
Έργα Τηλεπικοινωνιών ΚτΠ ΑΕ 

Χρήστος Μοσχονάς 

Διευθυντής έργων Τηλεπικοινωνιών 



ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

5 Υποέργα με Προϋπολογισμό 616,4 εκ. € και 3ετή Διάρκεια : 

 

• 8 Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 

• 1 Ασύρματη Νησίδα 

• Υποδομές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης και 
Καλωδίωσης 

• SIX και Data Centers 

• Υπηρεσίες ISP και SLA 

 
 
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:  

 

• 3 Συμφωνίες Πλαίσιο 

• 2 Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί 

 



ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποέργα 
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ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - ανάλυση 

5 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) 

Κόστη Τακτικού 

Προυπολογισμού 

για 3ετη 

λειτουργία 

Κοινοτικοί 

πόροι ΕΣΠΑ 

1 
1 τεύχος προκήρυξης με 8 LOTS από συμφωνίες πλαίσιο  - 

8 Νησίδες (μόνο telecom όχι υποδομές) : 
405,7 εκ € 

1ο LOT - Νησίδα 1 – ΑΤΤΙΚΗ (έως 6 αναδόχους) Χ 

2ο έως  και 8ο  LOT – οι 7 Νησίδες των ευρυζωνικών             

                          (έως 6 αναδόχους κάθε ένα) 
Χ 

2 
1 τεύχος προκήρυξης συμφωνία πλαίσιο -  Aσύρματη Νησίδα  

( έως 5 αναδόχους) 
38,4 εκ € 

3 

1 τεύχος προκήρυξης συμφωνία πλαίσιο  - Eξοπλισμός 

τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης / ασφάλειας 

(έως 7 αναδόχους) 

132,9 εκ € 

4 

1 τεύχος προκήρυξης ανοικτός διαγωνισμός - Υποδομή 

Διασύνδεσης SIX & Data Center–  ένας ανάδοχος 

(μειοδοτικός) 

12,8 εκ € 

5 
1 τεύχος προκήρυξης ανοικτός διαγωνισμός  - Υπηρεσίες 

ISP & SLA - ένας αναδοχος (μειοδοτικός) 
26,6 εκ € 

ΣΥΝΟΛΟ 444,1 εκ € 172,3 εκ € 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 616,4 εκ € 



ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τρέχουσα 

κατάσταση 

• Έχει οριστεί Διακομματική Επιτροπή που δρομολογεί τις 
εξελίξεις για το έργο 

 

• Αναμένεται άμεσα Εναρξη του ΕΣΥΠ στο Υπ. Οικονομικών, 
για τη δημοπράτηση των υποέργων τακτικού προϋπολογισμού 

 

• Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση των 5 
υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στη νέα τους μορφή 

 

• Με πρώτη την Ασύρματη Νησίδα, ξεκινά σύντομα η 
διαδικασία δημοπράτησης των 2 Υποέργων τακτικού 
προϋπολογισμού 

 

• Αναμένεται σύντομα Εγκριση από την Κοινότητα, της 
συγχρηματοδότησης, για τη δημοπράτηση των 3ων υποέργων 
υποδομών της «Ψηφιακής Σύγκλισης» 

 



Rural Broadband 

 
Προϋπολογισμός έργου: 201.500.000 € 
 
Σκοπός του Έργου: 
Mείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών της Ελλάδας και περιοχών της υπόλοιπης χώρας όπου ήδη 
προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
 
Eστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, 
οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,  
 Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση 

και δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν 
κατάλληλη υποδομή στο εγγύς μέλλον 

 
Η δημόσια παρέμβαση προσπαθεί να επιτύχει τους ακόλουθους 
στόχους: 
 

 Την επαρκή ευρυζωνική κάλυψη των λευκών αγροτικών περιοχών, 
(Ψηφιακή Ατζέντα 2020) 

 τη δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών 
ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες  

 Την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής 
υποδομής  

 Την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού  
 Την ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών 

δικτύου  

 



Rural Broadband - Υλοποίηση 

ΣΔΙΤ της μορφής  ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer) για την 
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής 
(δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. 

 

 
 

Ιδιωτικοί Φορείς Σύμπραξης θα αναλάβουν την ανάπτυξη και 
διαχείριση των Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων σε τρεις (3) 
προκαθορισμένες, διακριτές γεωγραφικές ενότητες: 

 



 

 ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία 
του δικτύου (Build - Φάση Α) 

 

 διαχείριση του δικτύου και 
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών 
(Operate - Φάση Β). 

 

 Τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν 
αποτελούν δημόσια υποδομή. Με τον 
τερματισμό της περιόδου 
διαχείρισης (Transfer – μεταβατική 
περίοδος κατά το τέλος της Φάσης 
Β) το σύνολο των δικαιωμάτων και 
τίτλων επί περιουσιακών στοιχείων 
του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα 
μεταβιβαστούν αζημίως στην 
Αναθέτουσα Αρχή είτε σε 
μεταγενέστερο Ανάδοχο που θα έχει 
προκύψει για την περαιτέρω 
διαχείριση του έργου.  

Rural Broadband - Υλοποίηση 



Rural Broadband – Τρέχουσα 

κατάσταση 

Ολοκληρωμένες εργασίες: 

 

• Εχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση του έργου 

• Εγκρίθηκε ο φάκελος κρατικής ενίσχυσης στην ΕΕ (DG 

Competition) 

• Eγκριση από Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ 

 

 

Σε εξέλιξη : 

 

• Εγκριση από την Κοινότητα (DG Regio), 



Ολοκλήρωση των ΜΑΝ με Εθνικά 

Δίκτυα – «ΜΑΝ-1» 

12 Υποέργα με Προϋπολογισμό 6.979.020 € και 2ετη διάρκεια 
 

Σκοπός του Έργου: 

 Η συντήρηση των υποδομών των ΜΑΝ  

 

 Η διασύνδεση με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 και το ΕΔΕΤ με σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε 4.000 φορείς των ΜΑΝ 
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ΜΑΝ-1  -  Τρέχουσα κατάσταση 

• Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής 

 

 

• Κύριος του έργου Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων (νέα Προγραμματική Συμφωνία) 

 

 

• Άμεσα οριζεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την 
τεχνική και οικονομική αξιολόγηση – συνεχίζουν 4 
εταιρίες 

 



Ευχαριστώ 


