Ο ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 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 Κοινότητας 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 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» (EE L
117, της 7.5.1997,

σ. 15), οι οποίες κατευθυντήριες

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
Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί επιβολής προσθέτων από το
κόστος τελών που αντανακλούν την ανάγκη βέλτιστης χρήσης
σπανίων πόρων, ήτοι του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων,

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το
......... του 2002.

άρθρο 55 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου, εκδίδει τους ακόλουθους
Κανονισµούς.
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ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και ∆ιαπραγµάτευσης)

Οι

παρόντες

Κανονισµοί

θα

αναφέρονται

ως

οι

περί

Κανονισµοί του 2002.
Ερµηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εαν από το κείµενο προκύπτει
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 αίτησηֹ
«έγγραφα διαγωνισµού» σηµαίνει όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν
την προκήρυξη ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού ή διαδικασίας
διαπραγµάτευσης, και στα οποία περιέχονται οι οδηγίες προς τους
αιτητές, οι όροι και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες, καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις αυτώνֹ
«ηµέρα»

σηµαίνει

ηµερολογιακή

ηµέρα,

εκτός

εάν

καθορίζεται

διαφορετικά στα έγγραφα του διαγωνισµούֹ
«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 τρόποֹ
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......... του 2002.

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

Επιτροπή

Ραδιοσυχνοτήτων»

σηµαίνει

τη

δυνάµει

του

Κανονισµού 4 καθιδρυόµενη επιτροπήֹ
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες
Κανονισµούς και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους
αποδίδει ο Νόµος.
Πεδίο

3. Οι παρόντες Κανονισµοί τυγχάνουν εφαρµογής σε κάθε περίπτωση

εφαρµογής.

κατά την οποία ο Υπουργός αποφασίζει τη διεξαγωγή ανοικτού ή κλειστού
διαγωνισµού ή διαδικασία διαπραγµάτευσης δυνάµει των παρόντων
Κανονισµών, για τη χορήγηση ειδικών αδειών χρήσης συγκεκριµένης
ζώνης

ραδιοσυχνοτήτων,
που

πόρων

αφορούν

συµπεριλαµβανοµένων
γεωστατική

τροχιακή

και

θέση

δορυφορικών
και

συναφών

ραδιοσυχνοτήτων.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Τεχνική

4.-(1)

Επιτροπή

συγκροτείται από-

Καθιδρύεται

Τεχνική

Επιτροπή

Ραδιοσυχνοτήτων

η

οποία

Ραδιοσυχνοτήτων.

(α)

Το

∆ιευθυντή

Τηλεπικοινωνιών

του

Υπουργείου

Συγκοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπο του, ως Πρόεδρο της
Επιτροπήςֹ
(β)

εκπρόσωπο του Επιτρόπουֹ

(γ)

εκπρόσωπο
Οικονοµικώνֹ

του

Γενικού

∆ιευθυντή

του

Υπουργείου
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(δ)

εκπρόσωπο

του

Γενικού

∆ιευθυντή

του

Γραφείου

Προγραµµατισµούֹ 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
Επίτροπου 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 ∆ηµοκρατίας και του

Γενικού Ελεγκτή έχουν δικαίωµα να παρακάθονται στις συνεδρίες της
Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων και να εκφράζουν τις απόψεις τους
επί των συζητουµένων θεµάτων, αλλά οφείλουν να αποχωρούν πριν από
τη διαβούλευση της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων για τη λήψη
οποιασδήποτε απόφασής 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.
Καθήκοντα

5.-(1) Η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων ενεργεί υπό τις οδηγίες του

Τεχνικής

Υπουργού και βοηθά τον Υπουργό στην εκπλήρωση των καθηκόντων και

Επιτροπής
Ραδιοσυχνοτήτων.

αρµοδιοτήτων του, που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 24 του Νόµου και
στους παρόντες Κανονισµούς.
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(2) Ο Υπουργός δύναται να αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα στην
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, αναφορικά µε την εκπλήρωση των
καθηκόντων 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 διαβούλευσης, καθώς και την υποβολή προς τον
Υπουργό σχετικής έκθεσηςֹ

(β)
(γ)
(3)

την ετοιµασία των εγγράφων διαγωνισµούֹ
το συντονισµό της διαδικασίας πλειστηριασµού.
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 αδειώνֹ

(β)

τη γεωγραφική περιοχή, που καλύπτεται από τις υπό
χορήγηση ειδικές άδειεςֹ

(γ)

τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που αφορούν στις υπό χορήγηση
ειδικές άδειες σύµφωνα µε το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων που
αναφέρεται στο άρθρο 5 του Νόµουֹ

(δ)

τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτητέςֹ
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(ε)

τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς στους οποίους
πρέπει να υπόκεινται οι υπό χορήγηση ειδικές άδειεςֹ

(στ)

τον τύπο του διαγωνισµού ή της διαδικασία και τις
παραµέτρους που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού ή
της διαδικασίαςֹ και
οποιαδήποτε άλλα θέµατα ήθελε καθορίσει ο Υπουργός.

(ζ)
∆ήλωση

6.-(1) Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και τα άλλα

ευσυνείδητης

µέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων και οποιασδήποτε άλλης

και αµερόληπτης
εκτέλεσης

επιτροπής συσταθεί µε βάση το Νόµο, υπογράφουν δήλωση ότι θα

καθηκόντων

εκτελούν τα καθήκοντα τους µε ευσυνειδησία και αµεροληψία, χωρίς φόβο

και αποκάλυψη

ή εύνοια, και θα τηρούν απόλυτη εχεµύθεια κατά την εκτέλεση των

τυχόν

καθηκόντων τους.

συµφέροντος.

(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

ανοικτού

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 τετάρτου 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.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΙ∆Η ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
∆ιαδικασίες
Χορήγησης Ειδικής
Άδειας Χρήσης

7.-(1)

Η χορήγηση ειδικών αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατ΄

εφαρµογή-

Ραδιοσυχνοτήτων.

(2)

(α)

Του άρθρου 23, γίνεται µε ανοικτό διαγωνισµό˙

(β)

του άρθρου 24, γίνεται µε κλειστό διαγωνισµό.

Ο

Υπουργός

ραδιοσυχνοτήτων

δύναται

δια

να

χορηγεί

διαδικασίας

ειδική

άδεια

διαπραγµάτευσης

χρήσης

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

ραδιοσυχνοτήτων) που δύνανται να εγγραφούν

στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας µόνο µε την υποβολή στη ∆ιεθνή
Ένωση

Τηλεπικοινωνιών

συγκεκριµένων

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 ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ως
προς τον αριθµό των καταχωρήσεων που δύναται να
υποβάλει η ∆ηµοκρατία στην ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών
για την απόκτηση παρόµοιων δορυφορικών πόρων.
(δ)

σε περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και
λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού στα µεσαία κύµατα,
σύµφωνα µε τις τελικές πράξεις της ∆ιαχειριστικής ∆ιάσκεψης
Ραδιοφωνίας της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών στις
χαµηλές και

µεσαίες

ραδιοσυχνότητες

που έγινε

στη

Γενεύη το 1975 για τις περιοχές 1 και 3 της ∆ιεθνούς 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
προϋπόθεση 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.
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(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
αίτησή τους.
Κλειστοί

9.-(1)

διαγωνισµοί.

διαγωνισµούς, οι άδειες χορηγούνται στους αιτητές που έχουν υποβάλει

Με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων, σε κλειστούς

τις πιο ψηλές οικονοµικές προσφορές, στα πλαίσια της διαδικασίας
πλειστηριασµού.

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
πλειστηριασµού,
συµµετάσχουν

γίνεται
στη

η

επιλογή

διαδικασία

του

των

αιτητών

οι

πλειστηριασµού,

οποίοι

θα

κατά

τα

διαλαµβανόµενα στο Μέρος VII των παρόντων Κανονισµών.
(3)

Σε κλειστό διαγωνισµό, η διεξαγωγή της διαδικασίας του

πλειστηριασµού γίνεται µόνο όταν ο αριθµός των αιτητών που επιλεγούν
να συµµετάσχουν σε αυτή είναι µεγαλύτερος του αριθµού των ειδικών
αδειών που θα χορηγηθούν.
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(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
διαπραγµάτευσης, ήτοι να διαπραγµατευθεί µε τους εν λόγω επιλεγέντες
αιτητές το τέλος άδειας που αυτοί θα καταβάλουν, το οποίο δεν µπορεί να
είναι µικρότερο της τιµής εκκίνησης, για τη χρονική περίοδο ισχύος των
υπό χορήγηση ειδικών αδειών, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα του
διαγωνισµού.
ΜΕΡΟΣ ΙV – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
∆ηµόσια

10.-(1)

διαβούλευση.

διαγωνισµού ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης, ο Υπουργός δύναται να

Πριν

τη

διεξαγωγή

οποιουδήποτε

ανοικτού

ή

κλειστού

διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, για να λάβει υπόψη του τις απόψεις όλων
των ενδιαφεροµένων 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 περιλαµβάνουν τουλάχιστον 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 τουςֹ
(β)

την ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης και την
τελευταία ηµεροµηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι έχουν
δικαίωµα υποβολής απόψεωνֹ και
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(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 ∆ηµοκρατίας 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.
κατά

την

Σε περίπτωση που

κρίση του Υπουργού, η συµµετοχή στη

δηµόσια

διαβούλευση είναι ευρεία, ο Υπουργός δηµοσιεύει τα προαναφερόµενα
αποτελέσµατα εντός χρονικού διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους δύο
µήνες από την τελευταία ηµεροµηνία που οι ενδιαφερόµενοι έχουν
δικαίωµα να υποβάλουν τις απόψεις τους.
Ετοιµασία

11.-(1) Ο Υπουργός ετοιµάζει τα έγγραφα διαγωνισµού σύµφωνα µε τις

εγγράφων

παραγράφους (2), (3) και (4).

διαγωνισµού.

(2) Τα έγγραφα του διαγωνισµού συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
και/ή όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι στην αγγλική γλώσσα, και
περιλαµβάνουν, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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(α)

Το είδος της διαδικασίας (ανοικτός ή κλειστός διαγωνισµός ή
διαδικασία διαπραγµάτευσης)ֹ

(β)

τον αρµόδιο λειτουργό, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου
και τηλεοµοιότυπου και την ηλεκτρονική διεύθυνση του
αρµόδιου λειτουργού στον οποίο πρέπει να υποβληθούν οι
αιτήσειςֹ

(γ)

την προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεωνֹ

(δ)

την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο ανοίγµατος των
αιτήσεων, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
παρίστανται στις περιπτώσεις που το άνοιγµα των αιτήσεων
γίνεται δηµόσιαֹ

(ε)

το νόµισµα της οικονοµικής προσφοράς, εάν ζητείται η
υποβολή οικονοµικής προσφοράςֹ

(στ)

τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα και τον χρόνο υποβολής
των εγγυήσεων και οποιωνδήποτε άλλων εξασφαλίσεων, εάν
τυχόν ζητούνται, και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
Υπουργός δύναται να κατάσχει τέτοιες εγγυήσεις και
εξασφαλίσειςֹ

(ζ)

τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα και τον χρόνο καταβολής
της προκαταβολής, εάν τυχόν ζητείταιֹ

(η)

τη µέθοδο καθορισµού του τέλους της υπό χορήγηση ειδικής
άδειας και του τρόπου καταβολής τουֹ

(θ)

τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτητέςֹ
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(ι)

τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των
αδειούχωνֹ

(ια)

τον αριθµό των υπό χορήγηση ειδικών αδειώνֹ

(ιβ)

τη γεωγραφική περιοχή, που καλύπτεται από τις υπό
χορήγηση ειδικές άδειεςֹ

(ιγ)

τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που αφορούν τις υπό χορήγηση
ειδικές άδειες, σύµφωνα µε το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων που
αναφέρεται στο άρθρο 5 του Νόµουֹ

(ιδ)

τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς στους οποίους
θα υπόκεινται οι υπό χορήγηση ειδικές άδειεςֹ

(ιε)

τη χρονική διάρκεια των υπό χορήγηση ειδικών αδειώνֹ και

(ιστ)

οποιοδήποτε άλλο θέµα το οποίο οι παρόντες Κανονισµοί
αναφέρουν ως υποχρεωτικά καθοριζόµενο στα έγγραφα του
διαγωνισµού.

(3) Οι εγγυήσεις και οι τυχόν άλλες εξασφαλίσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο (2)(στ)(α)

∆εν 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˙
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(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
διαπραγµάτευσης, 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.

της 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 ∆ηµοκρατίας και στον εγχώριο
τύπο.
(2)

Στην

ειδοποίηση

που

αναφέρεται

στην

παράγραφο

(1),

περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
(α)

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των εγγράφων του
διαγωνισµούֹ

(β)

ο κωδικός ή/και ο αύξων αριθµός της προκήρυξης του
διαγωνισµού

ή,

κατά

περίπτωση,

της

διαδικασίας

διαπραγµάτευσηςֹ
(γ)

σύντοµη περιγραφή των υπό χορήγηση ειδικών αδειώνֹ
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(δ)

τη διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται
οι

(ε)

αιτήσειςֹ

την τελευταία ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.

Τροποποίηση

13. Ο Υπουργός δύναται, κατά την κρίση του, να επιφέρει αλλαγές ή

εγγράφων

τροποποιήσεις στα έγγραφα των διαγωνισµών για τους οποίους έκδωσε

διαγωνισµού.

σχετική

ειδοποίηση,

εξαιρουµένων

των

όσων

αναφέρονται

στον

Κανονισµό 11(2)(α) και (ια), τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.
ΜΕΡΟΣ V – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Προθεσµία

14.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), η

υποβολής

προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό ή

αιτήσεων.

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 ∆ηµοκρατίας.
(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.
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Χρόνος και

15.-(1) Εκτός όπως άλλως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό ή στα

τρόπος

έγγραφα

υποβολής
αιτήσεων.

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
∆ιευθυντή

Τηλεπικοινωνιών

αποσφραγισθούν

µαζί

µε

ή
τις

εκπρόσωπό
άλλες

που

του,

προκειµένου

κατατέθηκαν

µε

να
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 ∆ιευθυντή
Τηλεπικοινωνιών ή εκπρόσωπό 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.
(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»,
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(β)

το αντικείµενο του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού ή, κατά
περίπτωση, 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 εαν 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.
Άνοιγµα

16.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), η διαδικασία ανοίγµατος

αιτήσεων.

των αιτήσεων αρχίζει το ταχύτερο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
τους. Μετά το άνοιγµα τους, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής
Ραδιοσυχνοτήτων ή ο εκπρόσωπος του αριθµεί, µονογραφεί και
καταχωρεί τις αιτήσεις σε ειδικό µητρώο.
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(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 παραδίδονται τα πρωτότυπα των αιτήσεων, και στην παρουσία
ενός ακόµη µέλους της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων.
(4) Εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας δύναται να
παρίσταται σε κάθε περίπτωση κατά το άνοιγµα των φακέλων των
αιτήσεων.
(5) Ο έλεγχος της πλήρους συµµόρφωσης των αιτητών ή των αιτήσεών
τους προς του όρους των εγγράφων του διαγωνισµού και προς τις
διατάξεις των παρόντων Κανονισµών διενεργείται κατά το στάδιο της
αξιολόγησης.
Περίοδος ισχύος

17.-(1) Οι αιτήσεις ισχύουν και δεσµεύουν τους αιτητές για την περίοδο

αίτησης.

που καθορίζεται στα 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.
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(5) Αίτηση της οποίας ο αιτητής παραλείπει να συγκατατεθεί γραπτώς
στην αιτούµενη από τον Υπουργό παράταση της ισχύος της δυνάµει της
παραγράφου (2), απορρίπτεται και δεν αξιολογείται.

Ο Υπουργός

ενηµερώνει γραπτώς τον αιτητή.
(6)

Αίτηση την οποία µετά την υποβολή της ο αιτητής τροποποιεί

διαφορετικά από ότι προνοείται στην παράγραφο (2), απορρίπτεται και
δεν αξιολογείται. Ο Υπουργός ενηµερώνει γραπτώς τον αιτητή.
Νόµισµα

18.-(1) Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού, η οικονοµική προσφορά

οικονοµικής ή

δίδεται είτε σε κυπριακές λίρες είτε σε ξένο νόµισµα είτε σε συνδυασµό

πλειοδοτικής
προσφοράς.

αυτών, όπως καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισµού.

(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 προαναφερόµενη 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

συναλλάγµατος της αµέσως προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας.

η

τιµή
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(4) Αίτηση που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών, χωρίς αυτό να
προβλέπεται στα έγγραφα του διαγωνισµού, θεωρείται ότι παρουσιάζει
ουσιαστική απόκλιση και απορρίπτεται.

Ο Υπουργός ενηµερώνει

γραπτώς τον αιτητή.
ΜΕΡΟΣ VI – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΩΝ
Έκθεση

19.-(1) Με το άνοιγµα των αιτήσεων και την παραλαβή τους από τον

αξιολόγησης

Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων ή τον εκπρόσωπό

αιτήσεων.

του, η 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 την λήξη ισχύος των αιτήσεων,
σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού˙

(β)

εξήντα (60) ηµέρες πριν από την λήξη ισχύος των αιτήσεων,
σε περίπτωση 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
παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
(α)

Ο αριθµός και το αντικείµενο του ανοικτού ή κλειστού
διαγωνισµού

ή,

κατά

περίπτωση,

της

διαπραγµάτευσηςֹ
(β)

η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής ειδοποίησηςֹ

διαδικασίας
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(γ)

η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεωνֹ

(δ)

η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των αιτήσεωνֹ

(ε)

το όνοµα και ο τίτλος των µελών της Τεχνικής Επιτροπής
Ραδιοσυχνοτήτωνֹ

(στ)

αντίγραφα τυχόν διορθωτικών εγγράφων.

(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 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 αξιολόγησης υποβάλλεται στον

Υπουργό και στον Επίτροπο κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο
(2).
Κριτήρια

20.-(1)

αξιολόγησης

αξιολογούν τις αιτήσεις, που υποβάλλονται δυνάµει διαδικασίας ανοικτού

αιτήσεων σε
ανοικτό
διαγωνισµό.

Η

Τεχνική

Επιτροπή

Ραδιοσυχνοτήτων

και

ο

Υπουργός

διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω
στοιχεία:
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(α)

Την οικονοµική προσφοράֹ

(β)

τον τρόπο καταβολής του τέλους της υπό χορήγηση άδειαςֹ

(γ)

το

βαθµό

στον

οποίο

πληρούνται

τα

κριτήρια

που

αναφέρονται στον Κανονισµό 22ֹ
(δ)

το επιχειρησιακό σχέδιοֹ

(ε)

το χρόνο που θα απαιτηθεί για να τεθεί το σχετικό µε την υπό
χορήγηση ειδική άδεια σύστηµα ή δίκτυο σε λειτουργία και για
την παροχή των προβλεπόµενων υπηρεσιώνֹ

(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

διαγωνισµού 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 προσδίδει σε αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα, εάν το κρίνει
σκόπιµο.
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Κριτήρια

21.-(1) Οι αιτήσεις που λαµβάνονται δυνάµει διαδικασίας κλειστού

αξιολόγησης

διαγωνισµού αξιολογούνται από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων

αιτήσεων σε
κλειστό
διαγωνισµό.

και τον Υπουργό, λαµβάνοντας υπόψη όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο
κάτω στοιχεία, τα οποία καθορίζονται πάντοτε στα έγγραφα του
διαγωνισµού, προκειµένου να επιλεγούν οι αιτητές που θα λάβουν µέρος
στη σχετική διαδικασία πλειστηριασµού:
(α)

Το

βαθµό

στον

οποίο

πληρούνται

τα

κριτήρια

που

αναφέρονται στον Κανονισµό 22ֹ
(β)

το επιχειρησιακό σχέδιοֹ

(γ)

το χρόνο που θα απαιτηθεί για να τεθεί το σχετικό µε την υπό
χορήγηση ειδική άδεια σύστηµα ή δίκτυο σε λειτουργία και για
την παροχή των προβλεπόµενων υπηρεσιώνֹ και

(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 ιδιαίτερη βαρύτητα, εάν το κρίνει σκόπιµο.
Κριτήρια αιτητών.

22. Αιτητής κρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων και τον
Υπουργό κατάλληλος για να του χορηγηθεί ειδική άδεια χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, κατ’ εφαρµογή

του άρθρου 23 ή 24 του Νόµου ή

δυνάµει διαδικασίας διαπραγµάτευσης που προβλέπεται στους παρόντες
Κανονισµούς, εάν-

24
(α)

∆ιαθέτει 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 εγκαθιδρύσει 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 σηµαντικό 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.
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Έκθεση

23.-(1) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, µετά τη διεξαγωγή της

πλειστηριασµού.

διαδικασίας

του

πλειστηριασµού

σύµφωνα

µε

τα

έγγραφα

του

διαγωνισµού, η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων υποβάλλει στον
Υπουργό έκθεση πλειστηριασµού τουλάχιστον 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 διαγωνισµούֹ

(β)

οι αιτητές που επιλέγηκαν για να λάβουν µέρος στη
διαδικασία του πλειστηριασµούֹ

(γ)

οι

αιτητές

που

έλαβαν

µέρος

στη

διαδικασία

του

πλειστηριασµούֹ
(δ)

η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των αιτήσεωνֹ

(ε)

η τιµή εκκίνησης του πλειστηριασµούֹ

(στ)

πλήρης και λεπτοµερής περιγραφή της διαδικασίας υποβολής
πλειοδοτικών προσφορών από την έναρξη µέχρι τη λήξη του
πλειστηριασµούֹ

(ζ)

οι εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων
αναφορικά µε το αποτέλεσµα του πλειστηριασµούֹ και

(η)

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει η Τεχνική Επιτροπή
Ραδιοσυχνοτήτων ότι πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση
πλειστηριασµού.
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(3) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού τον οποίο ο Υπουργός και ο
Επίτροπος διεξάγουν από κοινού βάσει του άρθρου 3(6) του Νόµου, τα
στοιχεία 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 δηµοσίου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής δηµοσίων 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 Α∆ΕΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΤΩΝ, ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Ζώνες
Ραδιοσυχνοτήτων.

24.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), ο Υπουργός διαθέτει για
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 τηλεπικοινωνιακών 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 αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ή/και
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(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 πληροφορήσει 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.

που προβλέπεται στον Κανονισµό 19(α)

Να αποφασίσει σε ποιους αιτητές θα χορηγήσει ειδική άδεια
σε

περίπτωση

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 πλειστηριασµού 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 την διαδικασία διαπραγµάτευσης,
κατά τα διαλαµβανόµενα στις παραγράφους (2) µέχρι και (6).
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(2) Αιτήσεις που κατά την κρίση του Υπουργού παρουσιάζουν ουσιώδη
απόκλιση από τους όρους και τις λοιπές πρόνοιες των εγγράφων του
διαγωνισµού ή οποιαδήποτε ουσιώδη ασάφεια απορρίπτονται.

Ο

Υπουργός ενηµερώνει γραπτώς τον επηρεαζόµενο αιτητή.
(3) Σε περίπτωση που ο αιτητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ανοικτού ή
κλειστού διαγωνισµού ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης, αποσύρει αίτηση
ή παραλείπει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε αυτήν, και ο Υπουργός κρίνει
ότι, ως αποτέλεσµα, το δηµόσιο υπέστη ζηµιά, ο Υπουργός δύναται να
προβεί στην κατάσχεση τυχόν κατατεθειµένης εγγύησης ή άλλης
εξασφάλισης, εφ’ όσον 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 τον µέγιστο αριθµό αιτητών που θα λάβουν µέρος στη
διαδικασία του πλειστηριασµού.
(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
καθορίζουν τα έγγραφα του διαγωνισµού, τότε ο Υπουργός δύναται-
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(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
κλειστού διαγωνισµού ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης δύναται να
αποφασιστεί από τον Υπουργό για ένα ή περισσότερους από τους πιο
κάτω λόγους:
(α)

Όταν καµιά αίτηση δεν υποβάλλεται για τον εν λόγω
διαγωνισµό εντός της προβλεπόµενης προθεσµίαςֹ

(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 συγκεκριµένους αιτητέςֹ
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(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 πλειστηριασµού είναι
ασυνήθιστα χαµηλές σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού ή
όταν οι εν λόγω οικονοµικές προσφορές φαίνονται να είναι
προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ αιτητών, µε αποτέλεσµα να
καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισµούֹ
(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

αιτητών.

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 περιουσίας του ή έχει προβεί κατά την
τελευταία προ της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού ή
διαδικασίας τριετία σε συµβιβασµό ή διευθέτηση 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
καλόπιστης αναδόµησης ή συγχώνευσης της ή έχει διορισθεί
παραλήπτης ή διαχειριστής της εταιρείας κατόπιν αίτησης
πιστωτή της εταιρείας.
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(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 αντικείµενο 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

κλειστού

διαγωνισµού

ή

διαδικασίας

διαπραγµάτευσης˙
(στ)

είναι ένοχος σοβαρής ανακριβούς δήλωσης την οποία
παρέχει είτε δια 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 την 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 εκτέλεση ή
άσκηση των δυνάµει του Νόµου ή των παρόντων Κανονισµών
καθηκόντων ή εξουσιών τους. ή
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(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
εµπίπτει 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 δικαστική η διοικητική αρχή του
κράτους αυτού˙

(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 η διοικητική αρχή του κράτους
αυτού.

(4)

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται δυνάµει του

παρόντος Κανονισµού τυγχάνουν χειρισµού ως εµπιστευτικά.
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Γνωστοποίηση

27.-(1) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, ο Υπουργός γνωστοποιεί

αποφάσεων του

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας την απόφασή του αναφορικά

Υπουργού.

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 ∆ηµοκρατίας την απόφασή 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.
Καταβολή τέλους

28.-(1) Το τέλος ειδικής άδειας καταβάλλεται από τον αδειούχο µε τη

ειδικής άδειας.

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 συναρτάται µε

τη γεωγραφική

κάλυψη ή/και το µερίδιο της αγοράς που αποκτά ο αδειούχος µε την
πάροδο

του

παράγοντες.

χρόνου

ή/και

µε

οποιουσδήποτε

άλλους

συναφείς
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(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 ∆ηµοκρατία 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.
Προκαταβολή.

29.-(1)

Σε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χορηγηθείσας ειδικής

άδειας καταβάλλεται όπως προνοείται στον Κανονισµό 28(1), δεν
απαιτείται η καταβολή προκαταβολής.
(2)

Σε περίπτωση κατά την οποία το τέλος ειδικής άδειας δεν

καταβάλλεται όπως προνοείται στον Κανονισµό 28(1), απαιτείται η
καταβολή προκαταβολής, 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 Υπουργός αποφασίσει να τερµατίσει την εν λόγω άδεια κατά
τα διαλαµβανόµενα 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.
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ΜΕΡΟΣ VIII – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Σύµπραξη

30.-(1)

Υπουργού και

ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό ή διαδικασία διαπραγµάτευσης βάσει του

Επιτρόπου.

Σε περίπτωση που ο Υπουργός και ο Επίτροπος διεξάγουν

άρθρου 3(6) του Νόµου, οι παρόντες Κανονισµοί εφαρµόζονται
τηρουµένης της διαφοροποίησης ότι, όπου οι παρόντες Κανονισµοί,
εκτός του Κανονισµού 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
αναφορικά µε τη χορήγηση ειδικής άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας δηµοσίου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών

19(Ι) του 2002.

υπηρεσιών 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.

