ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004
------------------Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 55
Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το
146(Ι) του 2002
15(Ι) του 2003

άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι 2004,
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς.

…(Ι) του 2004.

1.

Οι

παρόντες

Κανονισµοί

θα

αναφέρονται

ως

οι

περί

Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και ∆ιαπραγµάτευσης)
(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 και θα διαβάζονται µαζί µε
Επίσηµη

τους

Εφηµερίδα,

∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµούς του 2002 µέχρι 2003 (που στο εξής

Παράρτηµα

θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισµοί») και οι βασικοί

Τρίτο (ΙΙΙ):

κανονισµοί και οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται µαζί ως οι

9.8.2002
31.1.2003.

περί

περί

Ραδιοεπικοινωνιών

Ραδιοεπικοινωνιών

(∆ιαδικασίες

(∆ιαδικασίες

∆ιαγωνισµού

∆ιαγωνισµού

και

και

∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµοί του 2002 µέχρι 2004.

Τροποποίηση

2. Ο Κανονισµός 2 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

2 των βασικών
κανονισµών.

(α) Με την προσθήκη σ΄ αυτόν, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και της ερµηνείας του:
"‘διαδικασία διαπραγµάτευσης’ σηµαίνει διαδικασία για τη
χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, στο
πλαίσιο της οποίας ο ∆ιευθυντής απευθύνεται σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, τα οποία ο Υπουργός κρίνει ότι
είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλα για να κατέχουν την
ειδική άδεια, και διαπραγµατεύεται, µε όσα από αυτά τα
πρόσωπα αποδειχτεί ότι είναι πράγµατι κατάλληλα για να
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κατέχουν την ειδική άδεια, τους όρους, το τέλος, τον τρόπο
καταβολής του τέλους και τη διάρκεια της ειδικής άδειας
και οτιδήποτε άλλο αφορά την εν λόγω ειδική άδεια ·"·
(β)

µε τη διαγραφή του όρου «έγγραφα διαγωνισµού» και της
ερµηνείας του και την αντικατάστασή τους µε τον
ακόλουθο όρο και την ερµηνεία του:
"‘έγγραφα διαγωνισµού’ σηµαίνει τα έγγραφα, τα οποία
συνοδεύουν

την

προκήρυξη

ανοικτού

ή

κλειστού

διαγωνισµού και στα οποία περιέχονται οι οδηγίες προς
τους αιτητές, οι όροι του διαγωνισµού και οποιαδήποτε
άλλα στοιχεία ή πληροφορίες, περιλαµβανοµένων επίσης
των εγγράφων που περιέχουν τυχόν τροποποιήσεις
αυτών. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, τα έγγραφα
διαγωνισµού περιλαµβάνουν επίσης τυχόν άλλα έγγραφα,
τα οποία εκδίδονται, πριν την έναρξη του πλειστηριασµού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (5) του
Κανονισµού 11·".
Τροποποίηση

3. Ο Κανονισµός 4 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

4 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με την προσθήκη σ’ αυτόν, αµέσως µετά την παράγραφο
(3), των ακόλουθων νέων παραγράφων (3Α) και (3Β):
«(3Α) Υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδριάσεις της
Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων, όταν είναι
παρόντα τρία τουλάχιστον από τα µέλη της.
(3Β) Οι τοποθετήσεις της Τεχνικής Επιτροπής
Ραδιοσυχνοτήτων αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των

3
παρόντων

µελών,

διαφορετικές

και

καταγράφονται

τοποθετήσεις

των

οι

τυχόν

µειοψηφούντων

µελών.»·
(β)

µε την τροποποίηση της παραγράφου (4) αυτού, µε τη
διαγραφή του κόµµατος αµέσως µετά τη λέξη «θεµάτων»
(τέταρτη γραµµή) και την αντικατάστασή του µε τελεία και
τη διαγραφή της φράσης « αλλά … απόφασής της.»
(τέταρτη µέχρι έκτη γραµµή) και την αντικατάστασή της µε
την πρόταση «Οι εκπρόσωποι αυτοί δεν συµµετέχουν σε
ψηφοφορία για καθορισµό της τοποθέτησης της Τεχνικής
Επιτροπής

Ραδιοσυχνοτήτων

επί

οποιουδήποτε

θέµατος.»·
(γ)

µε την προσθήκη σ΄ αυτόν, αµέσως µετά την παράγραφο
(5), της ακόλουθης νέας παραγράφου (6):
«(6) Ο ∆ιευθυντής ορίζει λειτουργό του Τµήµατος
Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

του

Υπουργείου

Συγκοινωνιών και Έργων, για να ασκεί τα καθήκοντα του
γραµµατέα της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων, τα
οποία περιλαµβάνουν και την τήρηση πρακτικών κατά τις
συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων. Το
πρόσωπο αυτό δεν συµµετέχει σε ψηφοφορία για
καθορισµό της τοποθέτησης της Τεχνικής Επιτροπής
Ραδιοσυχνοτήτων επί οποιουδήποτε θέµατος.».
Τροποποίηση

4. Ο Κανονισµός 5 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

5 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με την τροποποίηση της παραγράφου (3) αυτού ως
ακολούθως:

4
(i)

µε

τη

διαγραφή της φράσης «ή διαδικασίας

διαπραγµάτευσης,» (πρώτη και δεύτερη γραµµή)·
(ii)

µε τη διαγραφή της υποπαραγράφου (στ) και την
αντικατάστασή

της

µε

την

ακόλουθη

νέα

υποπαράγραφο:
«τον τύπο του διαγωνισµού και τις παραµέτρους που
αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού· και»
(β)

µε την προσθήκη σ’ αυτόν, αµέσως µετά την παράγραφο
(3), της ακόλουθης νέας παραγράφου (4):
«(4) Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας
διαπραγµάτευσης για τη χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων
συµβουλεύει το ∆ιευθυντή για οποιοδήποτε θέµα ήθελε
καθορίσει ο ∆ιευθυντής.».

Τροποποίηση

5. Η παράγραφος (2) του Κανονισµού 7 των βασικών κανονισµών

του Κανονισµού

διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

7 των βασικών
κανονισµών.

«(2) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει για την εφαρµογή της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης για τη χορήγηση ειδικής άδειας
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Με

την

επιφύλαξη

των

διατάξεων

των

υποπαραγράφων (β) και (γ) της παραγράφου (6) του
Κανονισµού 25, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού
κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο (α) της
παραγράφου (6) του Κανονισµού 25·
(β)

σε περίπτωση που η υπό χορήγηση ειδική άδεια
αφορά

την

εκµετάλλευση

δορυφορικών

πόρων
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(γεωστατικής

τροχιακής

θέσης

και

συναφών

ραδιοσυχνοτήτων)·
(γ)

σε περίπτωση που η υπό χορήγηση άδεια αφορά την
ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία 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

Administrative

LF/MF

(ITU

Regional

Broadcasting

Conference

(Regions 1 and 3) – Geneva 1975 (GE75 Plan)),
όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·
(δ) σε περίπτωση που ενδείκνυται όπως η υπό χορήγηση
ειδική άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγηθεί σε
συγκεκριµένο πρόσωπο (i)

για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, συνεχής και
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό
από

πρόσωπο

το

οποίο

διαθέτει

την

απαραίτητη υποδοµή και τεχνογνωσία, ή
(ii)

για λόγους που έχουν σχέση µε την ασφάλεια
της ∆ηµοκρατίας ή τη δηµόσια ασφάλεια:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται

στην παρούσα υποπαράγραφο, η απόφαση του
Υπουργού δεν εφαρµόζεται παρά µόνο µετά από
έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Προσθήκη νέου

6. Οι βασικοί κανονισµοί τροποποιούνται µε την προσθήκη σ’

Κανονισµού 7Α

αυτούς, αµέσως µετά τον Κανονισµό 7, του ακόλουθου νέου

στους βασικούς
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κανονισµούς.

Κανονισµού 7A:
«∆ιεξαγωγή

7A.-(1) Όταν αποφασίζεται η διεξαγωγή της

διαδικασίας

διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε περισσότερα

διαπραγµάτευσης.

από ένα πρόσωπα(α) Καταρτίζεται κατάλογος προσώπων, τα
οποία κρίνονται από τον Υπουργό,
κατόπιν διαβούλευσης µε το ∆ιευθυντή,
ότι είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλα
για την κατοχή της υπό χορήγηση
ειδικής

άδειας

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων:
Νοείται ότι για σκοπούς κατάρτισης
του καταλόγου, ο Υπουργός δύναται,
αν το κρίνει σκόπιµο, να εξουσιοδοτήσει
το ∆ιευθυντή να προβεί σε πρόσκληση
όσων

ενδιαφέρονται

για

την

υπό

χορήγηση ειδική άδεια να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν στο
∆ιευθυντή

οποιαδήποτε

στοιχεία

ή

πληροφορίες αυτός ήθελε καθορίσει,
προκειµένου να διαπιστωθεί από τον
Υπουργό κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά
είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλα να
κατέχουν την υπό χορήγηση ειδική
άδεια.

Σε

τέτοια

περίπτωση,

η

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα

της

∆ηµοκρατίας,

στον

εγχώριο τύπο και στο διαδίκτυο·
(β)

ο

κατάλογος,

που

καταρτίζεται
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σύµφωνα

µε

τις

διατάξεις

της

παραγράφου (α), δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
Από τη στιγµή της δηµοσίευσής του,
θεωρείται

ότι

αρχίζει

διαπραγµάτευσης

η

διαδικασία

και

κανένα

πρόσωπο, άλλο από τα αναφερόµενα
στον

κατάλογο,

δεν

δύναται

να

συµµετάσχει στη διαδικασία αυτή·
(γ)

ο ∆ιευθυντής δύναται να καλεί
πρόσωπα

που

αναφέρονται

τα
στον

κατάλογο που καταρτίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου (α) να
υποβάλουν
στοιχεία

σ’
ή

αυτόν

οποιαδήποτε

πληροφορίες

ήθελε

καθορίσει, προκειµένου να διαπιστώσει
κατά πόσο είναι πράγµατι κατάλληλα,
για να κατέχουν την υπό χορήγηση
ειδική άδεια. Ο ∆ιευθυντής κρίνει την
καταλληλότητα για την κατοχή της
ειδικής άδειας στη βάση κριτηρίων που
καθορίζονται από τον Υπουργό κατόπιν
διαβούλευσης µε αυτόν, λαµβάνοντας
υπόψη τα δεδοµένα της υπό χορήγηση
άδειας·
(δ) ο ∆ιευθυντής διαπραγµατεύεται, µε όσα
πρόσωπα

έχουν

κριθεί

ότι

είναι

πράγµατι κατάλληλα να κατέχουν την
υπό

χορήγηση

ειδική

άδεια,

τους

όρους, το τέλος, τον τρόπο καταβολής
του τέλους και τη διάρκεια της ειδικής
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άδειας και οτιδήποτε άλλο αφορά την εν
λόγω ειδική άδεια.
(2)

Όταν

διαδικασίας

αποφασίζεται

η

διεξαγωγή

διαπραγµάτευσης

µε

ένα

της
µόνο

πρόσωπο(α) Ο ∆ιευθυντής καλεί εκείνο το πρόσωπο,
που

ο

Υπουργός

κρίνει,

κατόπιν

διαβούλευσης µε το ∆ιευθυντή, ότι είναι
εκ πρώτης όψεως κατάλληλο για την
κατοχή της υπό χορήγηση ειδικής
άδειας,

να

υποβάλει

σ’

αυτόν

οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες
ήθελε

καθορίσει,

προκειµένου

να

διαπιστώσει κατά πόσο το πρόσωπο
αυτό είναι πράγµατι κατάλληλο να
κατέχει την υπό χορήγηση ειδική άδεια.
Ο ∆ιευθυντής κρίνει την καταλληλότητα
του προσώπου αυτού για την κατοχή
της ειδικής άδειας στη βάση κριτηρίων
που καθορίζονται από τον Υπουργό
κατόπιν

διαβούλευσης

µε

αυτόν,

λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της
υπό χορήγηση άδειας·
(β)

εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται
στην παράγραφο (α) κριθεί ότι είναι
πράγµατι κατάλληλο να κατέχει την υπό
χορήγηση ειδική άδεια, ο ∆ιευθυντής
διαπραγµατεύεται µε αυτό τους όρους,
το τέλος, τον τρόπο καταβολής του
τέλους και τη διάρκεια της ειδικής
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άδειας και οτιδήποτε άλλο αφορά την εν
λόγω ειδική άδεια.
(3) Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
διαπραγµάτευσης,

ο

∆ιευθυντής

δύναται

να

αποκλείσει από αυτήν οποιοδήποτε πρόσωπο,
εάν διαπιστώσει ότι το πρόσωπο αυτό εµπίπτει
στους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στον
Κανονισµό 26, ο οποίος εφαρµόζεται από το
∆ιευθυντή, τηρουµένων των αναλογιών.
(4)

Ανεξάρτητα

του

αν

η

διαδικασία

διαπραγµάτευσης διεξάγεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου (1) ή (2), ο ∆ιευθυντής
αποφασίζει για τη χορήγηση της ειδικής άδειας
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, αφού µελετήσει σχετική
έκθεση που υποβάλλεται σ’ αυτόν από την
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων.
(5)

Ο

∆ιευθυντής

δύναται,

µε

ειδικά

αιτιολογηµένη απόφασή του, να ακυρώσει τη
διαδικασία

διαπραγµάτευσης

σε

οποιοδήποτε

στάδιο της διεξαγωγής της.
(6)

Σε

περίπτωση

διαδικασίας

διαπραγµάτευσης, την οποία ο ∆ιευθυντής και ο
Επίτροπος διεξάγουν από κοινού δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 3(6) του Νόµου:
(α) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες καθώς και
τα

κριτήρια,

παραγράφους

που

αναφέρονται

(1)(γ)

και

στις
(2)(α),

περιλαµβάνουν στοιχεία, πληροφορίες και
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κριτήρια

που

καθορίζονται

από

τον

Επίτροπο και απαιτούνται αναφορικά µε
τη χορήγηση από τον Επίτροπο ειδικής
άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας δηµόσιου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής
δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
σύµφωνα

µε

τους

Τηλεπικοινωνιών

και

περί

Ρυθµίσεως

Ταχυδροµικών

Υπηρεσιών Νόµους του 2002 και των
εκάστοτε

σε

ισχύ

δυνάµει

αυτών

Κανονισµών·
(β) η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο
(4) αφορά τόσο την ειδική άδεια χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, την οποία χορηγεί ο
∆ιευθυντής, όσο και
ίδρυσης

ή

την ειδική άδεια

λειτουργίας

δηµόσιου

τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής
δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
την οποία χορηγεί ο Επίτροπος, και η
έκθεση υποβάλλεται από την Τεχνική
Επιτροπή

Ραδιοσυχνοτήτων

στο

∆ιευθυντή και στον Επίτροπο.».
Τροποποίηση

7.

του Κανονισµού

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

Η

παράγραφος

(3)

του

Κανονισµού
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διαγράφεται

και

8 των βασικών
κανονισµών.

«(3) Σε ανοικτό διαγωνισµό, όπου το τέλος των ειδικών αδειών
δεν είναι προκαθορισµένο στα έγγραφα του διαγωνισµού, οι
αιτητές υποβάλλουν, µε την αίτησή τους, σε ξεχωριστούς
φακέλους, την τεχνική και την οικονοµική προσφορά τους,
αντίστοιχα.».
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Τροποποίηση

8. Ο Κανονισµός 9 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

9 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με την τροποποίηση της παραγράφου (1) αυτού µε τη
διαγραφή της πρότασης «Ο αριθµός …διαγωνισµού.»
(τέταρτη µέχρι έκτη γραµµή)·

(β)

µε

τη

διαγραφή της παραγράφου (4) αυτού και την

αντικατάστασή της µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(4) Σε κλειστό διαγωνισµό, σε περίπτωση που(α)

Ο

αριθµός

των

αιτητών

που

επιλεγούν

να

συµµετάσχουν στη διαδικασία πλειστηριασµού είναι
ίσος ή µικρότερος του αριθµού των υπό χορήγηση
ειδικών

αδειών

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων

που

καθορίζουν τα έγγραφα του διαγωνισµού, ή
(β) ο αριθµός των επιλεγέντων για συµµετοχή στη
διαδικασία πλειστηριασµού µειώνεται, οποτεδήποτε
πριν από την έναρξη της διαδικασίας αυτής, σε
αριθµό ίσο ή µικρότερο του αριθµού των υπό
χορήγηση ειδικών αδειών,
ο ∆ιευθυντής δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε από τις
ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο (6) του
Κανονισµού 25.».
Τροποποίηση

9. Ο τίτλος του Μέρους ΙV των βασικών κανονισµών διαγράφεται και

του τίτλου του

αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο:

Μέρους ΙV των
βασικών
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κανονισµών.

«ΜΕΡΟΣ ΙV - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
Τροποποίηση

10. Ο Κανονισµός 10 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

10 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης
«ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης,» (δεύτερη γραµµή) και
των λέξεων «του δηµόσιου» (τέταρτη γραµµή)·

(β)

µε τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης
«και/ή όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι» (δεύτερη γραµµή)
και την αντικατάστασή της µε τη φράση «και όπου
συντρέχουν ειδικοί λόγοι και».

Τροποποίηση

11. Ο Κανονισµός 11 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

11 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης
«τις παραγράφους (2), (3) και (4)» (πρώτη µέχρι δεύτερη
γραµµή) και την αντικατάστασή της µε τη φράση «τις
παραγράφους (2) µέχρι (6)»·

(β)

µε

την

τροποποίηση της παραγράφου (2) αυτού ως

ακολούθως:
(i)

µε τη διαγραφή της φράσης «και/ή όπου συντρέχουν
ειδικοί

λόγοι»

αντικατάστασή

(δεύτερη
της

µε

τη

γραµµή)
φράση

και
«και

την
όπου

συντρέχουν ειδικοί λόγοι και»·
(ii)

µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (α) αυτής, της
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φράσης «ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (πρώτη
και δεύτερη γραµµή)·
(γ) µε τη διαγραφή των παραγράφων (3) και (4) αυτού και την
αντικατάστασή τους µε τις ακόλουθες νέες παραγράφους:
«(3) Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις και οι τυχόν άλλες
εξασφαλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (2)(στ)
περιλαµβάνουν την παροχή εγγύησης από τους αιτητές
για συµµετοχή στο διαγωνισµό, τότε η εν λόγω εγγύηση
συµµετοχής(α)

δεν υπερβαίνει το 10% του τέλους ειδικής
άδειας για τη χρονική διάρκεια της ειδικής
άδειας, σε περίπτωση που αυτή χορηγείται σε
ανοικτό διαγωνισµό, στον οποίο το εν λόγω
τέλος είναι προκαθορισµένο στα έγγραφα του
διαγωνισµού˙

(β)

καθορίζεται από το ∆ιευθυντή σε περίπτωση
ανοικτού διαγωνισµού, στον οποίο το τέλος της
υπό χορήγηση
προκαθορισµένο

ειδικής άδειας δεν είναι
στα

έγγραφα

του

διαγωνισµού˙
(γ)

καθορίζεται από το ∆ιευθυντή σε περίπτωση
κλειστού διαγωνισµού.

(4)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου (5), σε

περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, ο χρόνος, ο τρόπος και
γενικά οι κανόνες υποβολής πλειοδοτικών οικονοµικών
προσφορών
διαγωνισµού.»·

καθορίζονται

στα

έγγραφα

του

14

(δ)

µε την προσθήκη σ’ αυτόν, αµέσως µετά την παράγραφο
(4) των ακόλουθων νέων παραγράφων (5) και (6):
«(5)

Σε

περίπτωση

κλειστού

διαγωνισµού,

τα

έγγραφα διαγωνισµού δυνατό να προβλέπουν την έκδοση
και

άλλων

εγγράφων

πριν

την

έναρξη

του

πλειστηριασµού, στα οποία δύνανται να καθορίζονται τα
ακόλουθα:
(α)

οι κανόνες του πλειστηριασµού.

(β)

οι διαδικασίες που αφορούν στην πλειοδοτική
διαδικασία·

(γ)

η τιµή εκκίνησης του πλειστηριασµού.

(δ)

τι

συνιστά

παράβαση

των

κανόνων

του

πλειστηριασµού.
(ε)

οι κυρώσεις που δυνατό να επιβάλλονται σε
περιπτώσεις παράβασης των κανόνων του
πλειστηριασµού από τους συµµετέχοντες σε
αυτόν, όπως, για παράδειγµα, κατάσχεση της
εγγύησης

συµµετοχής

υποβολή

της),

(εάν

επιπρόσθετες

απαιτείται

η

χρηµατικές

κυρώσεις, αναγκαστική αποχώρηση από τον
πλειστηριασµό,

αποβολή

από

τον

πλειστηριασµό. και
(στ) οτιδήποτε άλλο αφορά στη διαδικασία του
πλειστηριασµού.
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(6)

Τα έγγραφα του διαγωνισµού πρέπει να είναι

σαφώς διατυπωµένα και πλήρως κατανοητά από κάθε
πιθανό αιτητή.».
Τροποποίηση

12. Ο Κανονισµός 12 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

12 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης
«ή, κατά περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, η
οποία διενεργείται βάσει του Κανονισµού 7(2)(β) ή (γ)»
(δεύτερη µέχρι τέταρτη γραµµή)·

(β) µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου
(2) αυτού, της φράσης «ή, κατά περίπτωση, της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (δεύτερη γραµµή).
Τροποποίηση

13. Ο Κανονισµός 13 των βασικών κανονισµών διαγράφεται και

του Κανονισµού

αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισµό:

13 των βασικών
κανονισµών.

«13.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), ο ∆ιευθυντής
δύναται, κατά την κρίση του, να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις
στα έγγραφα των διαγωνισµών για τους οποίους έκδωσε σχετική
ειδοποίηση,

εξαιρουµένων

των

όσων

αναφέρονται

στον

Κανονισµό 11(2)(α) και (ια), τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων.
(2) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, οι πρόνοιες των
εγγράφων διαγωνισµού που αφορούν τα θέµατα που αναφέρονται
στην παράγραφο (5) του Κανονισµού 11, εξαιρουµένου του
θέµατος

που

αναφέρεται

στην

υποπαράγραφο

(γ)

αυτής,

16
επιτρέπεται

να

πλειστηριασµού.

τροποποιούνται
Σε

τέτοια

µέχρι

περίπτωση,

την
οι

έναρξη

του

τροποποιήσεις

γνωστοποιούνται εγγράφως σε όλους τους αιτητές που έχουν
επιλεγεί για να συµµετάσχουν στον πλειστηριασµό πριν την
έναρξη του πλειστηριασµού.».
Τροποποίηση

14. Ο Κανονισµός 14 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

14 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης
«ή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης» (δεύτερη και τρίτη
γραµµή)·

(β)

µε τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης
«ή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης» (πρώτη γραµµή)·

(γ)

µε τη διαγραφή, στην παράγραφο (3) αυτού, της φράσης
«ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (τρίτη γραµµή).

Τροποποίηση

15. Ο Κανονισµός 15 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

15 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με

τη

διαγραφή,

στην

υποπαράγραφο

(β)

της

παραγράφου (5) αυτού, της φράσης «ή, κατά περίπτωση,
της διαδικασίας διαπραγµάτευσης»·
(β) µε τη διαγραφή της παραγράφου (6) αυτού και την
αντικατάστασή της µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(6) Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 11(4) και (5), οι
αιτήσεις και, όπου απαιτούνται, οι οικονοµικές προσφορές
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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, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των
εγγράφων του διαγωνισµού.»·
(γ)

µε την κατάργηση της παραγράφου (7) αυτού.

Τροποποίηση

16. Ο Κανονισµός 17 των βασικών κανονισµών τροποποιείται µε τη

του Κανονισµού

διαγραφή, στην παράγραφο (6) αυτού, των λέξεων «υποβολή της»

17 των βασικών
κανονισµών.

(πρώτη γραµµή) και την αντικατάστασή τους µε τη φράση
«ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων».

Τροποποίηση

17. Ο Κανονισµός 19 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

19 των βασικών
κανονισµών.

(α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου
(2) αυτού και την αντικατάστασή της από την ακόλουθη
νέα υποπαράγραφο:
«(β) εξήντα (60) ηµέρες πριν από την λήξη ισχύος των
αιτήσεων, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού.»·
(β) µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου
(3) αυτού, της φράσης «ή, κατά περίπτωση, της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (δεύτερη γραµµή)·
(γ)

µε την προσθήκη σ’ αυτόν, αµέσως µετά την παράγραφο
(4), της ακόλουθης νέας παραγράφου (4Α):
«(4Α) Όπου τα έγγραφα του διαγωνισµού επιτρέπουν

18
όπως οι οικονοµικοί φάκελοι ανοιχτούν µετά το πέρας της
αξιολόγησης των τεχνικών φακέλων, η έκθεση τεχνικής
αξιολόγησης, που υποβάλλεται από την Τεχνική Επιτροπή
Ραδιοσυχνοτήτων στο ∆ιευθυντή για µελέτη, αφορά µόνο
τους τεχνικούς φακέλους και δύναται να καταλήγει σε
εισηγήσεις

ως

προς

το

άνοιγµα

των

οικονοµικών

φακέλων. Σε τέτοια περίπτωση, η αξιολόγηση της αίτησης
ολοκληρώνεται µόνο µετά την υποβολή της έκθεσης
οικονοµικής αξιολόγησης, που υποβάλλεται από την
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων στο ∆ιευθυντή για
µελέτη και αφορά τους οικονοµικούς φακέλους, το άνοιγµα
των οποίων πραγµατοποιείται στη βάση απόφασης του
∆ιευθυντή επί των σχετικών εισηγήσεων που περιέχονται
στην έκθεση της τεχνικής αξιολόγησης.»·
(δ) µε τη διαγραφή, στην παράγραφο (5) αυτού, της φράσης «ή
διαδικασίας

διαπραγµάτευσης»

(πρώτη

και

δεύτερη

γραµµή).
Τροποποίηση

18. Η παράγραφος (1) του Κανονισµού 20 των βασικών κανονισµών

του Κανονισµού

τροποποιείται µε τη διαγραφή της φράσης «Η Τεχνική … στοιχεία:»

20 των βασικών
κανονισµών.

(πρώτη µέχρι τρίτη γραµµή) και την αντικατάστασή της µε τη φράση
«Η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων αξιολογεί τις αιτήσεις, που
υποβάλλονται

δυνάµει

διαδικασίας

ανοικτού

διαγωνισµού,

λαµβάνοντας υπόψη όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω στοιχεία,
τα οποία καθορίζονται πάντοτε στα έγγραφα του διαγωνισµού:».
Τροποποίηση

19. Ο Κανονισµός 21 των βασικών κανονισµών τροποποιείται µε τη

του Κανονισµού

διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, των λέξεων «και το

21 των βασικών
κανονισµών.

∆ιευθυντή» (δεύτερη και τρίτη γραµµή).

Τροποποίηση

20. Ο Κανονισµός 22 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

19
22 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή της φράσης «ή δυνάµει διαδικασίας
διαπραγµάτευσης που προβλέπεται στους παρόντες
Κανονισµούς» (τρίτη και τέταρτη γραµµή)·

(β)

µε τη διαγραφή, στην παράγραφο (γ) αυτού:
(i)

της

φράσης

«ή,

κατά περίπτωση, διαδικασία

διαπραγµάτευσης» (τέταρτη και πέµπτη γραµµή)·
(ii)

της φράσης «ή τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού
στα µεσαία κύµατα που αναφέρεται στον Κανονισµό
7(2)(δ)» (ενδέκατη και δωδέκατη γραµµή).

Τροποποίηση

21. Η παράγραφος (3) του Κανονισµού 24 των βασικών κανονισµών

του Κανονισµού

διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο:

24 των βασικών
κανονισµών.

«(3) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής αποφασίσει να µη
διαθέσει

ολόκληρο

προβλέπεται

στο

το

εύρος

Σχέδιο

ραδιοσυχνοτήτων

Ραδιοσυχνοτήτων,

οφείλει

που
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
πρέπει

να

πληρούνται

πριν

την

έναρξη

οποιασδήποτε

διαδικασίας για χορήγηση των εν λόγω επιπρόσθετων ειδικών
αδειών.».
Τροποποίηση

22. Ο Κανονισµός 25 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

25 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή της παραγράφου (1) αυτού και την
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αντικατάστασή της µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται(α)

σε

περίπτωση

αποφασίσει,

ανοικτού

αφού

διαγωνισµού,

µελετήσει

την

να

έκθεση

αξιολόγησης που προβλέπεται στον Κανονισµό
19 και, εάν κατά την κρίση του αυτό απαιτείται,
αφού διαβουλευθεί µε την Τεχνική Επιτροπή
Ραδιοσυχνοτήτων,

σε

ποιους

αιτητές

θα

χορηγήσει ειδική άδεια:
Νοείται ότι, όταν η έκθεση αξιολόγησης
που υποβάλλεται στο ∆ιευθυντή από την
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων για µελέτη
εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (4Α)
του Κανονισµού 19, ο ∆ιευθυντής αποφασίζει
κατά

τα

διαλαµβανόµενα

στην

παρούσα

παράγραφο, αφού προηγουµένως αποφασίσει
ποιοι οικονοµικοί φάκελοι πρέπει να ανοιχτούν
και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους:
Νοείται

περαιτέρω

ότι,

ο

∆ιευθυντής

αποφασίζει ποιοι οικονοµικοί φάκελοι πρέπει να
ανοιχτούν

αφού

λάβει

υπόψη

τυχόν

περιορισµούς που δυνατό να προβλέπονται
στα

έγγραφα

του

διαγωνισµού,

περιλαµβανόµενων περιορισµών αναφορικά µε
τον αριθµό οικονοµικών φακέλων που δύνανται
να ανοιχτούν·
(β)

σε

περίπτωση

επιλέξει,

αφού

κλειστού

διαγωνισµού,

µελετήσει

την

να

έκθεση
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αξιολόγησης που προβλέπεται στον Κανονισµό
19 και, εάν κατά την κρίση του αυτό απαιτείται,
αφού διαβουλευθεί µε την Τεχνική Επιτροπή
Ραδιοσυχνοτήτων, τους αιτητές που θα λάβουν
µέρος στη διαδικασία του πλειστηριασµού·
(γ)

σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, όπου στα
έγγραφα

διαγωνισµού

προβλέπεται

η

ικανοποίηση συγκεκριµένων απαιτήσεων µετά
τη λήξη του πλειστηριασµού, να αποφασίσει:
(i)

αφού

µελετήσει

την

έκθεση

πλειστηριασµού που προβλέπεται στον
Κανονισµό 23 και, εάν κατά την κρίση του
αυτό απαιτείται, αφού διαβουλευθεί µε την
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, σε
ποιους αιτητές προτίθεται να χορηγήσει
ειδική

άδεια,

υπό

τον

όρο

ότι

θα

ικανοποιήσουν τις µετά τη λήξη του
πλειστηριασµού απαιτήσεις· και
(ii)

σε ποιους αιτητές θα χορηγήσει ειδική
άδεια, αφού προηγουµένως αποφασίσει
κατά πόσον αυτοί έχουν ικανοποιήσει τις
µετά

τη

λήξη

του

πλειστηριασµού

απαιτήσεις·
(δ)

σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, όπου στα
έγγραφα

διαγωνισµού

δεν

προβλέπεται

η

ικανοποίηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων µετά
τη λήξη του πλειστηριασµού, να αποφασίσει,
αφού µελετήσει την έκθεση πλειστηριασµού
που προβλέπεται στον Κανονισµό 23 και, εάν
κατά την κρίση του αυτό απαιτείται, αφού
διαβουλευθεί

µε

την

Τεχνική

Επιτροπή
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Ραδιοσυχνοτήτων,

σε

ποιους

αιτητές

θα

οποιαδήποτε

αίτηση

ή,

χορηγήσει ειδική άδεια·
(ε)

να

απορρίψει

τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου
(7), να ακυρώσει τον ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισµό, κατά τα διαλαµβανόµενα στις
παραγράφους (2) και (6).»·
(β)

µε τη διαγραφή, στην παράγραφο (3) αυτού, της φράσης
«ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (δεύτερη γραµµή)·

(γ)

µε την τροποποίηση της παραγράφου (6) αυτού ως
ακολούθως:
(i)

µε τη διαγραφή της φράσης «Εάν σε περίπτωση … ο
∆ιευθυντής δύναται-» και την αντικατάστασή της µε
τη φράση «Σε περίπτωση που στο πλαίσιο κλειστού
διαγωνισµού συµβαίνουν τα διαλαµβανόµενα στην
παράγραφο (4) του Κανονισµού 9, ο ∆ιευθυντής
δύναται-»·

(ii)

µε τη διαγραφή της υποπαραγράφου (α) αυτής και
την αντικατάστασή της µε την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(α) να προβεί σε διαδικασία διαπραγµάτευσης,
κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού
δυνάµει του Κανονισµού 7(2)(α), ήτοι να
διαπραγµατευθεί µε τους 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·»·
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(δ)

µε

την τροποποίηση της παραγράφου (7) αυτού ως

ακολούθως:
(i)

µε

τη

διαγραφή

της

φράσης

«ή

διαδικασίας

διαπραγµάτευσης» (δεύτερη γραµµή)·
(ii)

µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (γ) αυτής, της
φράσης «ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (τρίτη και
τέταρτη γραµµή).

Τροποποίηση

23. Η παράγραφος (1) του Κανονισµού 26 των βασικών κανονισµών

του Κανονισµού

τροποποιείται ως ακολούθως:

26 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με

τη

διαγραφή

της

φράσης

«ή

διαδικασίας

διαπραγµάτευσης» (δεύτερη γραµµή)·
(β)

µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (γ) αυτής, των
λέξεων «ή διαδικασίας» (δεύτερη γραµµή)·

(γ)

µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (δ) αυτής, της
φράσης

«ή διαδικασίας

διαπραγµάτευσης» (δεύτερη

γραµµή)·
(δ)

µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (ε) αυτής, της
φράσης «ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (τρίτη γραµµή)·

(ε)

µε τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (η) αυτής, των
λέξεων «ή διαδικασία» (τρίτη γραµµή).

Τροποποίηση

24. Ο Κανονισµός 27 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

27 των βασικών
κανονισµών.
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(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης
«ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης» (πρώτη και δεύτερη
γραµµή)·

(β)

µε τη διαγραφή της παραγράφου (3) αυτού και την
αντικατάστασή της µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(3) Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγµάτευσης, ο
∆ιευθυντής γνωστοποιεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας την απόφασή του περί χορήγησης ή όχι
ειδικής άδειας.».

Προσθήκη νέου

25. Οι βασικοί κανονισµοί τροποποιούνται µε την προσθήκη σ’

Κανονισµού

αυτούς, αµέσως µετά τον Κανονισµό 27, του ακόλουθου νέου

27Α στους
βασικούς

Κανονισµού 27Α:

κανονισµούς.

«Έκδοση άδειας.

27Α. Σε περίπτωση που, στα πλαίσια ανοικτού ή
κλειστού

διαγωνισµού

ή

διαδικασίας

διαπραγµάτευσης, ο ∆ιευθυντής αποφασίσει να
χορηγήσει ειδική άδεια σε αιτητές, εκδίδει την εν
λόγω άδεια εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης.».
Τροποποίηση

26. Ο Κανονισµός 28 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

28 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή της παραγράφου (1) αυτού και την
αντικατάστασή της µε την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(1) Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (2),
(3) και (4), το τέλος της ειδικής άδειας καταβάλλεται από
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τον

αδειούχο

όπως

καθορίζεται

στα

έγγραφα

του

διαγωνισµού και αφορά ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της
ειδικής άδειας.»·
(β)

µε την τροποποίηση της παραγράφου (2) αυτού µε τη
διαγραφή της φράσης «µε τη χορήγηση της άδειας»
(πέµπτη γραµµή) και την αντικατάστασή της µε τη φράση
«όπως καθορίζεται στα έγγραφα διαγωνισµού».

Τροποποίηση

27. Ο Κανονισµός 30 των βασικών κανονισµών τροποποιείται ως

του Κανονισµού

ακολούθως:

30 των βασικών
κανονισµών.

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, των λέξεων
«του δηµόσιου» (πρώτη και δεύτερη γραµµή)·

(β) µε την προσθήκη σ’ αυτόν, αµέσως µετά την παράγραφο
(3) της ακόλουθης νέας παραγράφου (4):
«(4)

Στην

αναφερόµενη

στην

παράγραφο

(1)

περίπτωση(α)

το

τέλος

της

ειδικής

άδειας

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων, την οποία χορηγεί ο ∆ιευθυντής
είναι αυτό που προκύπτει από τον εν λόγω κλειστό
διαγωνισµό ή διαδικασία διαπραγµάτευσης, ή, σε
περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού, είναι είτε αυτό
που

προκύπτει

από

το

διαγωνισµό

είτε

το

προκαθορισµένο δυνάµει του Κανονισµού 8(2) τέλος,
ανάλογα µε την περίπτωση, και καταβάλλεται κατά
τα διαλαµβανόµενα στους Κανονισµούς 28 και 29,
και
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(β)

το τέλος της ειδικής άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας
δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής
δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών την οποία
χορηγεί ο Επίτροπος σύµφωνα µε τους περί
Ρυθµίσεως

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδροµικών

Υπηρεσιών Νόµους του 2002 και των εκάστοτε σε
ισχύ δυνάµει αυτού κανονισµών, καθορίζεται και
καταβάλλεται σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο και
κανονισµούς.».
Προσθήκη νέου

28. Οι βασικοί κανονισµοί τροποποιούνται µε την προσθήκη σ’

Μέρους ΙΧ και

αυτούς, αµέσως µετά τον Κανονισµό 30, του ακόλουθου νέου

νέου
Κανονισµού 31

Μέρους ΙΧ και του ακόλουθου νέου Κανονισµού 31:

στους βασικούς
κανονισµούς.

«ΜΕΡΟΣ ΙΧ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
∆ιοικητικό

31.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο, το οποίο

πρόστιµο.

ασκεί ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα βάσει
ειδικής άδειας, που του έχει χορηγηθεί µε ανοικτό ή
κλειστό

διαγωνισµό

διαπραγµάτευσης

ή

δυνάµει

µε

διαδικασία

των

παρόντων

Κανονισµών, δεν πληροί όρο, προϋπόθεση ή
περιορισµό

της

εν

λόγω

ειδικής

άδειας,

ο

∆ιευθυντής δύναται, δυνάµει του άρθρου 4(2)(θ)
του Νόµου και κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29(3) του
Νόµου, να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο
διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει, ανάλογα
µε την βαρύτητα της παράβασης, τις χίλιες λίρες για
κάθε ηµέρα συνέχισης της παράβασης της ειδικής
άδειας.
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(2) Ο ∆ιευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο,
βάσει

της

παραγράφου

(1),

µε

γραπτή

και

αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία καθορίζει την
παράβαση και δια της οποίας πληροφορεί τον
παραβάτη για το καθοριζόµενο στην παράγραφο
(3) δικαίωµά του και την οποία κοινοποιεί στον
παραβάτη.
(3)

Ο

παραβάτης

δικαιούται

να

υποβάλει

παραστάσεις στο ∆ιευθυντή κατά της επιβολής
διοικητικού προστίµου ή κατά του ύψους αυτού,
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση στον παραβάτη της απόφασης δια της
οποίας επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιµο.
(4)

Το

ποσό

του

διοικητικού

προστίµου

εισπράττεται από το ∆ιευθυντή:
(α)

Όταν περάσει άπρακτη η αναφερόµενη
στην παράγραφο (3) προθεσµία· ή

(β)

σε

περίπτωση

που

υποβάλλονται

παραστάσεις ενώπιον του ∆ιευθυντή
σύµφωνα µε την παράγραφο (3), όταν
κοινοποιηθεί η επί των παραστάσεων
απορριπτική απόφαση του ∆ιευθυντή.
(5)

Σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης

µε κατά το Νόµο και τον παρόντα Κανονισµό
επιβαλλόµενο

από

το

∆ιευθυντή

διοικητικό

πρόστιµο, ο ∆ιευθυντής λαµβάνει δικαστικά µέτρα
και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος
οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία.».
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