχοντα, της Ομάδας Υποστήριξης Διαδικασίας, της 

Επιτροπής, και του Διευθυντή.  

 

Οι Διορισμένοι Πλειοδότες, κατά την είσοδό τους στο χώρο του Πλειστηριασμού, παρουσιάζουν το 

διαβατήριο ή την ταυτότητα τους προκειμένου να καταχωρηθεί η προσέλευση τους. Οι διοργανωτές του 

Πλειστηριασμού προμηθεύουν αναγνωριστικά Δελτία Εισόδου, με διακριτικό διαφορετικού χρώματος 

για κάθε Συμμετέχοντα, τα οποία πρέπει να φέρονται σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Όλα τα μέλη των ομάδων κατά την παραλαβή των Δελτίων Εισόδου υπογράφουν, έτσι ώστε 

η υπογραφή αυτών να ελεχθεί κατά πόσον συμπίπτει με την αντίστοιχη υπογραφή που φαίνεται στο 

έντυπο «Ορισμός Διορισμένου Πλειοδότη». Επίσης, όλοι οι Διορισμένοι Πλειοδότες  υπογράφουν μια 

υπεύθυνη δήλωση, σε σχέση με την τήρηση των περιορισμών επικοινωνίας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8.3 του παρόντος εγγράφου.  

 

3. Κατανομή Χώρων Εργασίας  

 

Σε κάθε Συμμετέχοντα διατίθεται ένας προσωπικός χώρος, ο οποίος είναι διαρρυθμισμένος ως χώρος 

εργασίας και ως χώρος ανάπαυσης. Τα μέλη των Συμμετεχόντων συνοδεύονται στο χώρο αυτό από την 

Ομάδα Υποστήριξης Διαδικασίας του Πλειστηριασμού. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πλειοδοτικής διαδικασίας, τα μέλη των Συμμετεχόντων στον Πλειστηριασμό παραμένουν στον 

καθορισμένο αυτό χώρο και δεν επιτρέπεται η έξοδος από αυτό το χώρο, παρά μόνο με τη συνοδεία από 

μέλος της Ομάδας Υποστήριξης Διαδικασίας και για τους λόγους που σχετίζονται με την πλειοδοτική 

διαδικασία (π.χ. υποβολή Φακέλου Υποβολής Εντύπων),  ή/και για άλλους λόγους κατόπιν εγκρίσεως της 

Επιτροπής.  

 

Στην περίπτωση που μέλος της ομάδας ενός Συμμετέχοντα θελήσει να φύγει από το χώρο του 

Πλειστηριασμού, μπορεί να το κάνει, αλλά χωρίς να έχει το δικαίωμα να επιστρέψει εντός της ίδιας 

ημέρας. Η ομάδα πρέπει να συνεχίσει με τα υπόλοιπα μέλη για το υπόλοιπο αυτής της ημέρας.  
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4. Τηλεφωνικές Συνδέσεις  
 

Οι διοργανωτές του Πλειστηριασμού διαθέτουν στους Συμμετέχοντες τηλεφωνικές συνδέσεις προς δύο 

αριθμούς (στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό), τους οποίους έχουν καθορίσει οι ίδιοι οι Συμμετέχοντες, 

κατά την προσέλευσή τους στο χώρο διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, και με τους οποίους μπορούν να 

επικοινωνούν μόνο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των Γύρων. Πέραν αυτών των δυο συγκεκριμένων 

αριθμών, απαγορεύεται η κλήση προς οποιονδήποτε άλλο αριθμό καθώς και απαγορεύεται η λήψη 

κλήσης από οποιονδήποτε αριθμό (συμπεριλαμβανομένων και των δύο πιο πάνω αριθμών). Ένας τρίτος 

τηλεφωνικός αριθμός δίνεται για την επικοινωνία των Συμμετεχόντων με την Επιτροπή, η οποία 

επικοινωνία είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία 

είναι εφικτή ειδοποιείται η Ομάδα Υποστήριξης Διαδικασίας. 

 

5. Παραλαβή Εντύπων  

 

Οι ομάδες των Συμμετεχόντων παραλαμβάνουν (και υπογράφουν ότι πράγματι έχουν παραλάβει), πριν 

την έναρξη του επόμενου Γύρου, τα πιο κάτω έντυπα σε σχέση με το Γύρο που ακολουθεί: 

 έντυπο «Οδηγίες Γύρου» 

 έντυπο «Υποβολή Προσφοράς» 

 έντυπο «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό» 

 έντυπο «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου» 

 έντυπο «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων» (όπου εφαρμόζεται) 

 έντυπο «Επιβολή Κύρωσης σε Συμμετέχων» (όπου εφαρμόζεται) 

 φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Υποβολής Εντύπων». 

 

Τα έντυπα αυτά φέρουν τη σφραγίδα των διοργανωτών και είναι τα μόνα αποδεκτά κατά την πλειοδοτική 

διαδικασία.  

 

6. Ετοιμασία Φακέλου Υποβολής Εντύπων 

 

Σε κάθε Γύρο, οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν το Φάκελο Υποβολής 

Εντύπων, στον οποίο εσωκλείεται κατάλληλα συμπληρωμένο είτε το έντυπο «Υποβολή Προσφοράς» είτε  

το έντυπο «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό», ανάλογα με την περίπτωση. Στο Φάκελο Υποβολής 

Εντύπων εσωκλείονται επίσης, μαζί με το πιο πάνω συμπληρωμένο έντυπο, και όλα τα υπόλοιπα έντυπα. 

 

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου «Υποβολή Προσφοράς», ο Συμμετέχων βεβαιώνεται για τα 

ακόλουθα: 

 

 Την ορθότητα του ονόματός του και του αριθμού Γύρου. 

 Την κατανόηση του χρηματικού ποσού (Προσφορά), το οποίο καλείται να αποδεχθεί.  

 Την ύπαρξη της σφραγίδας και της υπογραφής της Επιτροπής. 

 Την υπογραφή του εντύπου από ένα εκ των Διορισμένων Πλειοδοτών, ο οποίος αναγράφει και το 

ονοματεπώνυμο του. 

 Τη σφράγιση του εντύπου με τη σφραγίδα του Συμμετέχοντα, η οποία σφραγίδα πρέπει να είναι η 

ίδια με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του εντύπου «Ορισμός Διορισμένου 

Πλειοδότη», που αναφέρεται στην παράγραφο 13.2. του παρόντος εγγράφου. 

 Τη μη συμπλήρωση του εντύπου «Αποχώρηση από τον Πλειστηριασμό». 

 

Σημειώνεται ότι είναι ευθύνη των Συμμετεχόντων να διαπιστώνουν ότι τα έντυπα που εσωκλείονται στο 

Φάκελο Υποβολής Εντύπων είναι ευανάγνωστα, και χωρίς αχρείαστες παρεμβάσεις ή σημειώσεις.  Στην 

περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων χρειαστεί την επανατύπωση οποιουδήπτε εντύπου, από αυτά που 
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αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να το ζητήσει από την Επιτροπή, αρκεί να είναι σε χρονική στιγμή που 

προηγείται της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Υποβολής Εντύπων. Τα άκυρα έντυπα που έχουν 

αντικατασταθεί επιστρέφονται στην Επιτροπή κατά την αντικατάστασή τους. 

 

Στην περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων δεν είναι δυνατόν να έχει έτοιμο το Φάκελό του τη χρονική 

στιγμή που καθορίζεται στο έντυπο «Οδηγίες Γύρου», μπορεί να ζητήσει (μέσω τηλεφώνου) από την 

Επιτροπή παράταση 15 λεπτών για να υποβάλει το Φάκελό του, η οποία εγκρίνεται αυτόματα από την 

Επιτροπή και δίδεται σε όλους τους Συμμετέχοντες. Θα δίνεται μόνο μία (1) παράταση 15 λεπτών για 

κάθε Γύρο. Η ειδοποίηση της Επιτροπής πρέπει να γίνεται (υποχρεωτικά) σε χρονική στιγμή που 

προηγείται της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου που καθορίζεται στο έντυπο «Οδηγίες Γύρου». 

Ταυτόχρονα, ο Συμμετέχων συμπληρώνει το έντυπο «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου» το 

οποίο και παραδίδει αμέσως μετά την ειδοποίηση της Επιτροπής.  
 

7. Υποβολή του Φακέλου Υποβολής Εντύπων 

 

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 16.11.4 του παρόντος εγγράφου, όλοι οι Συμμετέχοντες 

στον Πλειστηριασμό πρέπει να έχουν έτοιμο το Φάκελο Υποβολής Εντύπων τη χρονική στιγμή που 

αναφέρεται στο έντυπο « Οδηγίες Γύρου». Οι Συμμετέχοντες ενημερώνονται εκ των προτέρων για το 

συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται η κάλπη. Η κάλπη παραμένει ανοικτή για πέντε (5) λεπτά και είναι 

ευθύνη των Συμμετεχόντων να τοποθετήσουν το Φάκελό τους στην κάλπη πριν αυτή κλείσει.    

Συγκεκριμένα, ένας (1) Διορισμένος Πλειοδότης από κάθε Συμμετέχοντα, συνοδευόμενος από την 

Ομάδα Υποστήριξης Διαδικασίας, μεταβαίνει στην αίθουσα όπου βρίσκεται η κάλπη και τοποθετεί το 

Φάκελό του. Στη συνέχεια, οι εν λόγω Διορισμένοι Πλειοδότες παραμένουν στην αίθουσα για το άνοιγμα 

των Φακέλων Υποβολής Εντύπων που ακολουθεί.  

 

8. Άνοιγμα των Φακέλων Υποβολής Εντύπων 

 

Κατά το άνοιγμα των Φακέλων Υποβολής Εντύπων, το περιεχόμενο των Φακέλων υπόκειται σε ένα 

πρώτο έλεγχο, ως προς την εγκυρότητα του, και ανακοινώνεται στους παρευρισκόμενους Διορισμένους 

Πλειοδότες. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Γύρου, μετά και από ενδελεχή έλεγχο 

εγκυρότητας, γίνεται με το έντυπο «Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων».  

 

Σε περίπτωση που υποβάλουν Έγκυρη Υποβολή Προσφοράς δύο ή περισσότεροι Ενεργοί Συμμετέχοντες 

στον Πλειστηριασμό, τότε διεξάγεται κλήρωση, παρουσία των Διορισμένων Πλειοδοτών, ώστε να 

καθοριστεί ποιος θα είναι ο 1
ος

 Ψηλότερος Πλειοδότης, 2ος Ψηλότερος Πλειοδότης, κλπ..  

 

Με το πέρας της κλήρωσης συμπληρώνεται προκαταρκτικό έντυπο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, το 

οποίο υπογράφεται από όλους τους παρευρισκόμενους Διορισμένους Πλειοδότες. 

 

Στη συνέχεια, οι Διορισμένοι Πλειοδότες συνοδεύονται στα δωμάτια τους, όπου αναμένουν την επίσημη 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία σηματοδοτεί και το πέρας του Τρέχοντος Γύρου.  

 

9. Χρονικό Διάστημα μεταξύ Γύρων 

 

Τηρουμένης της παραγράφου 16.6.3 του παρόντος εγγράφου, μετά την επίσημη ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων, και αφού προηγουμένως έχουν παραδώσει στην Επιτροπή το εν λόγω έντυπο, οι 

Συμμετέχοντες που αποβάλλονται ή αποχωρούν από την πλειοδοτική διαδικασία απομακρύνονται από το 

χώρο διεξαγωγής του Πλειστηριασμού. 

 

Οι Ενεργοί Συμμετέχοντες παραλαμβάνουν τα έντυπα του επόμενου Γύρου και υπογράφουν σε ένα 

έντυπο παραλαβής-παράδοσης εγγράφων. Συνίσταται στους Συμμετέχοντες να βεβαιώνονται ότι τα 
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έγγραφα που παραλαμβάνουν φέρουν την απαραίτητη υπογραφή και έχουν σφραγιστεί από την 

Επιτροπή.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενεργοποιούνται οι τηλεφωνικές συνδέσεις.  

 

10. Διαδικασία Τελευταίου Γύρου μιας Ημέρας Διεξαγωγής του Πλειστηριασμού 

 

Ο Γύρος, που εκ των προτέρων η Επιτροπή έχει γνωστοποιήσει ότι είναι ο τελευταίος της ημέρας, δεν 

ολοκληρώνεται. Η πλειοδοτική διαδικασία διακόπτεται με την υποβολή των Φακέλων Υποβολής 

Εντύπων στην κάλπη. Η κάλπη παραμένει σφραγισμένη και μεταφέρεται προς φύλαξη σε ειδικό χώρο, 

ώστε να αποσφραγιστεί την αμέσως επόμενη ημέρα διεξαγωγής της πλειοδοτικής διαδικασίας. 

 

Τα μέλη της ομάδας κάθε Συμμετέχοντα παραδίδουν τα Δελτία Εισόδου κατά την αναχώρησή τους από 

το χώρο του Πλειστηριασμού. 

 
11. Επόμενη Ημέρα Διεξαγωγής 

 

Την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του Πλειστηριασμού γίνεται και πάλι ο έλεγχος των εισερχόμενων με 

βάση τη λίστα Διορισμένων Πλειοδοτών και το διαβατήριό τους ή την ταυτότητα τους και στη συνέχεια 

διανέμονται τα Δελτία Εισόδου. Τα μέλη κάθε Συμμετέχοντα στον Πλειστηριασμό, εκτός από ένα 

Διορισμένο Πλειοδότη, συνοδεύονται στα δωμάτιά τους.  

 

Οι Διορισμένοι Πλειοδότες που δεν συνοδεύονται στα δωμάτιά τους παραμένουν στο χώρο όπου 

αναμένεται να ανοιχθούν οι Φάκελοι Υποβολής Προσφορών του τελευταίου Γύρου της προηγούμενης 

ημέρας. 

 

12. Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων  

 

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει το έντυπο «Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων», 

όπως προβλέπεται στο παρόν Πακέτο Πλειοδότη, κατά τη διάρκεια της πλειοδοτικής διαδικασίας. Ο 

Συμμετέχων που επιθυμεί να υποβάλει το εν λόγω έντυπο ειδοποιεί καταρχήν την Επιτροπή με το 

τηλέφωνο του δωματίου, προκειμένου να παραδοθεί σε αυτόν το αναφερόμενο έντυπο.  

 
13. Επιβολή Κυρώσεων 

 

Η εξέταση του ενδεχομένου επιβολής κύρωσης λαμβάνει χώρα υπό μορφή ακρόασης ενώπιον του 

Διευθυντή. Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της ακρόασης 

το σύνολο της τριμελούς ομάδας τους. Δεν υπάρχει ειδικό έντυπο, το οποίο να συμπληρώνεται από τον 

εμπλεκόμενο Συμμετέχων, αλλά τηρούνται πρακτικά. 

 

Αν ο Διευθυντής αποφασίσει, ο Γύρος ακυρώνεται ή το χρονικό διάστημα μεταξύ των Γύρων 

παρατείνεται, ανάλογα με την περίπτωση. Είναι δυνατόν οι Συμμετέχοντες να ειδοποιηθούν να 

παραδώσουν στην Επιτροπή τα έντυπα του Γύρου που τους έχουν δοθεί, τα οποία καταστρέφονται, ή αν  

οι Φάκελοι Υποβολής Εντύπων έχουν τοποθετηθεί στην κάλπη, αυτή να ανοιχθεί στην παρουσία ενός 

Διορισμένου Πλειοδότη από κάθε Ενεργό Συμμετέχοντα και στη συνέχεια οι Φάκελοι να καταστραφούν 

χωρίς να ανοιχθούν. 

 
14. Ώρες Φαγητού 

 

Προβλέπεται διακοπή της πλειοδοτικής διαδικασίας για φαγητό, κατά τις μεσημεριανές ώρες, το οποίο 

λαμβάνεται μέσα στους χώρους που διατίθενται στις ομάδες των Συμμετεχόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: Έντυπο «Ορισμός Διορισμένου Πλειοδότη» 
 

Συμμετέχων στον/στους Πλειστηριασμό/ούς  (Αιτητής): 

………………………………………………………... 

 

Διορισμένος Πλειοδότης Αρ. ..................... 

 

Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................ 

Τίτλος: ............................................................................................ 

Αρ. Τηλεφώνου: ............................................................................................ 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  ............................................................................................ 

Αρ. Φαξ: ............................................................................................ 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ............................................................................................ 

Χώρα Έκδοσης 

Διαβατηρίου/Ταυτότητας: 

............................................................................................ 

Αριθμός Διαβατηρίου/Αριθμός 

Ταυτότητας: 

 

............................................................................................ 

 

Εσωκλείονται δύο φωτογραφίες (2 in X 2 in) του Διορισμένου Πλειοδότη Αρ. ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Υπογραφή Διορισμένου Πλειοδότη  

Αρ. ............... 

 

Υπογράφτηκε την .........................................   ημέρα του .................................……………… 

 

...................................................................................................………………………………. 

Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου και Σφραγίδα Αιτητή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία (2 in X 2 in) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ: Έντυπο «Επιβολή Κύρωσης σε Συμμετέχων» 
 

 
Πλειστηριασμός [Π1 ή Π2] για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/ων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη 

Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ *                                                 

(παρόντες στο χώρο διεξαγωγής 

του Πλειστηριασμού) 

......................................  

......................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ......................................  

 

Στο Συμμετέχων ………………….…………..……. επιβάλλεται η κύρωση ……………………..…………...…. 

για τους πιο κάτω λόγους: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………  

 

 

 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΧ/ΧΧ/2013 

 

 

 

 

 ................................………………………….   

Σφραγίδα/Υπογραφή Διευθυντή 

 

 

 

 

 

 

* Σημείωση:  Το περιεχόμενο του εν λόγω εντύπου δύναται να κοινοποιηθεί σε  

 μεταγενέστερο χρόνο και στους Συμμετέχοντες που ήδη έχουν  

 αποχωρήσει από τον Πλειστηριασμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έντυπο «Επισήμανση Λαθών ή/και Παραλείψεων» 
 

Πλειστηριασμός [Π1 ή Π2] για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/ών Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη 

Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΛΑΘΩΝ Η/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ 
  

 

Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται και να παραδίδεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

παραγράφου 10 του παρόντος Πακέτου Πλειοδότη. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΧ/XX/2013 

ΩΡΑ XX:XX 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΘΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Σφραγίδα/Υπογραφή/Ονοματεπώνυμο 

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ενός εκ των τριών Διορισμένων Πλειοδοτών + σφραγίδα του Συμμετέχοντα 

στον Πλειστηριασμό)  

 

  

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ: Έντυπο «Προτίμηση σε Συγκεκριμένο Ραδιοφάσμα» 

 
Πλειστηριασμός Π1 για τη Χορήγηση Ατομικού/ών Δικαιώματος/των Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη        

2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑ 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  …................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ  …................................... 

 

Με την παρούσα, και τηρουμένης της παραγράφου 16.13.3 του Πακέτου Πλειοδότη, δηλώνω στον πιο κάτω Πίνακα 

τη σειρά προτίμησής μου για το ακριβές (συγκεκριμένο) ραδιοφάσμα που επιθυμώ να μου χορηγηθεί. 

 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  XX/XX/2013 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα/Υπογραφή/Ονοματεπώνυμο  

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ενός εκ των τριών Διορισμένων Πλειοδοτών +  

σφραγίδα του Συμμετέχοντα στον Πλειστηριασμό)  

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή Επιτροπής 

 

 

* Σημείωση:   Σημειώστε  τη  σειρά  προτίμησης  (1-3),  με το 1 να  είναι  η  πρώτη  σας προτίμηση, σε 

σχέση με το ραδιοφάσμα που επιθυμείτε να σας χορηγηθεί.  

Α/Α 
Εύρος 

Φάσματος 

Φάσμα Ανοδικής 

Ζεύξης 

(δέκτες βάσης) 

Φάσμα Καθοδικής 

Ζεύξης 

(πομποί βάσης) 

Σειρά 

Προτίμησης* 

Α1 2x20 MHz 2500 – 2520 MHz 2620 – 2640 MHz  

Α2 2x20 MHz 
2525 – 2545 ΜHz 

 

2645 – 2665 MHz 

 
 

Α3 
2x20 MHz 

 
2550 – 2570 MHz 2670 – 2690 MHz  


