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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Αθήνα, 10.8.2016 

  Α.Π. 207 

 

Θέμα: Απόρριψη επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  και δ.τ. ΣΚΑΙ 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 

5 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε. (ALPHA) 

2 7.7.2016 13528 8.7.2016 

13 11.7.2016 13893 13.7.2016 
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6 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. 
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.) 

9 7.7.2016 13829 12.7.2016 

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 

9 ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ 
Μ.Μ.Ε. Α.Ε.) 

7 7.7.2016 13810 12.7.2016 

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 14903/29-7-2016) Προδικαστική Προσφυγή της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  και δ.τ. ΣΚΑΙ 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. 7/3.8.2016 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  
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βέλτιστων  όρων  ελεύθερου  ανταγωνισμού, προϋπόθεση  του  οποίου  αποτελεί  η  - κατά  

το  δυνατόν – ευρύτερη  συμμετοχή   διαγωνιζομένων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την απόρριψη της με αριθμ. Πρωτ. 14903/29.7.2016 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας  

«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  και δ.τ. ΣΚΑΙ Α.Ε» 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:   

 

ΙΙ. Πλημμέλειες ως προς την τηρηθείσα διαδικασία 

Η τηρηθείσα από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διαδικασία ήταν καθ’ όλα τα 

στάδια αυτής σύννομη με βάση τόσο τους όρους της προκήρυξης όσο και το νόμο 

4339/2015, δεδομένου ότι τα πρακτικά που η προσφεύγουσα αιτήθηκε τα έλαβε καθ’ 

ομολογία της.  

Σύμφωνα  με  την  προκήρυξη  (όρος  6.4),  έγκριση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης & 

Επικοινωνίας απαιτείται  μόνον για το υπ’ αριθ. 9/18.7.2016 Πρακτικό 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) και με την έγκρισή του εκδόθηκε η 

προσβαλλόμενη εκτελεστή διοικητική πράξη.  

Περαιτέρω  κατά τα οριζόμενα στο  κεφάλαιο 9 της προκήρυξης η  Επιτροπή Ενστάσεων δεν 

εξετάζει και δεν αποφαίνεται επί των αναφερόμενων στην  προσφυγή της υποψήφιας υπ’ 

αρ. 13785, 13816, 13819, 13900 και 13901 ενστάσεων, αλλά συνδράμει τον Γενικό 

Γραμματέα στην αξιολόγηση των ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, στις  οποίες  

μπορούν να  ενσωματωθούν  οι  εν  λόγω  ενστάσεις  και   μπορούν να θιγούν όλα τα 

θέματα του εν λόγω σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Η διαδικασία αποσφράγισης και μονογράφησης ομοίως διενεργήθηκε σύμφωνα με τους 

τεθέντες εκ της προκήρυξης όρους, ο φάκελος συμμετοχής της εταιρίας ΄ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ υποβλήθηκε σύμφωνα 

με τα οριζόμενα 4.2.δ. της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, δεν προκύπτει υποχρέωση 

μονογράφησης κάθε φύλλου υποβαλλόμενου δικαιολογητικού. 
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1. Κατά της εταιρίας ‘ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.’  

II. ΤΕΥΧΟΣ Α - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής  

 

Το περιεχόμενο του από 30/06/2016 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΤΙΚΗ ΑΕ παρέχει επαρκή πληροφόρηση για την πιστοποίηση της αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου και καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις της Προκήρυξης. 

 

III. ΤΕΥΧΟΣ Γ’ - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 

α)  Σύμφωνα με την Προκήρυξη δεν απαιτείται ημερομηνία και υπογραφή στην κατά 

τους όρους της παρ. Γ.2.2 υποβληθείσα κατάσταση. Εκ περισσού, η πληροφορία που 

δίδεται μέσω της κατάστασης των μετόχων διασταυρώνεται ως προς το αληθές 

περιεχόμενό της από τα λοιπά στοιχεία του οικείου Τεύχους (μετοχολόγια και 

πιστοποιήσεις). Η διαφορά μεταξύ του υπ' αριθμ. πρωτ. 227118.321839/04.07.2016 Γενικού 

Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και της Κατάστασης των μετόχων έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει 

ολοκληρωθεί η τμηματική σε δύο δόσεις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το 

άρθρο 13Α του Ν. 2190/1920.  

 

β) Τα δικαιολογητικά των παρ. Γ.2.3 και  Γ.2.5 της προκήρυξης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον όρο Γ.2. απαιτούνται μόνο για την Υποψήφια εταιρεία 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ και τη μοναδική μέτοχό της A-ORIZON MEDIA LTD. 

 

IV. ΤΕΥΧΟΣ Δ’ - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 

         Από τους όρους της παρ. Δ.3 σε συνδυασμό με τους όρους της παρ. Δ.3.3 της 

Προκήρυξης προκύπτει ότι η προέλευση των οικονομικών μέσων απαιτείται μόνο για το 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μέτοχο της Υποψήφιας, απαίτηση η οποία ικανοποιείται από τα 

κατατεθέντα. 

 

V. ΤΕΥΧΟΣ Ε’ - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 

           Στο φάκελο του Υποψηφίου υπάρχει η απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία 

δεσμεύεται για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού του Κεφαλαίου Ε.1 της 

προκήρυξης, εκπληρώνοντας την απαίτηση της Ε.1.4 παραγράφου της προκήρυξης. 

 

VI. ΤΕΥΧΟΣ  Ζ’ -  Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής  

 

Σύμφωνα με τους όρους της παρ. Ζ.2.1.1 της Προκήρυξης, η Οικονομοτεχνική μελέτη 

αναφορικά με τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων 

αφορά σε υποψήφιους παρόχους που δεν λειτουργούν κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή για την Υποψήφια ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  
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VII. ΤΕΥΧΟΣ Η’ -  Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής  

 

Η Υποψήφια εταιρεία έχει προσκομίσει Βεβαιώσεις από δεκαπέντε (15) τραπεζικά 

ιδρύματα και τέσσερις (4) Υπεύθυνες Δηλώσεις, θεωρημένες ως προς το γνήσιο της 

υπογραφής με ημερομηνία υπογραφής, με αρνητική δήλωση για τη λήψη δανείων. Επίσης 

έχει προσκομισθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της Υποψήφιας 

(κας Τσιούβακα Αγορίτσας) περί μη λήψης δανείων από την ίδια, καθώς και για την εταιρία. 

Από σύνολο των ανωτέρω προκύπτει η εκπλήρωση του όρου Η.2.3 της Προκήρυξης. 

 

I. Υπεύθυνες Δηλώσεις χωρίς ημερομηνία έκδοσης 

Από τη θεώρησή τους τεκμαίρεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της κας Αγορίτσας Τσιούβακα 

έχουν  υπογραφεί την ημέρα θεώρησης ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου του ΚΕΠ 

Περιστερίου. 

2. Κατά της εταιρίας ΄ΙΩΑΝΝΗΣ- ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ΄ 

Ι. Γενικά - Σχετικά με τον εταιρικό σκοπό  

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 

‘ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των 

Μέσων Ενημέρωσης και μεταξύ των εταιρικών  σκοπών της περιλαμβάνεται η παροχή 

υπηρεσιών επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. 

 

ΙΙ. ΤΕΥΧΟΣ Δ - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής  

 

Δεν προβάλλεται συγκεκριμένος λόγος προδικαστικής προσφυγής. 

3.  Κατά της εταιρίας ‘ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ 

Ενότητα III. Γενικό Σχόλιο (επί του φακέλου συμμετοχής) 
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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  άλλωστε  έχει  επισημανθεί  με  σχετική  διευκρίνιση  

προς  τους  υποψηφίους  που  έχει  αναρτηθεί  εγκαίρως  στην  ιστοσελίδα  της  ΓΓΕΕ. 

 

Ως προς την εγγυητική επιστολή και την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος III, από την 

εξέταση του φακέλου της υποψηφίας προκύπτει ότι έχουν προσκομισθεί κατά τον 

προβλεπόμενο στη προκήρυξη τρόπο. 

 

ENOTHTA IV - Επί της Εγγυητικής Επιστολής και του Παραβόλου 

 

Δεν προβάλλεται  συγκεκριμένος  λόγος προδικαστικής προσφυγής. 

 

Ενότητα V – ΤΕΥΧΟΣ Α’ Επί της αίτησης συμμετοχής 

 

α) Ο έλεγχος του τρόπου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού δεν απαιτείται από κανέναν όρο της Προκήρυξης. Επιπλέον, στην 

περίπτωση της εταιρίας ΄ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ πληρούνται  οι προϋποθέσεις  που  τίθενται  από  τον  όρο  της παρ. 

Δ.3.1 της Προκήρυξης για την κάλυψη των οικονομικών μέσων από φυσικά πρόσωπα. 

 

β) Δεδομένου ότι η υποψήφια συστάθηκε στις 24/06/2016, δεν είναι δυνατό να 

προσκομίσει πρακτικά για έναν πλήρη χρόνο. Η απαίτηση της παρ. Α.2.4 της προκήρυξης 

καλύπτεται για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας. Τα έγγραφα του ΓΕΜΗ 

έχουν χειρόγραφα πρωτοκολληθεί (4.7.2014) και προφανώς ο αρμόδιος υπάλληλος εκ 

παραδρομής ως έτος πρωτοκόλλησης αναγράφει το 2014 αντί του ορθού 2016. Τα 

παράβολα κατεβλήθησαν (€30.000,00 και 2 Χ €10,00) από τον μοναδικό μέτοχο της 

υποψήφιας για λογαριασμό αυτής, λαμβανομένου υπόψη ότι η υποψήφια είναι υπό 

σύσταση και δεν έχει καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 

 

Ενότητα VΙ – ΤΕΥΧΟΣ Β’ Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής    

 

Δεν υφίσταται παράβαση της παρ. Β.2.5 της Προκήρυξης διότι ο σχετικός όρος αφορά την 

τελευταία χρήση (31/12/2015) κατά την οποία η Υποψήφια δεν υφίστατο. 

 

Ενότητα VΙΙ – ΤΕΥΧΟΣ Δ’ Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής    

 

Η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση περί των συμμετοχών του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη σε 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις καλύπτει την απαίτηση της παρ. Δ.2.2 της Προκήρυξης. Σε  

καμία  περίπτωση  δεν  προβλέπεται  από  όρο  της  προκήρυξης   η διακρίβωση του 
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αληθούς περιεχομένου των υπεύθυνων δηλώσεων που  υποβάλλουν  οι  υποψήφιοι. Τυχόν  

ψευδής  δήλωση  επιφέρει  τις  κυρώσεις  του  ν.  1599/1986. 

Ενότητα VΙΙΙ – ΤΕΥΧΟΣ Ε’ Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής    

 

Στο φάκελο του Υποψηφίου υπάρχει η από 1-7-2016 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία 

δεσμεύεται για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού του Κεφαλαίου Ε.1 της 

προκήρυξης, εκπληρώνοντας την απαίτηση της Ε.1.4 παραγράφου. 

 

Ενότητα ΙΧ– ΤΕΥΧΟΣ Η’ Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής    

 

α)  Το υπ' αριθμ. πρωτ. 427917 Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ για την κα Υψηλάντη Φωτεινή 

προφανώς εκ παραδρομής αναγράφει ως ημερομηνία έκδοσης την 27/01/2016, καθώς 

όπως προκύπτει από το κείμενό του βεβαιώνει την καταβολή εισφορών μέχρι την 

31/05/2016. Επιπλέον, η υπογράφουσα το δημόσιο έγγραφο Προϊσταμένη υπογράφει με 

ημερομηνία 27/06/2016. Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 31/07/2016. 

β)  Ο έλεγχος του τρόπου έκδοσης της εγγυητικής επιστολής δεν απαιτείται από 

κανέναν όρο της Προκήρυξης. Επιπλέον, από τις υποβληθείσες τραπεζικές ενημερότητες 

εκπληρούται η απαίτηση της παρ. Η.2.3 της Προκήρυξης. 

 

4. Κατά της εταιρίας ΄ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.΄ 

II ΤΕΥΧΟΣ Α’ - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής   

 

Έχει προσκομισθεί το σύνολο των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων από 04.11.2014, 

ήτοι 9 πρακτικά. Για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα τεκμαίρεται μη σύγκλιση Γενικών 

Συνελεύσεων. 

ΙII ΤΕΥΧΟΣ Δ’ - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής   

 

Από το συνδυασμό των όρων των παρ. Δ.3 και Δ.3.3.8 της προκήρυξης, συνάγεται ότι  

αντίγραφα συμβολαίων αγοραπωλησίας μετοχών απαιτούνται μόνο για την Υποψήφια 

εταιρία. Ως εκ τούτου αβάσιμα προβάλλεται ο ισχυρισμός. 

 

ΙV ΤΕΥΧΟΣ H’ - Επί των δικαιολογητικών Συμμετοχής   

 

α) Η Υποψήφια κάνοντας χρήση της παρ. 5.5 της Προκήρυξης, καλύπτει την απαίτηση 

της παρ. Η.1.1 προσκομίζοντας ένορκη βεβαίωση περί μη έκδοσης πιστοποιητικών της 

μετόχου της. 

 

β) Σύμφωνα με την παρ. Η.2 της προκήρυξης τα σχετικά πιστοποιητικά απαιτούνται για 

την Υποψήφια, τους νόμιμους εκπροσώπους της και τους μετόχους της. Εν προκειμένω τα 
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ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται για την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, τους 

νόμιμους εκπροσώπους της και την ALPHA MEDIA GROUP ΑΕ., τα οποία και 

προσκομίσθηκαν. 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης 

και Επικοινωνίας  

 

 

Ελευθέριος Κρέτσος 

 

 

Κοινοποίηση: «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  και δ.τ. ΣΚΑΙ Α.Ε.» 

ΑΔΑ: 7ΣΗΝ465ΙΧΦ-4ΛΝ


		2016-08-11T07:51:11+0300
	Athens




