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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

Αθήνα, 8.7.2016 

  Α.Π: 171 

 

Θζμα: Μη αποδοχή τησ αίτηςησ τησ  εταιρείασ CITYNEWS AE (ΑΡΣ ΣV)  για τη ςυμμετοχή 

τησ ςτη διαγωνιςτική διαδικαςία χορήγηςησ τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων  

περιεχομζνου   επίγειασ  ψηφιακήσ  τηλεοπτικήσ  ευρυεκπομπήσ  ελεφθερησ  λήψησ  

εθνικήσ εμβζλειασ  ενημερωτικοφ  προγράμματοσ  γενικοφ  περιεχομζνου  για  μετάδοςη  

υψηλήσ  ευκρίνειασ  (high  definition), ςφμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2016 Προκήρυξη του 

Τπουργοφ Επικρατείασ 

 

      ΑΠΟΦΑΗ 

 

            Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

Ι. τισ διατάξεισ: 

1. του άρκρου 2 παρ. 2 και 3 του ν. 3242/2004 «Ρυκμίςεισ για τθν οργάνωςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία και τουσ Ο.Σ.Α» (Αϋ102), όπωσ ιςχφει  

2. του άρκρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των 

Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 29)  

3. του ν. 4339/2015 «Αδειοδότθςθ παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ 

τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ − Ίδρυςθ ςυνδεδεμζνθσ με τθν Ε.P.T. 

Α.Ε. ανϊνυμθσ εταιρίασ για τθν ανάπτυξθ δικτφου επίγειασ ψθφιακισ 

ευρυεκπομπισ − Ρφκμιςθ κεμάτων Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και 

Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) − Εκνικι Επικοινωνιακι Πολιτικι, Οργάνωςθ τθσ 

Επικοινωνιακισ Διπλωματίασ − φςταςθ Εκνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων 

και Επικοινωνίασ και Μθτρϊου Επιχειριςεων Ηλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ − 

Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Αϋ 82) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 133), 

όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τισ διατάξεισ των άρκρων  2Α και 10 παρ. 5  

4. του ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 

οργανωτικά κζματα του Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

(Α’ 160) 

5. των άρκρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45) 
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6. του άρκρου 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 

μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» (Αϋ 176) 

7. του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ» (Α’ 169) 

8. του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.)» (Αϋ 150), όπωσ 

ιςχφει και ιδίωσ των διατάξεων του άρκρου 38 παρ. 4  

9. του π.δ. 60/2007 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005» (Αϋ 64) 

10. τθσ υπ’ αρ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ 103) 

11. τθσ υπ’ αρ. 5719/2015 απόφαςθσ  του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςθ του 

δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων 

(Διευκφνςεων, Αυτοτελϊν Σμθμάτων και Γραφείων), τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 546) 

12. τθσ υπ’ αρ. 4297/1.3.2016 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςθ 

επιμζρουσ αρμοδιοτιτων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ 

εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ» (Βϋ 518) 

13. τθσ υπ’ αρ. 7230/4.4.2016 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Μεταβίβαςθ 

αρμοδιότθτασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για τθ ςφςταςθ 

Ειδικισ Επιτροπισ Ενςτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ αδειϊν 

παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ 

λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για 

μετάδοςθ υψθλισ ευκρίνειασ (high definition)» (Βϋ 930) 

14. τθσ υπ’ αρ. 1/2016 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ «Προκιρυξθ δθμοπραςίασ  

για τθ χοριγθςθ τεςςάρων (4)  αδειϊν παρόχων  περιεχομζνου   επίγειασ  ψθφιακισ  

τθλεοπτικισ  ευρυεκπομπισ  ελεφκερθσ  λιψθσ  εκνικισ εμβζλειασ  ενθμερωτικοφ  

προγράμματοσ  γενικοφ  περιεχομζνου  για  μετάδοςθ  υψθλισ  ευκρίνειασ  (high  

definition)», θ περίλθψθ τθσ οποίασ δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ (Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων 216/20.5.2016 και 

301/24.6.2016) και ιδίωσ τθν παρ. 4.2 περ. ςτϋ του Κεφαλαίου 4 αυτισ 

 

II. Σα υπ’ αρ. 1/4.7.2016 και 2/5.7.2016 Πρακτικά τθσ Πενταμελοφσ Ειδικισ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τθ χοριγθςθ των τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων 

περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ 
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εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου για μετάδοςθ υψθλισ 

ευκρίνειασ (high definition) 

 

ΙΙΙ. Σο γεγονόσ ότι θ υπ’ αρ. πρωτ. 13196/4.7.2016 αίτθςθ ςυμμετοχισ τθσ εταιρείασ 

CITYNEWS AE (ΑΡΣ ΣV)  ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία χοριγθςθσ τεςςάρων (4) αδειϊν 

παρόχων  περιεχομζνου   επίγειασ  ψθφιακισ  τθλεοπτικισ  ευρυεκπομπισ  ελεφκερθσ  

λιψθσ  εκνικισ εμβζλειασ  ενθμερωτικοφ  προγράμματοσ  γενικοφ  περιεχομζνου  για  

μετάδοςθ  υψθλισ  ευκρίνειασ  (high  definition), δεν ςυνοδεφεται από παράβολο υπζρ του 

Δθμοςίου ποςοφ τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Δεν γίνεται δεκτι θ υπ’ αρ. 13196/4.7.2016 αίτθςθ ςυμμετοχισ τθσ εταιρείασ CITYNEWS AE 

(ΑΡΣ ΣV) ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία χοριγθςθσ τεςςάρων (4) αδειϊν παρόχων  

περιεχομζνου   επίγειασ  ψθφιακισ  τθλεοπτικισ  ευρυεκπομπισ  ελεφκερθσ  λιψθσ  

εκνικισ εμβζλειασ  ενθμερωτικοφ  προγράμματοσ  γενικοφ  περιεχομζνου  για  μετάδοςθ  

υψθλισ  ευκρίνειασ  (high  definition), επειδι δεν ςυνοδεφεται από παράβολο υπζρ του 

Δθμοςίου ποςοφ τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 10 παρ. 5 του ν. 

4339/2015  και ςτθν παρ. 4.2 περ. ςτϋ του Κεφαλαίου 4 τθσ υπ’ αρ. 1/2016 Προκιρυξθσ του 

Τπουργοφ Επικρατείασ.  

 

 Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενημζρωςησ 

                            και Επικοινωνίασ  

 

 

                                                                                                Ελευθζριοσ Κρζτςοσ 

 

Κοινοποίθςθ: 

CITYNEWS AE 
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