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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Αθήνα, 10.8.2016 
  Α.Π. 209 

 
Θέμα: Απόρριψη  της Προδικαστικής Προσφυγής της υπό σύσταση εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  και δ.τ. Τ.Π.Κ. μ.α.ε.» κατά της με Α.Π. 
178/19-7-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας « 
Έγκριση του υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων 
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής 
εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής 
ευκρίνειας (high definition)» 
 
      ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
Ι. τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄102), όπως ισχύει  

2. του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29)  

3. του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. 
Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της 
Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − 
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133), 
όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων  2Α και 10 παρ. 5  

4. του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(Α’ 160) 
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5. των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) 

6. του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176) 

7. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’ 169) 

8. του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α΄ 150), όπως 
ισχύει και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 4  

9. του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64) 

10. της υπ’ αρ. 167/27.2.2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ 103) 

11. της υπ’ αρ. 5719/2015 απόφασης  του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων 
(Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β’ 546) 

12. της υπ’ αρ. 4297/1.3.2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση 
επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων 
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της 
διαγωνιστικής διαδικασίας» (Β΄ 518) 

13. της υπ’ αρ. 7230/4.4.2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση 
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για 
μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄ 930) 

14. της υπ’ αρ. 1/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Προκήρυξη δημοπρασίας  
για τη χορήγηση τεσσάρων (4)  αδειών παρόχων  περιεχομένου   επίγειας  ψηφιακής  
τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής  ελεύθερης  λήψης  εθνικής εμβέλειας  ενημερωτικού  
προγράμματος  γενικού  περιεχομένου  για  μετάδοση  υψηλής  ευκρίνειας  (high  
definition)», η περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 216/20.5.2016 και 
301/24.6.2016) και ιδίως την παρ. 6.4. του Κεφαλαίου 6 αυτής 
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15. τις διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης, οι οποίες δόθηκαν από την Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) και έχουν αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα 
της, 

16.  τις κάτωθι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής (Πίνακας 1) μετά των συνημμένων 
φακέλων υποβληθέντων δικαιολογητικών: 
 

Πίνακας 1: 
Α/Α Υποψήφιος αρ. πρωτ ημ/νία 

1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ) 

12916 29.6.2016 

2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.) 12957 30.6.2016 
3 ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12972 30.6.2016 
4 DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED  13181 4.7.2016 
5 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA) 13182 4.7.2016 
6 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.) 

13184 4.7.2016 

7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ITV CP) 

13186 4.7.2016 

8 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIO-TV) 13191 4.7.2016 
9 ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ 
Μ.Μ.Ε. Α.Ε.) 

13195 4.7.2016 

10 CITYNEWS AE (ΑΡΤ ΤV) 13196 4.7.2016 
11 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (MEGA CHANNEL) 
13197 4.7.2016 

  
17.  τις διευκρινιστικές απαντήσεις των υποψηφίων εταιριών (Πίνακας 2)  μετά των 

συνημμένων εγγράφων τους, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματός της:  
 

Πίνακας 2: 
Α/Α Υποψήφιος αρ. πρωτ. και ημ/νία 

επιστολής Ε.Δ.Δ. 
αρ. πρωτ. και 

ημ/νία απάντησης  
1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ) 

10 7.7.2016 13896 13.7.2016 

2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.) 

6 7.7.2016 13930 13.7.2016 

3  ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 7.7.2016 13936 13.7.2016 
4 DIMERA MEDIA INVESTMENTS 

LIMITED  
4 7.7.2016 13824 12.7.2016 

2 7.7.2016 13528 8.7.2016 5 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε. (ALPHA) 13 11.7.2016 13893 13.7.2016 

6 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. 
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

9 7.7.2016 13829 12.7.2016 
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.) 

7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ITV CP) 

11 7.7.2016 13927 13.7.2016 

8 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIO-
TV) 

3 7.7.2016 13933 13.7.2016 

7 7.7.2016 13810 12.7.2016 9 ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ 
Μ.Μ.Ε. Α.Ε.) 

14 13.7.2016   

10 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(MEGA CHANNEL) 

5 7.7.2016 13938 13.7.2016 

 
II. Την από 29/7/2016 (Αρ.Πρωτ.ΓΓΕΕ 14924/29-7-2016) Ένσταση - Προδικαστική Προσφυγή 
της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  και δ.τ. Τ.Π.Κ. 
μ.α.ε.» κατά της με Α.Π. 178/19-7-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας « Έγκριση του υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς 
Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση 
υψηλής ευκρίνειας (high definition)» 
 
ΙII.  Τα υπομνήματα   που  υπέβαλαν  οι  εταιρίες «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» με 
Αρ.Πρωτ.15052/2-8-2016 «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», με Αρ.Πρωτ. 15163/3-8-2016, 
«Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Α.Ε»  με Αρ.Πρωτ. 15192/3-8-2016, 
15193/3-8-2016, 15194/3-8-2016 και 15195/3-8-2016, «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε» με Αρ.Πρωτ. 15274/4-8-2016, «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» με Αρ.Πρωτ.15261/4-8-2016 και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
και δ.τ. ΣΚΑΙ Α.Ε.» με Αρ.Πρωτ. 15302/9-8-2016 
 
ΙV. Το υπ’ αρ. 8/5.8.2016 Πρακτικό της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του 
Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 
προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition) 
 
V.  Το  επιτακτικό  δημόσιο  συμφέρον  για  την  ταχεία  διενέργεια  και  ολοκλήρωση  της  
διαγωνιστικής  διαδικασίας  σε  συνδυασμό  με  την   υποχρέωση  διασφάλισης  των  
βέλτιστων  όρων  ελεύθερου  ανταγωνισμού, προϋπόθεση  του  οποίου  αποτελεί  η  - κατά  
το  δυνατόν – ευρύτερη  συμμετοχή   διαγωνιζομένων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
την απόρριψη της με αριθμ. Πρωτ. 14925/29.7.2016 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας 
‘ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’. κατά των συνυποψηφίων της που προεπιλέγησαν 
δυνάμει της προαναφερθείσας υπ’ αρ. 178/19.7.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και εναντίον των οποίων στρέφεται με την εξεταζόμενη 
προδικαστική προσφυγή της, καθ’ όλους αυτής τους λόγους και ειδικότερα:   
 
 
Α. Κατά της εταιρίας ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ΄  
 

1. Σχετικά με την παράβαση της παρ. 5.3 της προκήρυξης 
 

Οι προσκομισθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις συντάσσονται κατ’ άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και 
το τυποποιημένο έγγραφο δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο 
όρος 5.3. της προκήρυξης. 
 
2. Σχετικά με την παράβαση όρων της προκήρυξης περί υποχρέωσης προσκόμισης 
Υπεύθυνων Δηλώσεων και εγγράφων φυσικών προσώπων - μετόχων της υποψήφιας . 
 
Ο έλεγχος της αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί όρο της Προκήρυξης. Ο 
κος Κυριακίδης έχει 0,8% και η κα Σκούρα 0,11%, ήτοι συνολικά μικρότερο του 1% του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η προσκόμιση των 
σχετικών εγγράφων και άρα εκπληρούνται οι συναφείς όροι της προκήρυξης. 
 
 
3. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Α.2.3 της προκήρυξης 
 
Έχει προσκομισθεί από την υποψήφια εταιρία ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ΄ 
το σύνολο των Πρακτικών Γ.Σ. από 30.05.2014, ήτοι συνολικά 16 πρακτικά. Ως εκ τούτου 
εκπληρούται ο όρος Α.2.3. της προκήρυξης. 
 
4. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Α.2.10 της προκήρυξης 
 
Έχουν υποβληθεί από την υποψήφια ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ’ τα απαιτούμενα από 
τον όρο Α.2.10. της προκήρυξης έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο 
φάκελο της  υποψήφιας. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο σχετικός όρος της προκήρυξης. 
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5. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Β.1.1 & Β.1.3 της προκήρυξης 
 
Το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιά με την υπ’ αρ.πρωτ.8388/24-5-2016 ανακοίνωσή δηλώνει ότι την 24-5-2016 
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το από 1/5/2016 Πρακτικό του ΔΣ της εταιρίας ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ 
ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ’, με βάση το οποίο προκύπτει ότι πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 17.711.841€ με μετρητά, όπως αποφασίστηκε κατά τη 
ΓΣ της 15-4-2016. Με βάση τα ως άνω διαλαμβανόμενα συνάγεται εκπλήρωση των όρων 
Β.1.1 & Β.1.3. της προκήρυξης. 
 
6. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Β.1.2 & Β.1.3 της προκήρυξης 
 
Σε εφαρμογή των παρ. Β.1.2. και Β.1.3. η υποψήφια εταιρεία ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ΄ έχει προσκομίσει ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις, με βάση τις οποίες 
εκπληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. της 
προκήρυξης δεν προβλέπεται η αναμόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων προβαίνοντας σε εκ 
των υστέρων αποτιμήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου 
εκπληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι της προκήρυξης. 
 
7. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Δ.1 & Δ.1.2  της προκήρυξης 
 
Στην υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής εκ μέρους της υποψήφιας εταιρίας ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ 
ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ΄ αναφέρονται οι ιδιότητες των κ.κ. Σπανολιού και Κιμπουρόπουλου. Ως εκ 
τούτου η μη αναφορά της ιδιότητάς τους στην Υπεύθυνη Δήλωση δεν επιφέρει λόγο 
αποκλεισμού. 
 
8. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Γ.1.3  της προκήρυξης 
 
Σύμφωνα με την αίτηση συμμετοχής της υποψήφιας εταιρίας ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ΄, ο κος Κολοκυθάς δεν αποτελεί Διευθυντικό Στέλεχος. Και εκ περισσού 
υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ.Δ.4.2. της προκήρυξης. Στην αίτηση 
συμμετοχής της υποψήφιας εταιρίας ο κος Κολοκυθάς δεν περιλαμβάνεται στα διευθυντικά 
στελέχη, αλλά περιλαμβάνεται στην ονομαστική κατάσταση των επικεφαλής κάθε 
επιμέρους Τμήματος του υποψηφίου και των λοιπών μελών κάθε Τμήματος. 
 
9. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Η.2.3  της προκήρυξης 
 
Κατ’ αρχάς η υποψήφια εταιρία ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ΄ σε εκπλήρωση του όρου 
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Η.2.3 της προκήρυξης έχει συνολικά καταθέσει με το φάκελο συμμετοχής της ογδόντα 
εννέα (89) τραπεζικές ενημερότητες που αφορούν στην ίδια και στους νομίμους 
εκπροσώπους της, μεταξύ των οποίων και για τον κ.Κιμπουρόπουλο.  
Τεκμαίρεται ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε και το 
όνομα του κ. Κιμπουρόπουλου. 
 
Β. Κατά της εταιρίας ΄ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ΄ 
 
1. Σχετικά με την παράβαση της παρ. 4.2.δ σε συνδυασμό με την παρ. Α.2.4 της 
προκήρυξης 
 
Η υποψήφια εταιρία ΄ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ΄ έχει προσκομίσει με το φάκελο συμμετοχής της 
σε πρωτότυπο και αντίγραφο το από 17/11/2015 Πρακτικό ΔΣ νομίμως επικυρωμένο (βλ. 
σχετ. έγγραφο 65). Ως εκ τούτου εκπληρούται ο όρος της προκήρυξης. 
 

2. Σχετικά με την παράβαση της παρ. 5.4 της προκήρυξης  
 

Η προσκομισθείσα από την υποψήφια εταιρία υπεύθυνη δήλωση σε εκπλήρωση του όρου 
Ζ.1.1.6. έχει θεωρηθεί νομίμως από δικηγόρο. 
Σύμφωνα άλλωστε με σχετική διευκρινιστική απάντηση της ΓΓΕΕ, την οποία έγκαιρα είχε 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, η θεώρηση από δικηγόρο συνεπάγεται νομίμως θεωρημένη 
Υπεύθυνη Δήλωση. 
 

3. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Β.1.2 & Β.1.3 της προκήρυξης 
 

Η απαίτηση της παρ. Β.1.2. της Προκήρυξης δεν προβλέπει την αναμόρφωση των Ιδίων 
Κεφαλαίων μετά από τις παρατηρήσεις της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Ως εκ 
τούτου δεν διαπιστώνεται παράβαση των σχετικών όρων της προκήρυξης εκ μέρους της  
υποψήφιας εταιρίας ΄ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ΄. 
 
4. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Γ.1.1, Γ.1.2 & Γ.1.3 της προκήρυξης 
 
Οι μέτοχοι της υποψήφιας εταιρίας ΄ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ΄ είναι νομικά πρόσωπα και 
προσκομίσθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον Γ.1.1. της προκήρυξης. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4339/2015 ορίζεται ότι η υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης καταλαμβάνει και τους ενεχυρούχους δανειστές. Εν προκειμένω 
ενεχυρούχος δανειστής είναι η Τράπεζα Πειραιώς – νομικό πρόσωπο εισηγμένο στο Χ.Α. - , 
τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι προφανώς γνωστά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η 
υποψήφια εταιρεία δεν έχει προβεί στην εκχώρηση δικαιώματος ψήφου στην Γ.Σ. στην 
Τράπεζα Πειραιώς, δεδομένου ότι το σχετικό ενεχυριασμένο δάνειο έως και την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς από την υποψήφια δεν έχει καταπέσει.  
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Οι εκ μέρους της υποψήφιας εταιρίας απατήσεις της παρ. Γ.1.3 καλύπτονται από σειρά 
προσκομισθέντων εγγράφων της (ενδεικτικά από Υπεύθυνες Δηλώσεις των παρ. Γ.2.3, Γ.2.4 
και Γ.2.5 στο φάκελο της υποψήφιας: Paxana Holdings Limited (Διευθυντής είναι η κα 
Χαραλαμπία Μαύρου), Feiden Holdings Limited (Διευθυντής είναι η Trustee Services Limited 
με Διευθυντή τον κ. Μενέλαο Κυπριανού), Thelon Trading Limited (Διευθυντής είναι η κα 
Χριστούλλα Θεοδώρου), Hogrid Holding Limited (Διευθυντής είναι η κα Δήμητρα Ζαλίστη), 
Blue Dime Holding S.A. (Διευθυντές οι κ.κ. Andrzej Klapinski και Zuzanna Zielinska- 
Rousseau) (συμβολαιογραφικό 7100/2016MS). 
 
5. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Γ.2.3 της προκήρυξης 
 
Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις της υποψήφιας εταιρίας ΄ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ΄ έχουν 
υπογραφεί την ημέρα θεώρησης ενώπιον του αρμοδίου πιστοποιούντος υπαλλήλου, όπως 
προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο όρος Γ.2.3. της 
προκήρυξης. 
 
6. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Γ.2.6 & Γ.2.7 της προκήρυξης 
 
Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο δεν προβλέπεται η ύπαρξη βεβαίωσης ή πιστοποιητικού 
δημόσιας αρχής που να βεβαιώνει ότι υπάρχει υποχρέωση ονομαστικοποίησης. Η 
προσκομισθείσα από 11/07/2016 βεβαίωση του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου χορηγήθηκε εκ 
περισσού. Ομοίως, κατά το δίκαιο του Λουξεμβούργου δεν υπάρχει σχετική βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό.  
 
Το προσκομισθέν με την από 13/07/2016 επιστολή της υποψήφιας εταιρίας ΄ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ΄ με την οποία προσκόμισε το μετοχολόγιο θεωρημένο από το τοπικό 
Μητρώο Εταιρειών καθώς και η Σχετική Συμβολαιογραφική Δήλωση των Διευθυντών της 
Εταιρείας, γνωμοδότηση δικηγόρου Λουξεμβούργου, ως και η υπεύθυνη δήλωση του 
πληρεξουσίου της εταιρείας Blue Dime Holding S.A. προσκομίστηκαν εκ περισσού. Ως εκ 
τούτου εκπληρούνται οι σχετικοί όροι της προκήρυξης. 
 
7. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.1 της προκήρυξης 
 
Ο όρος Δ.3.1 της προκήρυξης αναφέρεται σε μετόχους φυσικά πρόσωπα και δεν έχει 
εφαρμογή εν προκειμένω, καθώς οι μέτοχοι της υποψήφιας είναι νομικά πρόσωπα.  
 
8. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.3 της προκήρυξης 
 
Η υποψήφια εταιρία ΄ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ΄ προσκόμισε τις απαιτούμενες Εκθέσεις Ελέγχου 
από Ορκωτό Ελεγκτή, ως και τα αντίγραφα συμβολαίων αγοραπωλησίας μετοχών για τους 
μετόχους με ποσοστό άνω του 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. Δ.3.3. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο όρος Δ.3.3. της προκήρυξης. 
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9. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.4.1 της προκήρυξης 
 
Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση της κας Βαρδιάννας Βαρδινογιάννη, η απόκλιση κατά 
δύο ημέρες μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής και της ημερομηνίας θεώρησης δεν 
επηρεάζει    τη  νομική  ισχύ  της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Όσον αφορά την υπεύθυνη 
δήλωση της κας Αναστασίας Βαρδινογιάννη ως ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της 
υπογραφής τεκμαίρεται η ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης και δεν επηρεάζει  
τη  νομική  ισχύ  της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
 
10. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Στ.1.2.3 της προκήρυξης  
 
Το προσκομισθέν πρόγραμμα του ΣΤ.1.2.2 και η υπεύθυνη δήλωση που προσκομίστηκε κατ’ 
απαίτηση της παρ.  ΣΤ 1.2.3 καλύπτουν τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων όρων της 
προκήρυξης. 
 
11. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Η.2.3 της προκήρυξης  
 
Εν προκειμένω υπόχρεες για την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων ήταν οι εταιρείες 
Paxana Holdings Limited και Feiden Holdings Limited, οι οποίες όντως έχουν προσκομίσει 
σχετικές αρνητικές Υπεύθυνες Δηλώσεις. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο όρος της προκήρυξης. 
 
12. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Ε.1 της προκήρυξης  
 
Τα προσκομισθέντα έγγραφα της προσφοράς που αφορούν την Τεχνική Μελέτη (Έγγραφα 
20-25) καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της παρ. Ε.1.3.γ. Τα προσκομισθέντα έγγραφα της 
προσφοράς που αφορούν Δικαιολογητικά Κτιριακών Εγκαταστάσεων 26-42 καλύπτουν 
πλήρως τις απαιτήσεις της παρ. Ε.2. 
 
13. Σχετικά με την ακυρότητα μεταβίβασης μετοχών λόγω εικονικότητας και επακόλουθη 
παραβίαση των όρων της Προκήρυξης περί υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών.
  
Η υποψήφια προσκόμισε τις Εκθέσεις Ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή και τα αντίγραφα 
συμβολαίων αγοραπωλησίας μετοχών για τους μετόχους με ποσοστό άνω του 1% του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.3.3. Η επ’ 
αόριστον πίστωση του τιμήματος με τον τρόπο που εκθέτει η προσφεύγουσα δεν 
αποδεικνύει εικονικότητα της συναλλαγής  και  σε  κάθε  περίπτωση  δεν  έχει  
αναγνωριστεί  δικαστικώς. 
 
14. Σχετικά με ζητήματα συγκεντρώσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 & 5 του Ν. 
4339/2015 
 
14.1. Με  τις προσκομισθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις των κ.κ.  Αλκαλάι και Αλεξάκη 
δηλώνεται ότι δεν έχουν συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ. 
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14.4. Ο προβαλλόμενος ισχυρισμός δεν προσκρούει σε διάταξη της Προκήρυξης.Οι 
κατατεθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση του όρου της παρ. Δ.2.3 
της Προκήρυξης. Σε  καμία  περίπτωση  δεν  προβλέπεται  από  όρο  της  προκήρυξης   η 
διακρίβωση του αληθούς περιεχομένου των υπεύθυνων δηλώσεων που  υποβάλλουν  οι  
υποψήφιοι. Τυχόν  ψευδής  δήλωση  επιφέρει  τις  κυρώσεις  του  ν.  1599/1986. 
 
15. Σχετικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις  
 
Ο προβληθείς ισχυρισμός είναι αόριστος και γι' αυτό ανεπίδεκτος εκτίμησης διότι δεν 
κατονομάζεται για ποιες Υπεύθυνες Δηλώσεις από το σύνολο που προσκομίστηκαν και 
αφορούν την εταιρεία Feiden Holdings Limited δεν αναφέρεται το ΑΦΜ. 
 
Γ. Κατά της εταιρίας ΄ANTENNA T.V. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄  
 
1. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Β.1.2 & Β.1.3 της προκήρυξης  
 
Σύμφωνα με σχετική διευκρινιστική απάντηση της ΓΓΕΕ που έχει αναρτηθεί στον επίσημο 
ιστότοπό της ως «τρέχον» ύψος ιδίων κεφαλαίων, κατά την παρ. Β.1.2 της προκήρυξης, 
νοείται αυτό που προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 
υποψηφίου που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. Β.2.4, εκτός αν έχουν 
πραγματοποιηθεί μεταβολές των οικονομικών στοιχείων βάσει των οποίων 
διαμορφώνονται τα ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) σε χρονικό διάστημα 
μετά τη δημοσίευση των καταστάσεων αυτών. Ακολουθώντας τον εν λόγω τρόπο 
υπολογισμού, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της υποψήφιας εταιρίας ΄ANTENNA T.V. 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄ διαμορφώνεται στο ποσό των €10.992.339,00, ήτοι ποσό ανώτερο 
από το ελάχιστο ποσό των €8.000.000,00 του μετοχικού κεφαλαίου.  
 
Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η αύξηση δεν έγινε με μετρητά, η πρόβλεψη της 
Προκήρυξης (άρθρο Β.2.2) αναφέρεται σε ολοσχερή ή μερική καταβολή σε μετρητά του 
ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεών του. Από τα  υποβληθέντα  πρακτικά του 
ΔΣ της εταιρείας προκύπτει μερική καταβολή σε μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου της 
Υποψήφιας. 
 
Κατά συνέπεια πληρούνται οι ανωτέρω όροι Β.1.2 & Β.1.3. της προκήρυξης. 
 
2. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Γ.1.1 της προκήρυξης 
 
Οι μέτοχοι της υποψήφιας εταιρίας ΄ANTENNA T.V. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄, ήτοι ALTAVISTA 
GLOBAL HOLDING S.A R.L., GLOBECAST HOLDINGS S.A. R.L. και PRAXIS GLOBAL 
INVESTMENTS S.A.R.L. είναι νομικά πρόσωπα και προσκομίσθηκαν με τον φάκελο 
συμμετοχής τα απαιτούμενα σύμφωνα με τον όρο Γ.1.1. της προκήρυξης στοιχεία.  
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3. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.1.1 σε συνδυασμό με την παρ. 5.2 της προκήρυξης 
 
Το προσκομισθέν ποινικό μητρώο του Anterro Baldaia με τα συνοδευόμενα έντυπα 
μετάφρασης παρέχουν επαρκή πληροφόρηση. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο όρος της 
προκήρυξης. 
 
4. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.1 της προκήρυξης 
 
Η παρ. Δ.3.1 αναφέρεται σε μετόχους φυσικά πρόσωπα και δεν έχει εφαρμογή εν 
προκειμένω, καθώς οι μέτοχοι της υποψήφιας εταιρίας ΄ANTENNA T.V. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄ είναι νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο όρος της προκήρυξης. 
 
5. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.3.1 της προκήρυξης 
 
Από το υποβληθέν απόσπασμα   των  σημειώσεων   επί των οικονομικών καταστάσεων που 
φέρει σφραγίδα Ορκωτού Ελεγκτή (KPMG) προκύπτει η εκπλήρωση του όρου της παρ. 
Δ.3.3.1. της προκήρυξης. Το έγγραφο είναι νομίμως μεταφρασμένο από δικηγόρο. 
 
6. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.3.6 της προκήρυξης 
 
Και οι τρεις εταιρείες μέτοχοι της υποψήφιας εταιρίας ΄ANTENNA T.V. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄ έχουν προσκομίσει τις από 21/06/2016 αντίστοιχες τρεις δανειακές συμβάσεις 
νόμιμα μεταφρασμένες. 
 
7. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Η.1.2 της προκήρυξης 
 
Με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 18736/2016 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών 
βεβαιώνεται ότι ως 08/06/2016 δεν είχε κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς της 
ειδικής εκκαθάρισης. Σύμφωνα με το 2148/2016 Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 
βεβαιώνεται ότι πιστοποιητικό περί μη διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση 
δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται τα αντίστοιχα βιβλία. 
 
8. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Η.2.3  της προκήρυξης 
 
Σύμφωνα με σχετική διευκρινιστική απάντηση της ΓΓΕΕ που έχει αναρτηθεί στον επίσημο 
ιστότοπό της, για τους λοιπούς υπόχρεους αρκεί η προσκόμιση αρνητικής Υπεύθυνης 
Δήλωσης. Η προσκόμιση πιστοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων που εμφανίζουν 
μηδενικό δανεισμό αντικαθιστά  επαρκώς  τη  σχετική  υποχρέωση  για προσκόμιση απλής 
υπεύθυνης δήλωσης. 
 
Δ. Κατά της εταιρίας ΄ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.΄ 
 
1. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Β.1.2 της προκήρυξης 
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Σύμφωνα  με  την   απαίτηση της παρ. Β.1.2. της Προκήρυξης ελέγχεται  μόνον το ύψος των 
Ιδίων Κεφαλαίων των Οικονομικών Καταστάσεων. Ως εκ τούτου εκπληρούται ο όρος της 
προκήρυξης.  
 
2. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.3.8 της προκήρυξης 
 
 Με  την  αίτηση  συμμετοχής  της υποψήφιας εταιρίας ΄ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.΄ έχουν υποβληθεί τα αναφερόμενα στα σημεία Δ.3.3.8.α.1 έως και Δ.3.3.8.στ.2(ii) 
έγγραφα  του πίνακα περιεχομένων του Τεύχους Δ' της εν λόγω εταιρείας. Ως εκ τούτου 
πληρούται ο όρος Δ.3.3.8 της Προκήρυξης. 
 
3. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Ε.2.3.4 της προκήρυξης 
 
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τους όρους της παρ. Ε.2.3.4, υποψήφιος 
που αδυνατεί να προσκομίσει τα έγγραφα που απατούνται στην εν λόγω παράγραφο, για 
το σύνολο η τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του κεφ. Ε.2, υποχρεούται να υποβάλει 
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. Ε.2.3.8. Η κατά την παρ. 
Ε.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση υποβλήθηκε από τον υποψήφιο (στοιχεία φακέλου Ε.2.3.8.α  και 
Ε.2.3.8.β)     
 
4. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Ζ.1.1.6 της προκήρυξης 
 
Η παρ. Ζ.1.1.6 της Προκήρυξης αφορά στις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν απασχολούν 
τον οριζόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, 
όπως προκύπτει από την παρ. 6, άρθρο 9 του Ν. 4339/2015.  
Η εν λόγω υποψήφια εταιρεία ΄ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.΄ έχει υπερκαλύψει 
τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην 
περίπτωση της παρ. Ζ.1.1.6 της Προκήρυξης. 
 
5. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Η.1.1  της προκήρυξης 
 
Σύμφωνα με την παρ. 5.5 της Προκήρυξης, ορθώς έχει προσκομιστεί από την εταιρεία 
΄ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.΄ ένορκη βεβαίωση περί μη έκδοσης πιστοποιητικών 
της μετόχου της υποψήφιας.  
 
Ο ισχυρισμός ότι η συνυποψήφια εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. έχει υποβάλει το από 
28/06/2016 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη είναι ανακριβής. Τούτο διότι και στην περίπτωση της εταιρείας 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της μετόχου της με την από 28/06/2016 Υ/Δ 
του έχει βεβαιώσει ότι σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία δεν εκδίδονται τέτοια 
πιστοποιητικά. 
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6. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Η.1.2 της προκήρυξης  
 
Με βάση το προσκομισθέν από την εταιρεία ΄ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.΄ υπ' 
αριθμ. πρωτ. 19314/2016 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών βεβαιώνεται ότι ως 
10/06/2016 δεν είχε κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. 
Σύμφωνα με το 2796/2016 Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Κρωπίας βεβαιώνεται ότι δεν 
εκδίδεται πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση. Ως εκ τούτου 
πληρούται ο όρος της παρ. Η.1.2 της Προκήρυξης. 
 
Ε. Κατά της εταιρίας ‘ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.’ 
 
1. Σχετικά με την παράβαση των παρ. Γ.1.1, Γ.1.2 & Γ.2.2 της προκήρυξης 
 
Με βάση το προσκομιζόμενο σε επικυρωμένο αντίγραφο μετοχολόγιο της υποψήφιας 
εταιρείας ‘ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.’ προκύπτει ότι μοναδική μέτοχός της από 11/09/2013 
και μέχρι σήμερα είναι η A-ORIZON MEDIA LTD. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει ασάφεια ως 
προς τη μετοχική σύνθεση της Υποψήφιας εταιρείας. 
 
2. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.3.3 της προκήρυξης 
 
Από τα στοιχεία του φακέλου της υποψήφιας εταιρείας ‘ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.’ προκύπτει 
ότι η μοναδική μέτοχός της (A-ORIZON MEDIA LTD) έχει προσκομίσει Οικονομικές 
Καταστάσεις των ετών 2011-2015. Ως εκ τούτου πληρούται ο όρος της παρ. Δ.3.3.3 της 
Προκήρυξης. 
 
 
3. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Δ.3.3.6 της προκήρυξης 
 
Όπως προκύπτει από την από 28/06/2016 βεβαίωση της Τράπεζας Κύπρου προς τον 
Αχιλλέα Δημητρίου σε συνδυασμό με την 28/06/2016 υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, το 
ληφθέν δάνειο υπολοίπου €1.201.075,00 πλέον τόκων δεν αφορά την προς αδειοδότηση 
δραστηριότητα, κατ' επιταγή της παρ. Δ.3.2.8 της Προκήρυξης. 
 
4. Σχετικά με την παράβαση της παρ. Η.2.2 της προκήρυξης 
 
Στην προσκομισθείσα εκ μέρους της υποψήφιας εταιρείας ‘ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.’ 
Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, δεν περιλαμβάνονται δικηγόροι. Ως εκ τούτου δεν 
απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΕΤΑΑ. 
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ΣΤ. Κατά της εταιρίας ‘DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED’ 
 
1.  Σχετικά με την παράβαση της παρ.  4.1.  της  προκήρυξης 
 
Σύμφωνα  με  το  δίκαιο  της  έδρας  της  (κυπριακός  περί  Εταιριών  Νόμος  Κεφ.  113)  η  
υποψήφια  εταιρία  έχει  τη  νομική  μορφή  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  μετοχές  
που  έχει  τα  ίδια  βασικά  χαρακτηριστικά   με  μία  ανώνυμη  εταιρία  του  κ.ν.  2190/1920, 
ήτοι  το  κεφάλαιό  της  είναι  διαιρεμένο  σε  μετοχές  και  η  ευθύνη  των  εταίρων  της  
περιορίζεται  στο  εν  λόγω  μετοχικό  κεφάλαιο. Συνεπώς  δεν  υφίσταται  παράβαση  του  
όρου   της  παρ.  4.1.  της  προκήρυξης. 
 
Αναφορικά  με  το  αντικείμενο  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  της  υποψήφιας  
εταιρίας:   
 
 Ο νόμος 4339/2015 στο άρθρο 3 ορίζει ότι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
αδειοδότησης έχουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. 
  
Εκ της ανωτέρω διάταξης συνάγεται ότι απαίτηση του νόμου είναι η αποκλειστική 
δραστηριοποίηση στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ενώ εταιρικός σκοπός μπορεί να 
είναι και άλλος. 
  
Εκ των υποβληθέντων στοιχείων (ενδεικτικά  καταστατικό)  προέκυψε ότι η εταιρία 
‘DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD’ θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των 
Μέσων Ενημέρωσης και μεταξύ των εταιρικών  σκοπών της περιλαμβάνεται η παροχή 
υπηρεσιών επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. 
 
2.  Σχετικά  με  την  παράβαση  της  παρ.  4.2.ε  της  προκήρυξης 
 
Κατ’ αρχάς η υποχρέωση του όρου 4.2.ε. της προκήρυξης τίθεται προς διευκόλυνση του 
έργου των Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού και Ενστάσεων αντίστοιχα.  
Επίσης με βάση τον όρο αυτό δεν απαιτείται συνεχής αρίθμηση των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, αλλά μόνον αρίθμηση ανά τεύχος, όπως  έχει  επισημανθεί  με  σχετική  
διευκρίνιση  προς  τους  υποψηφίους  που  αναρτήθηκε  έγκαιρα  στην  ιστοσελίδα  της  
ΓΓΕΕ. 
 
Εν προκειμένω στον υποβληθέντα φάκελο της εταιρίας περιλαμβάνονται υποκατάλογοι με 
αρίθμηση ανά τεύχος. 
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3.  Σχετικά  με  την  παράβαση  της  τελευταίας  παραγράφου  των  τευχών  Α  και  Β  της  
προκήρυξης 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του κ. Γεώργιου Γεωργίου περιλαμβάνουν το απαιτούμενο 
περιεχόμενο για τις αλλοδαπές εταιρείες σύμφωνα με τα Τεύχη Α' και Β’ της προκήρυξης. 
 
4.  Σχετικά  με  την  παράβαση  της  παρ.   Β.2.2  της  προκήρυξης 
 
Η εταιρία ‘DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD’ προσκόμισε το από 29/06/2016 Γραπτό 
Ψήφισμα του μοναδικού διευθυντή της μετόχου της 'DIMERA LTD' σύμφωνα με το οποίο το 
συνολικό ποσό των €8.000.000,00 θα πληρωθεί στο λογαριασμό της νέας εταιρίας 
(υποψήφιας) κατά την ημέρα της ίδρυσής της, ήτοι την 29/06/2016. Επιπλέον, 
προσκομίστηκε extrait της Τράπεζα Κύπρου σύμφωνα με το οποίο η 'DIMERA LTD' 
απέστειλε στην 'DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD' το ως άνω αναφερόμενο ποσό. 
Ως εκ τούτου εκπληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της προκήρυξης. 
 
5.  Σχετικά  με  την  παράβαση  των  παρ.   Γ.2.6  και  Γ.2.7   της  προκήρυξης 
 
Η  υποψήφια  εταιρία 'DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD' προσκόμισε κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της μέχρι την ονομαστικοποίησή τους (έγγραφα 1 του Τεύχους Γ) και  
συνεπώς  εκπληρώνονται οι όροι  των παρ. Γ.2.6 και Γ.2.7 της Προκήρυξης. 
 
6.  Σχετικά  με  την  παράβαση  της   παρ.   Δ.3.3   της  προκήρυξης 
 
Η υποψήφια εταιρία 'DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD' σε εκπλήρωση των όρων της παρ. 
Δ.3.3  της Προκήρυξης έχει συμπεριλάβει στο φάκελο αίτησης  συμμετοχής  τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
7.  Σχετικά  με  την  παράβαση  της   παρ.   Η.2.1   της  προκήρυξης 
 
Δεδομένου ότι η υποψήφια εταιρία   συστάθηκε στις 29/06/2016 και ο φάκελος   της  
αίτησης  συμμετοχής  της  υπεβλήθη στις 30/06/2016, τεκμαίρεται ότι η εταιρία αυτή  
εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της παρ. Η.2.1 με την προσκόμιση των σχετικών υπευθύνων 
δηλώσεων. 
 
8.  Σχετικά  με  την  παράβαση  της   παρ.   Η.2.2   της  προκήρυξης 
 
Η υποψήφια εταιρία 'DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD' σε εκπλήρωση των όρων της παρ. 
Η.2.2 της Προκήρυξης έχει συμπεριλάβει στο φάκελο υποβολής προσφοράς υπεύθυνες 
δηλώσεις των κ.κ. Γεωργή Σαββίδη και Νίκου Σαββίδη θεωρημένες ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής του από την Υποδ/νση Ειδ. Αστ. Δυνάμεων Β. Ελλάδος. Ως εκ τούτου 
εκπληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της προκήρυξης. 
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Ζ. Κατά της εταιρίας ‘ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ 
 
Σχετικά  με  την  παράβαση  της  παρ.   Γ.2.7  της  προκήρυξης   
 
Στην  περίπτωση  της  μητρικής  εταιρίας  της  υποψήφιας, η  οποία   είναι  εισηγμένη  στο  
Χρηματιστήριο  Αξιών  Κύπρου  και  οι  μετοχές  της  είναι  εκ  του  νόμου  ονομαστικές, δεν  
τυγχάνει  εφαρμογής  η  παρ.  Γ.2.7  της  προκήρυξης  αλλά  η  παρ.  Γ.2.6  που  αφορά  
αλλοδαπές  εταιρίες  που  υποχρεούνται  να  έχουν  ονομαστικές  μετοχές. Σε  συμμόρφωση  
με  τον  όρο  αυτό  η   υποψήφια  προσκόμισε  σχετικές  βεβαιώσεις  της  αρμόδιας  
κυπριακής  αρχής  (έγγραφα   υπ΄ αριθμ.  23  και  24α)  καθώς  και  καταστάσεις  μετόχων  
της  ίδιας  και  της  μητρικής  της  (έγγραφα   υπ΄ αριθμ.  23  και  24).  Η  προκήρυξη  δεν  
προβλέπει  την  υποχρέωση  προσκόμισης  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  αναφορικά  με  
τους  μετόχους  των  μετόχων  των  υποψηφίων. Ως  εκ  τούτου  δεν  υφίσταται  παράβαση  
του  όρου  της  παρ.   Γ.2.7  της  προκήρυξης.   
 
Η . Κατά της εταιρίας ‘ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’ 
 
Δεδομένου ότι η υποψήφια εταιρία ‘ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’, δυνάμει  της με αρ. 178/19.7.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  που  επικύρωσε  το  υπ΄  αριθμ.  9  Πρακτικό  Προεπιλογής  
της  Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού,  έχει αποκλειστεί από την περαιτέρω 
διαγωνιστική διαδικασία, η δε  υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 14926/29.7.2016 προδικαστική  
προσφυγή  της  έχει  απορριφθεί  δυνάμει  της  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 202/10.8.2016   απόφασης   
Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρέλκει  η  εξέταση  των  λόγων  
προσφυγής  κατά  της  εταιρίας  αυτής. 
 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας  

 
 

Ελευθέριος Κρέτσος 
 
Κοινοποίηση: «ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  και δ.τ. Τ.Π.Κ. μ.α.ε..» 
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