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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
_____________________________________________________________________ 

 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΠΩΛΗΣΗ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΚΡ-9) 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς ή/και 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ότι προβαίνει σε δηµόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την πώληση (κατά προτίµηση) ή ενοικίαση του εξοπλισµού από τον οποίο 
αποτελείται ο επίγειος δορυφορικός σταθµός ΜΚΡ-9. 
 
Ο εν λόγω επίγειος δορυφορικός σταθµός αγοράστηκε το 1997 µε µέριµνα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), από κονδύλια του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων, για την αναµετάδοση (αναλογική) του τηλεοπτικού προγράµµατος CYPRUS 
SAT µέσω του δορυφόρου SIRIUS II. 
 
O σταθµός MKΡ-9 χρησιµοποιήθηκε (1997-2002) για την αναµετάδοση του 
CYPRUS SAT καθώς και από την ΑΤΗΚ για δικούς της σκοπούς (2003-2004). Ο 
σταθµός MKΡ-9, παρόλο που αποτελεί κυβερνητική περιουσία, συνεχίζει να 
φιλοξενείται µέχρι σήµερα, και χωρίς να λειτουργεί από το 2004 στις εγκαταστάσεις 
της ΑΤΗΚ στην Κακορατζιά. 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθµού βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec στη θέση «Νέα - Ανακοινώσεις». 
 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο του σταθµού ΜΚΡ-
9, στις 5 Μαΐου 2006 και ώρα 10.00, στις εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ στην 
Κακορατζιά. 
 
Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς µέχρι τις 19 Μαΐου 2006 το 
ενδιαφέρον του (πρόταση του), συνοδευόµενο µε µια περιγραφή των προθέσεων του 
(π.χ αγορά ή ενοικίαση, κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποια τιµή, µετακίνηση 
του εξοπλισµού από τις εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ, κ.λ.π.), στη διεύθυνση: 
 
κ. Γεώργιος Κωµοδρόµος 
Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  
286 Λεωφόρος Στροβόλου, Στρόβολος 
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία, 
Τηλ.: + 357 22814873/872 
Τηλεοµοιότυπο: + 357 22 321925 
e-mail: gkomodromos@mcw.gov.cy 
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Ακολούθως το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα προβεί σε µια τελική 
διαπραγµάτευση µε τις πιο συµφέρουσες προτάσεις, προκειµένου να πάρει την τελική 
του απόφαση (ΜΚΡ-9).  
 
Για τυχόν πληροφορίες/διευκρινίσεις παρακαλώ αποτείνεστε στην πιο πάνω 
διεύθυνση. 
 
 
 
 
Λευκωσία 
28/04/2006 


