Η Κομισιόν συγχρηματοδοτεί το
τηλεπικοινωνιακό
mega-ΣΔΙΤ
Ultrafast Broadband
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση του
μεγάλου τηλεπικοινωνιακού έργου “Ultrafast Broadband”, ο
διαγωνισμός για το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση
ύψους 223 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, με πάνω από 196
εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και 27 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), χρήματα που αφορούν το
χρηματοδοτικό σκέλος της δημόσιας δαπάνης του έργου, η οποία
συνολικά ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται σε 870 εκατ.
ευρώ, ποσό που το καθιστά το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που «τρέχει»
αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Το έργο που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ, έλαβε το «πράσινο φως» της
Διυπουργικής Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2019, με τον σχετικό
διαγωνισμό να εκκινεί τον Μάιο του ίδιου έτους. Το Ultrafast
Broadband αναμένεται να ωφελήσει 2,4 εκατ. πολίτες, παρέχοντας
συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Μbps ενώ περιλαμβάνεται
στον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της
λεγόμενης «Κοινωνίας του Gigabit».

Στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού,το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε για το έργο υπήρξε εντυπωσιακό με 10
συμμετέχοντες να δηλώνουν το «παρών» στη διαγωνιστική
διαδικασία:
– Grid Telecom Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
– Oman Fiber Optic SAOC
– Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών

– Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική
Εταιρεία
– Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία Εργοληπτική Τουριστική Εμπορική
Βιομηχανική Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων
– Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
– Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και
Μεταλλικών Κατασκευών
– Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία Όμιλος Επιχειρήσεων
– Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία
– ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική
Εταιρεία Α.Ε.
Όπως έγινε γνωστό μόλις τις προηγούμενες ημέρες, αποκλείστηκαν
2 από τους 10 υποψηφίους, η Oman Fiber Optic και τη Wind
Hellas.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο θα φέρει «επανάσταση»
στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας εφόσον πάνω από 800
χιλ. νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί θα
επωφεληθούν, αποκτώντας
υπερυψηλών ταχυτήτων.
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