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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Προκήρυξης 1/2019
Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση δύο
(2) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5Α, 14 παρ. 9 και 15 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών.
4. Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ‐ Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. 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.
5. Τον ν. 4070/2012 «Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Μεταφορές, Τουριστικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 82).
6. Τον ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση – αδειοδότηση
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
(Α΄161).
7. Τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (Α΄
37/1963).
8. Τον ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
9. Τον ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30).

Αρ. Φύλλου 22

10. Τον ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 166).
11. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
12. Το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2010/13/ΕΕ (EE L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (EE L 298
της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την
τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/
ΕΚ (EE L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων» (Α΄190).
13. Το π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών
εκπομπών» (Α΄ 75).
14. Τον Κανονισμό ΕΣΡ 2/1991 «Περί Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων» (Β΄421).
15. Τον ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α΄ 262).
16. Τον ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220).
17. Τον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος.
18. Τη με αριθμό 1830/2017 απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
«Καθορισμός αριθμού δημοπρατούμενων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου»
(Β΄ 2337).
19. Τη με αριθμό 2178/2017 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
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λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός τιμής
εκκίνησης για καθεμία από τις επτά (7) δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου» (Β΄ 2684).
20. Την προκήρυξη ΕΣΡ 1/2017 (Β’ 4123), με την οποία
προκηρύχθηκαν επτά (7) άδειες παρόχων περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.
21. Την απόφαση 101/2018 του ΕΣΡ, με την οποία ανακηρύχθηκαν πέντε (5) υποψήφιοι ως οριστικοί δικαιούχοι χορήγησης άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού
περιεχομένου.
22. Τις αποφάσεις 104/2018 έως και 108/2018 του ΕΣΡ
(ΦΕΚ Β’ 4371), με τις οποίες χορηγήθηκαν πέντε (5) άδειες
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

23. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5456/18.10.2018 αίτηση και την με αριθμό 7004106553/17.10.2018 εγγυητική
επιστολή ύψους 3.500.000 ευρώ της Τράπεζας Eurobank
Εργασίας, με τις οποίες η εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» εκδηλώνει έμπρακτο ενδιαφέρον
(υπό την έννοια του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 4339/2015)
για τη χορήγηση μίας εκ των αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού
προγράμματος γενικού περιεχομένου που παρέμειναν
αδιάθετες μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης
που πραγματοποιήθηκε στη βάση της Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017.
24. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη χορήγηση δύο (2)
αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης είναι ο
ακριβής καθορισμός της διαδικασίας για τη χορήγηση
μέσω δημοπρασίας δύο (2) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, βάσει των αρχών της
ισότητας και της αντικειμενικότητας και με κανόνες που
διασφαλίζουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολυφωνία και την ποιότητα στον χώρο των μέσων μαζικής
ενημέρωσης.
1.2 Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της παρούσας αδειοδότησης και της λειτουργίας των παρόχων
περιεχομένου, στους οποίους θα χορηγηθούν οι προκηρυσσόμενες άδειες, καθώς και οι όροι ανάκλησης των
αδειών αυτών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι δε
συναφείς υποθέσεις υπάγονται αποκλειστικά στα ελληνικά δικαστήρια.
1.3 Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης των αδειών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στα επιμέρους
κεφάλαια της παρούσας Προκήρυξης.
1.4 Οι άδειες προκηρύσσονται για την κάλυψη του
συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας.
1.5 Η διάρκεια ισχύος των αδειών θα είναι δεκαετής
από την ημερομηνία της έκδοσης καθεμίας από αυτές.
1.6. Το πρόγραμμα των αδειούχων παρόχων περιεχομένου θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια
(high definition) για όλη τη χρονική ισχύ της άδειας και
ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard definition)
μέχρι τις 31.12.2021.
1.7 Διευκρινίζεται ότι δεν θα προκηρυχθούν άδειες
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου πλέον των επτά (7) συνολικώς για όλη τη χρονική ισχύ των
αδειών που θα χορηγηθούν, με την επιφύλαξη των όσων
ορίζονται στις παραγράφους 1.8 και 9.5 της παρούσας.
Θα προκηρυχθούν ωστόσο εντός του ως άνω χρονικού
διαστήματος άλλες κατηγορίες αδειών παρόχων περιεχομένου, ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την
εκάστοτε χωρητικότητα του φάσματος.
1.8 Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση και της
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας κάποιες από τις
προκηρυσσόμενες άδειες παραμείνουν αδιάθετες, το
ΕΣΡ υποχρεούται να τις επαναπροκηρύξει με την ίδια
τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία παρόχων περιεχομένου και για δεκαετή διάρκεια, εφόσον μέχρι την
δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση
άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον
υποψήφιο με την κατάθεση στο ΕΣΡ σχετικής αίτησης
που θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 3.500.000)
ευρώ. Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει σε
περίπτωση μη παραδεκτής συμμετοχής του υποψηφίου
στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, άλλως θα επέχει
θέση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους όρους
της παρούσας. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό
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όριο παρέλθει άπρακτο, οι όποιες εναπομένουσες άδειες
αποδεσμεύονται αυτοδικαίως για την προκήρυξη άλλης
κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου.
1.9 Η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου θα τηρηθεί αναλογικά και στην περίπτωση ματαίωσης του
διαγωνισμού, λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων.
1.10 Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι
τα εξής:
Ι. Υποβολή των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της παρούσας.
ΙΙ. Προεπιλογή των υποψηφίων, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 της παρούσας.
ΙΙΙ. Διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανακήρυξη των
προσωρινών υπερθεματιστών, σύμφωνα με το κεφάλαιο
6 της παρούσας
ΙV. Χορήγηση των αδειών στους οριστικούς υπερθεματιστές και καταβολή του τιμήματος των αδειών, σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 της παρούσας.
1.11. Η χορήγηση των προκηρυσσόμενων αδειών θα
γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Δημοσίευση Προκήρυξης Κατά την παράγραφο 3.2.7
και υποβολή φακέλων αι- της παρούσας
τήσεων συμμετοχής
Υποβολή συμπληρωματι- Κατά την παράγραφο 5.1.2
κών πληροφοριών
της παρούσας
Ανακοίνωση προσωρινών Κατά την παράγραφο 5.2.1
προεπιλεγέντων
της παρούσας
Λήξη προθεσμίας υποβο- Κατά τις παραγράφους
λής ενστάσεων
8.2.1 και 8.3.1. της παρούσας
Έκδοση αποφάσεων επί Κατά τις παραγράφους
τυχόν ενστάσεων
8.2.4 και 8.3.4. της
παρούσας
Ανακοίνωση οριστικών Κατά την παράγραφο 5.2.3
προεπιλεγέντων
της παρούσας
Ορισμός ημερομηνίας δη- Κατά την παράγραφο 5.2.4
μοπρασίας
της παρούσας
Ανακοίνωση προσωρινών Κατά την παράγραφο 6.4.3
υπερθεματιστών
της παρούσας
Ανακοίνωση οριστικών Κατά την παράγραφο 7.1.2
υπερθεματιστών
της παρούσας
1.12 Επισυνάπτονται στην παρούσα τα εξής παραρτήματα: έντυπο αίτησης συμμετοχής (Παράρτημα Ι),
υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής (Παράστημα ΙΙ) και
υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (Παράρτημα ΙΙΙ).
1.13 Η παρούσα Προκήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΡ
(www.esr.gr), της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας (www.media.gov.gr) και του Προγράμματος Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr). Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται
στην οικεία γλώσσα σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες
ευρείας κυκλοφορίας του διεθνούς τύπου. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου της προκήρυξης στα
ελληνικά και της αγγλικής του μετάφρασης, υπερισχύει
το ελληνικό κείμενο.
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1.14 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν εγγράφως
διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη μέχρι
και τις 25.02.2019. Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (στοιχεία υπευθύνου,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση) και
να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση (tv@esr.gr) του ΕΣΡ. Οι υποψήφιοι μπορούν
επίσης να ανατρέχουν στις απαντήσεις που είχαν δοθεί
στα ερωτήματα που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της αδειοδότησης που έλαβε χώραν στη βάση της Προκήρυξης
ΕΣΡ 1/2017, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά
στον βαθμό που οι όροι στους οποίους αναφέρονται
δεν έχουν τροποποιηθεί με την παρούσα. Οι απαντήσεις αυτές είναι αναρτημένες στον ηλεκτρονικό ιστότοπο
https://www.esr.gr/wp- content/uploads/esr_ref_tv.pdf.
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2.1.1. Οι κανόνες εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο ισχύουν από την ημέρα
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων. Σε περίπτωση
παραβίασης των κανόνων αυτών από συμμετέχοντα,
το ΕΣΡ δύναται να αποκλείσει τον συγκεκριμένο αυτόν
συμμετέχοντα από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και να διατάξει την κατάπτωση της κατατεθείσης
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στη δημοπρασία
της παραγράφου 3.2.6.Ι. της παρούσας.
2.1.2. Εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται οι πληροφορίες οποιασδήποτε φύσης, που αφορούν κάποιον
συμμετέχοντα στη διαγωνιστική διαδικασία και οι οποίες, εάν γίνουν γνωστές σε άλλους συμμετέχοντες, είναι
πιθανόν να επηρεάσουν τις προσφορές τους. Σε αυτές
περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα επιχειρηματικά σχέδια
των συμμετεχόντων, η στρατηγική που προτίθενται να
ακολουθήσουν και η μέγιστη προσφορά που προτίθενται να υποβάλουν στη δημοπρασία. Το ΕΣΡ αποφασίζει πότε η γνωστοποίηση μιας πληροφορίας δύναται να
επηρεάσει μια προσφορά.
2.1.3. Κάθε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στην οποία
γνωστοποιούνται ή περιέρχονται εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με κάποιον υποψήφιο στη διαγωνιστική διαδικασία, θεωρείται κάτοχος εμπιστευτικών
πληροφοριών. Πρόσωπα που συμμετέχουν σε κοινοπραξία η οποία συνιστάται με σκοπό τη συμμετοχή στη
διαγωνιστική διαδικασία θεωρούνται ότι είναι κάτοχοι
εμπιστευτικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν και την έκταση ελέγχου
που πιθανώς έχουν. Κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών θεωρούνται επίσης τα μέλη και τα πρόσωπα που
με οποιανδήποτε σχέση απασχολούνται στο ΕΣΡ, όσον
αφορά στοιχεία των υποψηφίων που περιέρχονται σε
γνώση τους από τους φακέλους υποψηφιότητας των
συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία και με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο λόγω της υπηρεσιακής αυτών ιδιότητας.
2.1.4. Υποψήφιοι και κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών δεν επιτρέπεται να γνωστοποιήσουν ή να επιχειρήσουν να γνωστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρό-
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πο εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλον υποψήφιο, σε
πρόσωπα που θεωρούνται κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με άλλο υποψήφιο και σε τρίτους.
2.2. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
2.2.1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων διεξαγωγής
της διαγωνιστικής διαδικασίας, το ΕΣΡ δύναται με αιτιολογημένη απόφαση να επιβάλει κυρώσεις. Συνιστούν
παραβίαση των όρων διεξαγωγής της διαγωνιστικής
διαδικασίας οι εξής ιδίως συμπεριφορές:
Ι. Μη υποβολή έγκυρων προσφορών εντός των προθεσμιών που καθορίζει το ΕΣΡ μετά την έναρξη της δημοπρασίας.
ΙΙ. Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος
υποβολής προσφορών.
ΙΙΙ. Απόσυρση από τη δημοπρασία στο Στάδιο 2.
IV. Αποχώρηση από τους χώρους της δημοπρασίας
πριν από τη λήξη της και χωρίς την άδεια του ΕΣΡ.
V. Επικοινωνία ή προσπάθεια επικοινωνίας με άλλους
συμμετέχοντες ή/και το ΕΣΡ, πέραν των προβλεπόμενων
από την παρούσα περιπτώσεων.
VI. Απόπειρα επηρεασμού των μελών του ΕΣΡ ή των
λοιπών συμμετεχόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων
αναφορικά με τη δημοπρασία.
VII. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων φάσης της δημοπρασίας, πριν από την επίσημη ανακοίνωση αυτών
από το ΕΣΡ.
2.2.2. Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από
το ΕΣΡ για την παραβίαση των όρων διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι οι ακόλουθες:
I. Αποκλεισμός του υποψηφίου.
ΙΙ. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
του υποψηφίου της παραγράφου 3.2.6.Ι. της παρούσας.
ΙΙΙ. Αποκλεισμός του υποψηφίου και κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του της παραγράφου
3.2.6.Ι. της παρούσας.
2.2.3. Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από διαδικασία,
η οποία κινείται από το ΕΣΡ είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά
την υποβολή ένστασης από κάποιον άλλον συμμετέχοντα. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως, σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Αν η κυρωτική
διαδικασία κινηθεί κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας,
το ΕΣΡ διακόπτει τη διεξαγωγή της μέχρι την έκδοση
αποφάσεως.
2.2.4. Το ΕΣΡ καλεί αμέσως σε ακρόαση τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, οι οποίοι εκθέτουν τις απόψεις
τους. Στη συνέχεια, το ΕΣΡ αποφασίζει για την επιβολή
ή μη της κύρωσης μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1.1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως στη διαδικασία
αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν:
Ι. Ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους κατά την έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας
2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95/1) όπως έχει ενσωματωθεί με το
άρθρο 3 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190), οι οποίες δραστη-
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ριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.
ΙΙ. Υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους κατά την έννοια του
άρθρου 2 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95/1) όπως
αυτό έχει ενσωματωθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 109/2010
(Α΄ 190), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον
όρο ότι θα έχει ήδη καταρτιστεί κατά την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία η
εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία
νομοθεσία τύπο και ότι η διαδικασία σύστασης θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθούν στο ΕΣΡ τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
ΙΙΙ. Κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν
ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό
τον όρο ότι τα μέλη τους έχουν τη μορφή της ανώνυμη
εταιρίας.
IV. Υπό σύσταση κοινοπραξίες, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι τα μέλη τους έχουν
τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας.
3.1.2. Για τις ανωτέρω υπό ΙΙΙ και IV κατηγορίες, το
κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά
την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που
χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν,
μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν
ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα
σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από
την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Μέτοχοι της συσταθησόμενης, από τα μέλη της κοινοπραξίας, ανώνυμης
εταιρίας μπορούν να είναι μόνον όσοι συμμετείχαν στην
υποψηφιότητα κατά την υποβολή της.
3.1.3. Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε ανώνυμες εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, νοούνται και οι αντίστοιχες
κεφαλαιουχικής μορφής εταιρίες που αναγράφονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 169/46).
3.2 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3.2.1 Κάθε υποψήφια εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει
να συμπληρώσει ειδικό τύπο αίτησης συμμετοχής στη
διαδικασία στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα I). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου της προκήρυξης και του υποδείγματος
της αιτήσεως συμμετοχής, υπερισχύει το κείμενο της
προκήρυξης.
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3.2.2. Η αίτηση σε έντυπη μορφή υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή από άλλο ειδικά
και προσηκόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε κάθε
περίπτωση, συνυποβάλλεται η απόφαση του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου με την οποία παρέχεται
εξουσιοδότηση για την υπογραφή της αίτησης.
3.2.3. Η αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπογεγραμμένη και σε ηλεκτρονική μορφή με το ίδιο περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (tv@esr.gr) του ΕΣΡ. Ειδικότερα, υποβάλλεται σε
ψηφιοποιημένο αρχείο σε μορφή Acrobat Reader (PDF)
και σε επεξεργάσιμο αρχείο Microsoft Excel (Έκδοσης
2013 ή νεότερης). Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς
την ακρίβεια του περιεχομένου της κατατεθείσης αιτήσεως, υπερισχύει το έντυπο κείμενο της προηγούμενης
παραγράφου.
3.2.4. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά σε ένα (1) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο αντίγραφο, εκτός από τα έγγραφα που εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), για
τα οποία αρκεί η υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου.
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται
υποχρεωτικά ανά τεύχος και σε ηλεκτρονική μορφή, σε
οπτικούς δίσκους (DVD+R, DVD‐R) ανάγνωσης μόνο. Σε
περίπτωση αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο κάποιου
δικαιολογητικού, υπερισχύουν τα εντύπως υποβαλλόμενα στοιχεία.
3.2.5. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αριθμούνται
ανά τεύχος και καταγράφονται μαζί με σύντομη μνεία
του περιεχομένου τους σε ειδικό κατάλογο, ο οποίος συνυποβάλλεται στην αρχή κάθε τεύχους. Εφόσον κάποια
δικαιολογητικά απαιτούνται για περισσότερα τεύχη της
Προκήρυξης, υποβάλλονται για κάθε τεύχος χωριστά.
3.2.6. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν, μαζί με
την αίτηση:
Ι. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 3.500.000) ευρώ,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, η οποία
θα έχει διάρκεια ισχύος τριακοσίων εξήντα πέντε (365)
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
ΙΙ. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους τριάντα χιλιάδων (€ 30.000) ευρώ.
Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω (Ι) και
(ΙΙ) στοιχεία δεν θα είναι παραδεκτή.
3.2.7. Οι αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΕΣΡ (Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου), Πανεπιστημίου και Αμερικής 5, Αθήνα, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.3. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
3.3.1. Κάθε υποψήφιος δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων υποψηφίων σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3. της παρούσας να αποσυρθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία με
κατάθεση σχετικής έγγραφης δήλωσης στο ΕΣΡ.
3.3.2. Σε περίπτωση απόσυρσης υποψηφίου, το ΕΣΡ
γνωστοποιεί εντός δύο (2) ημερών την ταυτότητα αυτού
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στους εναπομείναντες υποψηφίους και του επιστρέφει
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του καθώς επίσης
και την τυχόν υποβληθείσα εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4339/2015.
3.3.3. Υποψήφιος που αποσύρθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν έχει
δικαίωμα εκ νέου υποβολής αίτησης συμμετοχής και
αποκλείεται οριστικά από την τρέχουσα αδειοδοτική
διαδικασία.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1.1. Ο φάκελος της αίτησης συμμετοχής περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα: Ι. Έντυπο αίτησης σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
ΙΙ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαγωνιστική
διαδικασία ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 3.500.000) ευρώ, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΙΙ.
III. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙ, σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή της κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4339/2015.
ΙV. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους τριάντα χιλιάδων (€ 30.000) ευρώ.
V. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙΙ.
VI. Δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα Α΄ έως Ζ΄
Τεύχη της Προκήρυξης.
4.1.2. Το ΕΣΡ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα του
περιεχομένου τους. Εφόσον διαπιστωθεί πλαστότητα
εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη
συνέχεια του διαγωνισμού και η υπόθεση διαβιβάζεται
στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ΕΣΡ δύναται να ζητήσει
αρμοδίως πληροφορίες περί της εγγυητρίας τραπέζης.
4.1.3. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά
έγγραφα δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα,
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία, πρέπει
να είναι νομίμως επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο,
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμα επικυρωμένο έγγραφο
από το αρμόδιο προξενείο της χώρας του συμμετέχοντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της
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05‐10‐61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4.1.4. Όπου στην παρούσα Προκήρυξη αναφέρεται
υπεύθυνη δήλωση νοείται η προβλεπόμενη από τον
ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά υποψηφίους με έδρα την Ελλάδα. Για υποψηφίους με έδρα
την αλλοδαπή, εννοείται είτε υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, είτε ένορκη βεβαίωση, είτε, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από το δίκαιο της έδρας τους, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος.
4.1.5. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται από τα Τεύχη της Προκήρυξης υποβάλλονται νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από
Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από αρμόδια αρχή κατά
το δίκαιο της έδρας της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας, τηρουμένων των όρων της παραγράφου 4.1.3.
της παρούσας.
4.1.6. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το δίκαιο της
έδρας αλλοδαπού υποψηφίου, ορισμένα από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους τις προβλεπόμενες από την
Προκήρυξη προϋποθέσεις, αντικαθίστανται από ένορκη
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή,
στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, τηρουμένων
των όρων της παραγράφου 4.1.3. της παρούσας.
4.2. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ Α: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
4.2.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Α.1. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία
της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας και των μελών
της κοινοπραξίας:
Α.1.1. Ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ή στο αντίστοιχο μητρώο εταιριών κατά το δίκαιο της έδρας της.
Α.1.2. Η ημερομηνία σύστασης.
Α.1.3 Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος.
Α.1.4. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, ο τρόπος καταβολής του και ο αριθμός των (ονομαστικών) μετοχών.
Α.1.5. Η διάρκεια.
Α.1.6. Ο σκοπός περιληπτικά.
Α.1.7. Η ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης.
Α.1.8. Η έδρα.
Α.1.9. Τυχόν ειδικά προνόμια που δίδονται σε ορισμένα
πρόσωπα (π.χ. σε ιδρυτές ή μετόχους). Αναφέρεται το
πρόσωπο στο οποίο έχουν χορηγηθεί τα προνόμια αυτά,
ο αριθμός των μετοχών στις οποίες αφορούν, ο αύξων
αριθμός των μετοχών αυτών και το είδος του προνομίου
που έχει χορηγηθεί.
Α.1.10. Εταιρικοί Μετασχηματισμοί: Στις εταιρίες που
προέρχονται από συγχώνευση σημειώνεται ο τρόπος
συγχώνευσης (απορρόφηση, εξαγορά, σύσταση νέας
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εταιρείας, άλλος), η επωνυμία, η μορφή, ο αριθμός
Γ.Ε.ΜΗ. (ή αντίστοιχου μητρώου αλλοδαπής) και ο
αριθμός φορολογικού μητρώου των εταιριών οι οποίες
συγχωνεύτηκαν. Στις εταιρίες που προέρχονται από μετατροπή σημειώνονται τα στοιχεία πριν από τη μετατροπή τους (νομική μορφή, βιβλίο καταχώρησης και λοιπά
στοιχεία). Στις εταιρίες που προέρχονται από απόσχιση
κλάδου ή από διάσπαση, σημειώνεται η επωνυμία, η
μορφή, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (ή αντίστοιχου μητρώου αλλοδαπής) της εταιρίας από την οποία αποσχίσθηκε ο
κλάδος ή που διασπάστηκε αντίστοιχα.
Α.1.11. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
η αρμόδια φορολογική αρχή.
Α.1.12. Για τις εταιρίες ή τις κοινοπραξίες των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, το δίκαιο της φορολογικής έδρας
τους.
Α.1.13. Για τις εταιρίες ή κοινοπραξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στοιχεία για τη διαπίστωση της δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους. Ειδικότερα, η υποψήφια
εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να δηλώσει τα ακόλουθα:
Ι. Το κράτος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία, στην περίπτωση που ο τόπος αυτός δεν ταυτίζεται
με την καταστατική της έδρα. Εάν η αιτούσα έχει γραφεία
σε περισσότερα κράτη, πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση
του καθενός από αυτά καθώς και οι δραστηριότητες που
ασκεί στο καθένα.
ΙΙ. Το κράτος στο οποίο λαμβάνονται ή θα λαμβάνονται
οι συντακτικές της αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που θα παρέχονται στην Ελληνική
Επικράτεια.
ΙΙΙ. Το κράτος στο οποίο απασχολείται ή θα απασχολείται το προσωπικό της, που εργάζεται στην παροχή
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Εάν οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται ή θα απασχολούνται σε περισσότερα κράτη, πρέπει να δηλωθούν όλα τα κράτη στα
οποία απασχολείται ή θα απασχολείται σημαντικό μέρος
των παραπάνω εργαζομένων και να προσδιοριστεί ο
αριθμός τους σε κάθε κράτος.
IV. Το κράτος στο οποίο η αιτούσα άρχισε το πρώτον
να ασκεί τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και εάν εξακολουθεί να ασκεί την
παραπάνω δραστηριότητα στο κράτος αυτό.
Α.1.14. Συμμετοχή της υποψήφιας σε όμιλο επιχειρήσεων – Συνδεδεμένες επιχειρήσεις: Εφόσον συντρέχει
περίπτωση συμμετοχής της υποψήφιας εταιρίας σε
όμιλο επιχειρήσεων, πρέπει να κατονομαστεί η μητρική
εταιρία καθώς και οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις (πρέπει να
αναφέρεται η επωνυμία της κάθε εταιρίας, ο διακριτικός
της τίτλος, η διεύθυνση της καταστατικής της έδρας καθώς και η κύρια δραστηριότητά της). Επίσης, πρέπει να
αναφερθούν οι συνδεδεμένες με την αιτούσα εταιρίες
(πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της κάθε εταιρίας,
ο διακριτικός της τίτλος, η διεύθυνση της καταστατικής
της έδρας, η κύρια δραστηριότητά της καθώς και το ποσοστό συμμετοχής – άμεσο ή έμμεσο – της αιτούσας σε
κάθε εταιρία).
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4.2.2. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Α.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας και των μελών της κοινοπραξίας:
Α.2.1. Κωδικοποιημένο καταστατικό νομίμως θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Οι εταιρίες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου υποβάλλουν το καταστατικό ή το καταστατικό
και την συστατική πράξη, εφόσον πρόκειται για διακριτά
έγγραφα, νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση των υπό σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών υποβάλλεται η εταιρική σύμβαση (η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 2 κ.ν. 2190/1920) ή το κοινοπρακτικό έγγραφο
σύστασης, νομίμως θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων.
Α.2.2. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά από το Γ.Ε.ΜΗ.:
Ι. Γενικό Πιστοποιητικό.
ΙΙ. Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας.
ΙΙΙ. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης.
IV. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.
Συνυποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε δημοσίευση
στο Γ.Ε.ΜΗ. και για τα οποία δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί
η σχετική διαδικασία δημοσίευσης. Σε περίπτωση που
υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις και στοιχεία, υποβάλλονται
αντίγραφα αυτών καθώς και η πράξη κατάθεσης στο
Γ.Ε.ΜΗ.
Για τις εταιρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποβάλλονται αντιστοίχως:
Ι. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από το οικείο μητρώο
εταιριών που αφορούν στις μεταβολές του καταστατικού, την εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και τα λοιπά
στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα.
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρίας ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στοιχεία
τα οποία υπόκεινται σε δημοσίευση και για τα οποία δεν
έχει εισέτι ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία δημοσίευσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις και
στοιχεία, υποβάλλονται αντίγραφα αυτών καθώς και η
πράξη κατάθεσης στο οικείο μητρώο εταιριών.
Α.2.3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, συνοδευόμενη από βεβαίωση τυχόν μεταβολών στο αντικείμενο
δραστηριότητας της αιτούσας.
Α.2.4. Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και
έκτακτων) των δύο (2) τελευταίων ετών πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον υπόκεινται
σε δημοσιότητα.
Α.2.5. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης, εφόσον υπόκεινται σε δημοσιότητα.
Α.2.6. Δικαστικές αποφάσεις που τυχόν αναγνωρίζουν
ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, καθώς επίσης και δικαστικές αποφάσεις που τυχόν
ανατρέπουν τις προηγούμενες αποφάσεις.
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Α.2.7. Απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων με την οποία κατοχυρώνεται το σήμα του υποψηφίου, εφόσον υφίσταται.
Α.2.8. Άδεια της διοίκησης μαζί με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την έκθεση αποτίμησης
για την απόκτηση στοιχείων από την εταιρία, εφόσον
πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών (άρθρο 10 κ.ν. 2190/1920).
Για τις εταιρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υποβάλλονται αντίστοιχα με τα ανωτέρω έγγραφα κατά το
δίκαιο της έδρας της εταιρίας, καθώς και βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής περί της ισοδυναμίας των στοιχείων
αυτών με τα προαναφερόμενα. Σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
της.
4.3. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ Β: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
4.3.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Β.1. Στην αίτηση του υποψηφίου αναφέρονται τα ακόλουθα:
Β.1.1. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας, το οποίο θα πρέπει να
ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000) ευρώ.
Β.1.2. Το τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας, όπως πιστοποιείται από
την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ‐ λογιστή κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.2.5, το οποίο δεν πρέπει να
υπολείπεται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου.
Β.1.3. Το ποσό για το οποίο εκδίδεται εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4339/2015, σε περίπτωση
που είτε το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο είτε τα
ίδια κεφάλαια του υποψηφίου υπολείπονται του ανωτέρω ελάχιστου ποσού.
4.3.2. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Β.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας:
Β.2.1. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση που το ιδρυτικό κεφάλαιο υπολείπεται του ανωτέρω ελάχιστου ποσού.
Β.2.2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
ή πράξη νομίμου εκπροσώπου της κοινοπραξίας που
πιστοποιεί την ολοσχερή ή μερική καταβολή σε μετρητά του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου και των τυχόν
αυξήσεων αυτού.
Β.2.3. Αντίγραφα των δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων (π.χ. ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων, προσαρτημάτων) των δύο (2) τελευταίων ετών.
Οι προαναφερόμενες καταστάσεις πρέπει να είναι ηλεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή ‐ λογιστή της
έδρας της εταιρίας.
Β.2.4. Αντίγραφα των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελέγχου του αναγνωρισμένου ορκωτού ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρίας,
ο οποίος πραγματοποίησε τον έλεγχο των ανωτέρω
οικονομικών καταστάσεων.
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Β.2.5. Αντίγραφο έκθεσης από αναγνωρισμένο ορκωτό
ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρείας για την πιστοποίηση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου και των
ιδίων κεφαλαίων του υποψηφίου σύμφωνα με τις ηλεγμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης
και τις αναφερόμενες στην παράγραφο Β.2.11 της παρούσας οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υποβληθούν.
Β.2.6. Αντίγραφο απογραφικής κατάστασης του λογαριασμού ισολογισμού «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση
κεφαλαίου» των δύο (2) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, ηλεγμένη από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή ‐
λογιστή της έδρας της εταιρίας.
Β.2.7. Αντίγραφα συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τις δύο τελευταίες οικονομικές
χρήσεις.
Β.2.8. Αντίγραφα απογραφικών καταστάσεων των παρακάτω λογαριασμών ισολογισμού της εταιρίας για τις
δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις:
Ι. Μακροπρόθεσμων ‐ Βραχυπρόθεσμων δανείων.
ΙΙ. Προμηθευτών.
ΙΙΙ. Γραμματίων και επιταγών πληρωτέων.
IV. Πιστωτών διαφόρων.
V. Προκαταβολών πελατών.
Οι εν λόγω απογραφικές καταστάσεις θα πρέπει να
είναι ηλεγμένες και πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο
ορκωτό ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρίας.
Β.2.9. Αντίγραφα των συμβάσεων όλων των υφιστάμενων δανείων κάθε είδους.
Β.2.10. Αντίγραφα απογραφικών καταστάσεων των
λογαριασμών Ισολογισμού «Συμμετοχές σε επιχειρήσεις»
και «Χρεόγραφα» της τελευταίας οικονομικής χρήσης,
ηλεγμένες και πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρείας.
B.2.11. Οι εταιρίες που δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση ή έχουν
δημοσιεύσει, αλλά η καταληκτική ημερομηνία της χρήσης που αφορά ο ισολογισμός τους ανάγεται σε χρόνο
προγενέστερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις ηλεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή
της έδρας της εταιρίας για τη χρονική περίοδο από την
έναρξη της τελευταίας ή τρέχουσας αντίστοιχα χρήσης
έως την 31.12.2018. Για τη σύνταξη των καταστάσεων
αυτών εφαρμόζονται τα λογιστικά πρότυπα βάσει των
οποίων η εταιρία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της. Επιπροσθέτως, υποβάλλουν αναλυτικό
ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής, σε επίπεδο λογαριασμών κατώτατης βαθμίδας, για τη χρονική περίοδο που
αφορούν οι ως άνω ηλεγμένες οικονομικές καταστάσεις,
στο οποίο εμπεριέχονται και τα υπόλοιπα των λογαριασμών αποτελεσμάτων της περιόδου αυτής.
Β.2.12. Εκθέσεις αποτίμησης τυχόν εισφορών σε είδος
(άρθρο 9 κ.ν. 2190/1920).
Β.2.13. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την απόσβεση κεφαλαίου.
Β.2.14 Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή του ν. 4174/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Για τις εταιρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υποβάλλονται αντίστοιχα με τα ανωτέρω έγγραφα κατά το
δίκαιο της έδρας της εταιρίας, καθώς και βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής περί της ισοδυναμίας των στοιχείων
αυτών με τα προαναφερόμενα. Στην περίπτωση που δεν
προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
της.
4.4. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.4.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Γ.1. Στην αίτηση του υποψηφίου αναφέρονται τα ακόλουθα:
Γ.1.1. Τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων της υποψήφιας εταιρίας ή των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας
διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, που κατέχουν ή
ελέγχουν ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού/εταιρικού
της κεφαλαίου (για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Α.Φ.Μ., τόπος γέννησης, διεύθυνση
κατοικίας και για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ή αντίστοιχου μητρώου αλλοδαπής, Α.Φ.Μ.,
έδρα), το ποσοστό συμμετοχής και τα δικαιώματα ψήφου
που κατέχουν.
Οι αλλοδαπές εταιρίες ‐ μέτοχοι της υποψηφίας ή
των μετόχων αυτής που έχουν τη μορφή της «nominee
company», οφείλουν να δηλώσουν τον πραγματικό τους
μέτοχο (beneficial owner).
Αν οι μέτοχοι αυτοί δεν είναι γνωστοί στην εταιρία, η
τελευταία οφείλει να αιτιολογήσει: α) τους λόγους για
τους οποίους δεν της είναι γνωστοί και β) τους λόγους για
τους οποίους το γεγονός ότι αγνοεί ποιοι είναι οι μέτοχοι
δεν θίγει τους στόχους του ελέγχου του ιδιοκτησιακού
της καθεστώτος και των οικονομικών της μέσων χρηματοδότησης.
Γ.1.2. Τα στοιχεία ταυτότητας των τυχόν ενεχυρούχων
δανειστών που υπάγονται στο άρθρο 21 παρ. 3 του
ν. 3166/2003 καθώς και κάθε προσώπου στο οποίο έχουν
εκχωρηθεί (εκ χαριστικής ή εξ επαχθούς αιτίας) δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψηφίας (για
τα φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και
Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας και για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ή αντίστοιχου μητρώου
αλλοδαπής, Α.Φ.Μ., έδρα).
Γ.1.3. Τα στοιχεία ταυτότητας των μελών των οργάνων
διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της υποψηφίας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Α.Φ.Μ., τόπος
γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική ιδιότητα). Εφόσον στην αιτούσα συμμετέχουν άλλες εταιρίες,
αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των προσώπων
που συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης καθώς και
των διευθυντικών στελεχών των εταιριών αυτών.
4.4.2. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Γ.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:
Γ.2.1. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (ή του αντίστοιχου μητρώου της καταστατικής έδρας της εταιρίας) από το
οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της υποψήφιας εταιρίας
είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Ανώνυμες εταιρίες
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευ-
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ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν υπόκεινται σε
υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά
το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους,
προσκομίζουν προς τούτο σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, άλλως υποβάλλουν ένορκη
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου τους ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας
τους, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους
φέρουσα βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής, με
την οποία δηλώνουν ότι δεν προβλέπεται κατά το δίκαιο
της έδρας τους η τήρηση ονομαστικών μετοχών για τη
δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
Γ.2.2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
της υποψηφίας στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία
ταυτότητας των μετόχων της διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν
και τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν ή ελέγχουν.
Στην ανωτέρω δήλωση περιλαμβάνονται και οι ενεχυρούχοι δανειστές που υπάγονται στο άρθρο 21 παρ. 3
ν. 3166/2003, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική
Συνέλευση.
Αν οι μέτοχοι αυτοί δεν είναι γνωστοί στην εταιρία, η
τελευταία οφείλει να αιτιολογήσει: α) τους λόγους για
τους οποίους δεν της είναι γνωστοί και β) τους λόγους για
τους οποίους το γεγονός ότι αγνοεί ποιοι είναι οι μέτοχοι
δεν θίγει τους στόχους του ελέγχου του ιδιοκτησιακού
της καθεστώτος και των οικονομικών της μέσων χρηματοδότησης.
Για τον έλεγχο εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παραγράφου αυτής, τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή
της αναλογικότητας.
Γ.2.3. Τυχόν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της
υποψηφίας με τις οποίες χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών
τους σε μετοχές.
Γ.2.4. Τυχόν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της
υποψηφίας για τον περιορισμό ή την κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Γ.2.5. Τυχόν συμβάσεις με τις οποίες εκχωρούνται δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψηφίας
ή πράξεις με τις οποίες εξουσιοδοτείται άλλο πρόσωπο
να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που ο μέτοχος δεν έχει καταρτίσει
τέτοια σύμβαση ή πράξη, υποβάλλει αρνητική υπεύθυνη
δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Δεν έχω καταρτίσει σύμβαση με την οποία να εκχωρώ
δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση (εκ χαριστικής
ή εξ επαχθούς αιτίας), ούτε έχω εξουσιοδοτήσει άλλο
πρόσωπο να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στη Γενική
Συνέλευση της υποψηφίας».
Γ.2.6. Τυχόν δικαστικές αποφάσεις, δυνάμει των οποίων ορισμένο πρόσωπο αποκτά μετοχές ή δικαιώματα
ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψηφίας.
Γ.2.7. Τυχόν συμβάσεις εμπιστεύματος ή άλλες συναφούς αποτελέσματος πράξεις μεταξύ των εγγεγραμμέ-
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νων μετόχων και των πραγματικών μετόχων της υποψήφιας εταιρίας ή της μετόχου της (και μέχρι φυσικού
προσώπου). Στην περίπτωση που δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, ο μέτοχος υποβάλλει αρνητική υπεύθυνη
δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Είμαι πραγματικός μέτοχος της εταιρίας… και δεν
κατέχω τις μετοχές δυνάμει συμβάσεως εμπιστεύματος
ή άλλης συναφούς αποτελέσματος συμβάσεως».
Γ.2.8. Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων της εταιρίας ή
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει
η μετοχική σύνθεση της υποψήφιας εταιρίας. Εάν μέτοχοι
της υποψηφίας είναι άλλες ανώνυμες εταιρίες, το στοιχείο αυτό υποβάλλεται και για αυτές και μέχρι φυσικού
προσώπου. Στην περίπτωση των εισηγμένων σε Χρηματιστήριο των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Ε.Ο.Χ. ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών, υποβάλλεται πιστοποιητικό του οικείου Χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο εν λόγω
Χρηματιστήριο και πρόσφατο μετοχολόγιο της εταιρίας
στο οποίο θα εμφαίνονται οι μέτοχοι με αλφαβητική σειρά και το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
Γ.2.9. Αντίγραφο έκθεσης από αναγνωρισμένο ορκωτό
ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρείας ή από αρμόδια
κρατική αρχή (για τους υποψηφίους αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα), για την πιστοποίηση της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Γ.3. Εάν μέτοχοι της αιτούσας είναι εταιρίες άλλης νομικής μορφής, υποβάλλεται κάθε στοιχείο από το οποίο
να προκύπτει η εταιρική σύνθεση της εταιρίας αυτής.
Για τις εταιρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποβάλλονται πράξεις και στοιχεία αντίστοιχα κατά το δίκαιο
της έδρας τους.
4.5. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ Δ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δ.1. Οι μέτοχοι, που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψήφιας εταιρίας και των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας καθώς και όλων των άμεσων και έμμεσων εταιριών
μετόχων αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα διευθυντικά στελέχη και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
ανωτέρω εταιριών υποβάλλουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα έγγραφα:
Δ.1.1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Για τα ημεδαπά
φυσικά πρόσωπα, θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτως από το ΕΣΡ
αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως σύμφωνα
με τις σχετικές προβλέψεις της υπουργικής απόφασης
926/2005 (Β’ 1334) και της κοινής υπουργικής απόφασης
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 (Β΄ 1551). Για τα φυσικά πρόσωπα
που έχουν την υπηκοότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
υποβάλλονται αντίστοιχα στοιχεία ποινικού μητρώου
φυσικών προσώπων, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί
μετά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Δ.1.2. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους με το ακόλουθο περιεχόμενο:
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«Δεν συμμετέχω με οποιονδήποτε τρόπο είτε ο ίδιος
είτε μέσω παρένθετου προσώπου σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, σε διαφημιστικές
επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων».
Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου αυτής δεν υποβάλλεται από τα διευθυντικά στελέχη των υποψηφίων
εταιριών και κοινοπραξιών και των εταιριών μετόχων
αυτών.
Δ.1.3. Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής τους περί τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες
ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ (τηλεόραση και ραδιόφωνο). Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται η
πλήρης επωνυμία της επιχείρησης, το ποσοστό συμμετοχής ή ο τρόπος ελέγχου της επιχείρησης ΜΜΕ, καθώς
και ο χαρακτήρας του προγράμματος (ενημερωτικός ή
μη) των μέσων στα οποία συμμετέχει ή ελέγχει o δηλών.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται συμμετοχή σε άλλες
ημεδαπές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ, υποβάλλεται
αρνητική υπεύθυνη δήλωση.
Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου αυτής δεν υποβάλλεται από τα διευθυντικά στελέχη των υποψηφίων
εταιριών και κοινοπραξιών και των εταιριών μετόχων
αυτών.
Δ.2. Η υποψήφια εταιρία και τα μέλη της υποψήφιας
κοινοπραξίας υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
Δ.2.1. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
τους με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του περί
τυχόν συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ (τηλεόραση και ραδιόφωνο). Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία
της επιχείρησης, το ποσοστό συμμετοχής ή ο τρόπος
ελέγχου της επιχείρησης ΜΜΕ, καθώς και ο χαρακτήρας
του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη) των μέσων στα
οποία συμμετέχει ή ελέγχει η υποψήφια εταιρία. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ, υποβάλλεται αρνητική
υπεύθυνη δήλωση.
Δ.2.2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
τους με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του περί
τυχόν συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ). Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται
τυχόν επιχειρήσεις (πλην επιχειρήσεων ΜΜΕ) στις οποίες
συμμετέχει ή ελέγχει η υποψήφια εταιρία ή τα μέλη της
κοινοπραξίας και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες.
Εφόσον υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές, στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται η πλήρης επωνυμία
της επιχείρησης, η έδρα και ο αριθμός φορολογικού
μητρώου αυτής καθώς και το ποσοστό συμμετοχής. Σε
περίπτωση που δεν υφίσταται συμμετοχή, υποβάλλεται
αρνητική υπεύθυνη δήλωση.
4.6. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ Ε: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ε.1. Προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση των
οικονομικών μέσων που διετέθησαν ή πρόκειται να διατεθούν για τη σύσταση και λειτουργία της υποψήφιας
εταιρίας, οι μέτοχοι που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το
ποσοστό του ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετο-
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χικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική
συνέλευση της υποψηφίας, υποβάλλουν τα ακόλουθα
έγγραφα:
Ε.1.1. Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ε.1.1.1 Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τα έτη στα οποία ο μέτοχος συμμετέχει στον
υποψήφιο ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη φορολογική χρήση και, συμπληρωματικώς, για τόσα διαδοχικά
έτη πριν από αυτή, όσα κατά την κρίση του επαρκούν
προκειμένου να δικαιολογηθεί το ύψος της συνολικής
δαπάνης για την απόκτηση της συμμετοχής του στην
εταιρία.
Ε.1.1.2 Αντίγραφα όλων των φορολογικών εντύπων
που υποβλήθηκαν είτε συνοδευτικά με τις ανωτέρω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είτε ανεξάρτητα από
αυτές, τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα και τις
λοιπές πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, καθώς επίσης και τα αποδεικτικά καταβολής αυτών.
Ε.1.1.3 Αντίγραφα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) για κάθε έτος συμμετοχής του
μετόχου στην υποψήφια εταιρία.
Ε.1.1.4 Αντίγραφα δικαιολογητικών για τα εισοδήματα
από κάθε πηγή και τις δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί
στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος,
τα συνοδευτικά φορολογικά έντυπα και τις δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης.
Ε.1.1.5 Αντίγραφα δικαιολογητικών απόκτησης εισοδημάτων, τα οποία νομίμως δεν καταχωρήθηκαν στις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Ε.1.1.6 Κατά την κρίση του μετόχου, υποβάλλεται κάθε
άλλο στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για τη
συμμετοχή του στην υποψήφια εταιρία.
Ε.1.2. Για τα νομικά πρόσωπα :
Ε.1.2.1 Αντίγραφα των δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων (π.χ. ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων, προσαρτημάτων) των δύο (2) τελευταίων πριν
από την αγορά των μετοχών ετών, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις όλων των ετών συμμετοχής στην
υποψήφια εταιρία. Οι προαναφερόμενες καταστάσεις
πρέπει να είναι ηλεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό
ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρίας.
Ε.1.2.2 Αντίγραφα των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου του αναγνωρισμένου
ορκωτού ελεγκτή ‐ λογιστή ο οποίος πραγματοποίησε
τον έλεγχο των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.
Ε.1.2.3 Αντίγραφο έκθεσης από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρίας ή, από
αρμόδια κρατική αρχή (για τους μετόχους αλλοδαπά
πρόσωπα), για την πιστοποίηση του ύψους και της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Ε.1.2.4 Για τις εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υποβάλλεται επιπλέον αντίγραφο του λογαριασμού όψεως ή του βιβλίου
ταμείου, από τα οποία να προκύπτει η κατάθεση του
κεφαλαίου καθώς και το όνομα του καταθέτη.
Ε.1.2.5 Αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών πριν από την απόκτηση
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συμμετοχής και των φορολογικών δηλώσεων όλων των
ετών συμμετοχής στην υποψήφια εταιρία.
Ε.1.2.6 Αντίγραφα συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
Ε.1.2.7 Αντίγραφα απογραφικών καταστάσεων των
λογαριασμών του Ισολογισμού «Συμμετοχές σε επιχειρήσεις» και «Χρεόγραφα» της τελευταίας οικονομικής
χρήσης, ηλεγμένες και πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρίας.
Ε.1.2.8 Αντίγραφα απογραφικών καταστάσεων των
παρακάτω λογαριασμών ισολογισμού της εταιρίας για
τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις:
Ι. Μακροπρόθεσμων ‐ Βραχυπρόθεσμων δανείων.
ΙΙ. Προμηθευτών.
ΙΙΙ. Γραμματίων και επιταγών πληρωτέων.
ΙV. Πιστωτών διαφόρων.
V. Προκαταβολών πελατών
Οι εν λόγω απογραφικές καταστάσεις θα πρέπει να
είναι ηλεγμένες και πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο
ορκωτό ελεγκτή ‐ λογιστή της έδρας της εταιρίας.
Ε.1.2.9 Αντίγραφα των συμβάσεων όλων των υφιστάμενων δανείων κάθε είδους.
Ε.1.2.10 Οι εταιρίες ‐ μέτοχοι που δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση ή
έχουν δημοσιεύσει, αλλά η καταληκτική ημερομηνία της
χρήσης που αφορά ο ισολογισμός τους ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή της έδρας της εταιρίας, για τη χρονική περίοδο
από την έναρξη της τελευταίας ή τρέχουσας αντίστοιχα
χρήσης έως την 31.12.2018. Για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών εφαρμόζονται τα λογιστικά πρότυπα βάσει
των οποίων η εταιρία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της. Επιπροσθέτως υποβάλλουν αναλυτικό
ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής, σε επίπεδο λογαριασμών κατώτατης βαθμίδας, για την χρονική περίοδο που
αφορούν οι ως άνω ηλεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
Ε.1.3. Για τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα:
Ε.1.3.1 Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ότι τα ίδια κεφάλαια του νομικού προσώπου που θα συσταθεί δεν θα
υπολείπονται του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου του
άρθρου 4 παρ. 1 περ. α του ν. 4339/2015.
Ε.1.3.2 Ανάλυση του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης που θα απαιτηθεί για την απόκτηση των υποδομών και του εξοπλισμού και τη λειτουργία του φορέα,
κατά τον χρόνο έναρξης μετάδοσης του τηλεοπτικού
προγράμματος που ορίζει ο νόμος. Η ανάλυση υποβάλλεται ανά κατηγορία και είδος δαπάνης, ξεχωριστά για
τα συνθετικά στοιχεία κόστους επένδυσης και εξόδων
λειτουργίας.
Ε.1.3.3 Ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος της
επένδυσης για την απόκτηση των υποδομών και του
εξοπλισμού και τη λειτουργία του φορέα, κατά τον χρόνο έναρξης μετάδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος
που ορίζει ο νόμος. Η ανάλυση υποβάλλεται ανά πηγή
χρηματοδότησης, ξεχωριστά για τα ίδια κεφάλαια των
μετόχων και τα ξένα κεφάλαια.
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Ε.1.3.4 Κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει το κόστος της
επένδυσης και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων για τη
χρηματοδότηση της υποψηφίας κεφαλαίων, όπως αναλύονται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους Ε.1.3.2 και Ε.1.3.3.
Τα αναφερόμενα στις ενότητες Ε.1.1. και Ε.1.2. δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από τα φυσικά και
νομικά αντιστοίχως πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβληθεί
στο έγγραφο σύστασης.
Το ΕΣΡ ενδέχεται να επεκτείνει κατά περίπτωση τον
αμιγώς οικονομικό έλεγχο της υποψήφιας εταιρίας και
στους μετόχους των μετόχων αυτής και έτι περαιτέρω και
έως τέτοιου βαθμού, ώστε να ευρεθεί τελικώς η πραγματική προέλευση των οικονομικών μέσων που συνιστούν
το μετοχικό κεφάλαιο της υποψηφίας. Στην περίπτωση
αυτή, θα ζητηθεί από την αιτούσα η υποβολή συμπληρωματικών οικονομικών στοιχείων μετόχων.
4.7. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.7.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤ.1. Στην αίτηση του υποψηφίου περιέχονται τα ακόλουθα:
ΣΤ.1.1. Αναλυτική παρουσίαση, από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η κατηγορία και το περιεχόμενο του
προς αδειοδότηση προγράμματος.
ΣΤ.1.2. Αναλυτική έκθεση, από την οποία να προκύπτει
πώς το προς αδειοδότηση πρόγραμμα ανταποκρίνεται
στις επιταγές του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος και
στην κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4339/2015 υποχρέωση παροχής στο κοινό υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων που διασφαλίζουν την πολιτική και πολιτιστική πολυμέρεια και την πολυφωνία στον
ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης.
Τα παραπάνω υπό ΣΤ.1.1. και ΣΤ.1.2 στοιχεία απαιτούνται από όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως του αν λειτουργούν ως πάροχοι περιεχομένου
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
4.7.2. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΤ.2.1. Οι υποψήφιοι που λειτουργούν ως πάροχοι
περιεχομένου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
ΣΤ.2.1.1 Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των
επικεφαλής: α) Προγράμματος, β) Ειδήσεων και Ενημέρωσης και γ) Τεχνικών Υπηρεσιών τους με ιδιαίτερη
αναφορά στις ικανότητες, την εμπειρία και τη γνώση
τους καθώς και την έννομη σχέση που τους συνδέει με
τον υποψήφιο.
ΣΤ.2.1.2. Έντυπο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα
λειτουργίας για τον πλήρη ημερολογιακό μήνα που
προηγείται εκείνου κατά τον οποίο έγινε η κατάθεση
της αίτησης της υποψηφίας, στο οποίο καταγράφονται
αναλυτικά οι πάσης φύσεως εκπομπές που μεταδόθηκαν.
Για κάθε εκπομπή που περιλαμβάνεται στο ημερήσιο
πρόγραμμα αναγράφεται η κατηγορία στην οποία εμπίπτει, ο τίτλος της, οι ημέρες και οι ώρες προβολής της, η
τυχόν περιοδικότητα προβολής της (εφόσον πρόκειται
για επαναλαμβανόμενη εκπομπή), η καθαρή της ημερήσια διάρκεια, ο συνολικός μηνιαίος χρόνος προβολής
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της και η τυχόν υπαγωγή της στην κατηγορία των ευρωπαϊκών έργων και στην υποκατηγορία των ευρωπαϊκών
έργων ανεξαρτήτων παραγωγών (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση). Το ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει κατά
ελάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:
Ι. Τρία καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων
συνολικής ημερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα
(90) λεπτών.
ΙΙ. Εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου
(όπως, ενδεικτικά, ιστορικές εκπομπές, εκπομπές για την
ελληνική γλώσσα, εκπομπές για το βιβλίο, το θέατρο, τον
κινηματογράφο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως.
ΙΙΙ. Τέσσερις (4) τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες εκπομπών: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης
ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές
εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών
τουλάχιστον δέκα (10) ωρών.
IV. Tα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων
17 και 18 του π.δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.
V. Μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών
17.00 έως 23.00.
ΣΤ.2.1.3. Το υποβαλλόμενο πρόγραμμα συνοδεύεται
υποχρεωτικώς και από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του υποψηφίου, με την οποία βεβαιώνεται
ότι:
Ι. Το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνει με
ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό, όπως μεταδόθηκε
κατά το προβλεπόμενο από την παράγραφο ΣΤ.2.1.2. της
παρούσας χρονικό διάστημα.
ΙΙ. Η διάρκεια του προγράμματος καλύπτει το σύνολο
του εικοσιτετραώρου και ότι η κύρια γλώσσα μετάδοσης
ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.
ΣΤ.2.1.4. Σε περίπτωση που το ήδη εκπεμπόμενο
πρόγραμμα του υποψηφίου δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4339/2015,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του με την οποία δεσμεύεται ότι εντός χρονικού
διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας
ο υποψήφιος θα μεταδίδει το προβλεπόμενο από την
παράγραφο ΣΤ.2.1.2. της παρούσας πρόγραμμα. Στην
περίπτωση αυτή, συνυποβάλλεται αναλυτική έκθεση
σχεδιαζόμενου προγράμματος με ειδική επεξήγηση του
πώς το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται στους όρους
της παρούσας και τις προδιαγραφές της ΣΤ.2.1.2. παραγράφου της. Για κάθε σχεδιαζόμενη εκπομπή θα γίνεται
αναφορά στην ειδικότερη κατηγορία στην οποία αυτή
εντάσσεται και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου
της και των όρων προβολής της.
4.7.3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΤ.2.2. Οι υποψήφιοι που δεν λειτουργούν ως πάροχοι
περιεχομένου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
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ΣΤ.2.2.1 Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των
προοριζόμενων να είναι επικεφαλής: α) Προγράμματος,
β) Ειδήσεων και Ενημέρωσης και γ) Τεχνικών Υπηρεσιών
τους με ιδιαίτερη αναφορά στις ικανότητες, την εμπειρία
και τη γνώση τους καθώς και την έννομη σχέση που τους
συνδέει με τον υποψήφιο.
ΣΤ.2.2.2. Αναλυτική έκθεση σχεδιαζόμενου προγράμματος με ειδική επεξήγηση του πώς το πρόγραμμα αυτό
ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας και τις προδιαγραφές της ΣΤ.2.1.2. παραγράφου της. Για κάθε σχεδιαζόμενη εκπομπή θα γίνεται αναφορά στην ειδικότερη
κατηγορία στην οποία αυτή εντάσσεται και αναλυτική
περιγραφή του περιεχομένου της και των όρων προβολής της.
ΣΤ.2.2.3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι εντός
χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση
της άδειας θα μεταδίδει το προβλεπόμενο από την παράγραφο ΣΤ.2.1.2 της παρούσας πρόγραμμα.
4.8. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ζ.1. Οι υποψήφιες εταιρίες με υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου τους βεβαιώνουν ότι εντός έξι
(6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα διαθέτουν
τεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή που θα
τους εξασφαλίζει την άρτια ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους και τη μεταφορά του σήματός τους στις
εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου, και ιδίως τα εξής:
Ι. Τεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά τον κεντρικό
έλεγχο για την παραγωγή σημάτων, τον χρονικό συγχρονισμό και την επικοινωνία των πηγών σήματος, τη
διανομή των σημάτων, τη ροή του προγράμματος, τους
χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και τους σταθμούς μοντάζ, με τα αντίστοιχα τεχνικά σχέδια εγκατάστασης.
ΙΙ. Κτηριακές εγκαταστάσεις για αίθουσα κεντρικού
ελέγχου, αίθουσα ροής, χώρους τεχνικής επεξεργασίας
και παραγωγής προγράμματος και αίθουσα μοντάζ.
Ζ.2. Οι μέτοχοι, που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψήφιας εταιρίας και των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά
στελέχη και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιριών υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία όλων των εταιριών που συνδέονται
με οποιονδήποτε τρόπο με την παροχή υπηρεσιών ΜΜΕ
(εταιριών παραγωγής, εταιριών διανομής, εταιριών παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας κλπ.), στις
οποίες συμμετέχουν. Αναφέρεται ειδικότερα η επωνυμία
της εταιρίας, ο διακριτικός της τίτλος, η καταστατική και
η πραγματική της έδρα, η φύση της κύριας δραστηριότητας, το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, ο
αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφων που
κατέχουν, η θέση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε
άλλο όργανο διοίκησης της εταιρίας.
Ζ.3. Οι υποψήφιες προς αδειοδότηση εταιρίες και οι
μέτοχοι αυτών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που είναι
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κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη
γενική συνέλευση, καθώς και τα μέλη των υποψηφίων
κοινοπραξιών, υποβάλλουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση έγγραφα:
Ζ.3.1. Πιστοποιητικά από το οικείο Πρωτοδικείο περί
μη πτώχευσης και περί μη υπαγωγής σε πτωχευτικό συμβιβασμό και σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, τα οποία θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ζ.3.2. Πιστοποιητικά από το οικείο Πρωτοδικείο ότι
δεν τελούν υπό εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση,
τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ζ.3.3. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, προκειμένου για εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Ζ.4. Οι υποψήφιες προς αδειοδότηση εταιρίες και οι
μέτοχοι αυτών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που είναι
κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα μέλη των υποψηφίων κοινοπραξιών,
καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, υποβάλλουν
τα ακόλουθα έγγραφα:
Ζ.4.1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως δέκα (10) ημέρες
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ζ.4.2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως δέκα (10) ημέρες
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ζ.4.3. Βεβαίωση – τραπεζική ενημερότητα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά
με τις τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις δανείων της παραγράφου Ε.1.2.9. της παρούσας: περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων
και τυχόν εξασφαλίσεών του καθώς και περί της ομαλής
εξυπηρέτησής του, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση μη λήψης δανείου, υποβάλλεται σχετική
αρνητική υπεύθυνη δήλωση.
Ζ.5. Για τα νομικά πρόσωπα των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου προσκομίζονται αντίστοιχα πιστοποιητικά, τα
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της έδρας τους, με
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Ζ.6. Πιστοποιητικό αναγνώρισης του ορκωτού ελεγκτή ‐ λογιστή που πραγματοποίησε των έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας χρήσης
και των αναφερόμενων στις παραγράφους Β.2.11 και
Ε.1.2.10 οικονομικών καταστάσεων εφόσον υποβληθούν, από αρμόδια αρχή κατά το δίκαιο της έδρας της
εταιρίας.
5. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
5.1.1. Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
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συμμετοχής και ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση του
καταλόγου των προεπιλεγέντων υποψηφίων από το ΕΣΡ.
5.1.2. Στο στάδιο της προεπιλογής το ΕΣΡ εξετάζει τις
αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Τεύχη Α΄
έως Ζ΄ της παρούσας, προκειμένου να διαπιστώσει τη
συνδρομή των θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων
συμμετοχής στη δημοπρασία. Το ΕΣΡ δύναται να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, εντός ενδεικτικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής.
5.2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.2.1 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων
αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, το ΕΣΡ συντάσσει σχετικό πρακτικό προεπιλογής στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου της πληρότητας και του νομότυπου των εγγράφων
και των προϋποθέσεων συμμετοχής στη δημοπρασία.
Ακολούθως, το ΕΣΡ συντάσσει προσωρινό κατάλογο
των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δημοπρασία καθώς και εκείνων
οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους
στη διαδικασία αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ και ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι υποψήφιοι με συστημένη επιστολή. Μετά την
ανάρτηση αυτή, οι φάκελοι αιτήσεων συμμετοχής είναι
προσβάσιμοι σε όλους τους υποψηφίους κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς το ΕΣΡ. Εξαιρούνται της προσβασιμότητας αυτής εκείνα τα έγγραφα
και στοιχεία τα οποία περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα και εμπορικά επιχειρηματικά απόρρητα των
συμμετεχόντων.
5.2.2. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΕΣΡ κατά των προσωρινών καταλόγων της
παραπάνω παραγράφου, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο κεφάλαιο 8 της παρούσας.
5.2.3. Μετά την εκδίκαση των τυχόν υποβαλλόμενων ενστάσεων και την οριστικοποίηση του πρακτικού
προεπιλογής (άλλως μετά την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων), το ΕΣΡ συντάσσει
τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν
τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία
καθώς και κατάλογο των υποψηφίων που αποκλείονται
από την περαιτέρω συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι
κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ. Οι
προεπιλεγέντες και οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι ενημερώνονται ταυτόχρονα και με συστημένη επιστολή.
Στους αποκλεισθέντες υποψηφίους επιστρέφονται και
οι υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές τους, εκτός αν
συντρέχει λόγος κατάπτωσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας.
5.2.4. Μετά την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων υποψηφίων, το ΕΣΡ αποστέλλει σε καθένα από αυτούς ατομικό δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο
γνωστοποιείται η ημερομηνία εκκίνησης, η οποία θα
απέχει τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την
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αποστολή όλων των ατομικών δελτίων, ο τόπος διεξαγωγής καθώς και το ενδεικτικό πρόγραμμα της δημοπρασίας.
5.2.5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των οριστικά
προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι μικρότερος από
τρεις (3), κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για την χορήγηση
μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης των τριάντα
πέντε εκατομμυρίων (€ 35.000.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται και
το ΕΣΡ συντάσσει σχετικό πρακτικό και προβαίνει στις
ενέργειες που ορίζονται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.
Για την τυχόν εναπομένουσα άδεια εφαρμόζονται όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 1.8. της παρούσας.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
6.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
6.1.1. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας εκκινεί κατά
την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στα δελτία συμμετοχής των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων
και περατώνεται με την ανακήρυξη των προσωρινών
υπερθεματιστών και την σύνταξη σχετικού πρακτικού
αποτελεσμάτων από το ΕΣΡ, στο οποίο καταγράφονται
τα αποτελέσματα της κάθε φάσης χωριστά.
6.1.2. Οι προεπιλεγέντες συμμετέχοντες, στους οποίους έχει αποσταλεί από το ΕΣΡ δελτίο συμμετοχής στη
δημοπρασία, καλούνται σε συγκεκριμένη ημερομηνία,
ώρα και χώρο, που περιέχεται στην ως άνω πρόσκληση,
για την εκκίνηση της δημοπρασίας. Το ΕΣΡ δύναται κατά
την απόλυτη κρίση του να μεταθέσει την ημερομηνία
εκκίνησης της δημοπρασίας ή/και τον τόπο διεξαγωγής
της, ενημερώνοντας έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο
και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τους προεπιλεγέντες, στους οποίους έχει αποσταλεί το δελτίο συμμετοχής, όχι όμως σε ημερομηνία προγενέστερη της
ορισθείσας με το ανωτέρω δελτίο.
6.1.3. Την επομένη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του δελτίου συμμετοχής στη δημοπρασία, ο συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να γνωστοποιήσει (με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση tv@esr.gr)
στο ΕΣΡ τα εξής:
Ι. Τα ονόματα μέχρι τριών (3) εξουσιοδοτημένων προσώπων σε καθένα από τα οποία ο συμμετέχων στη δημοπρασία έχει δώσει εξουσιοδότηση να συμμετάσχει
στη δημοπρασία για λογαριασμό του, είτε από κοινού
είτε ανεξάρτητα. Κάθε μορφή επικοινωνίας κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα πρέπει να διεκπεραιώνεται
από ένα τουλάχιστον εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα
επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή της υπογραφής του. Η
ανωτέρω εξουσιοδότηση δίνεται είτε με πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο
που συνοδεύει τη γνωστοποίηση.
ΙΙ. Τα ονόματα των προσώπων που θα παρευρίσκονται
στον τόπο της δημοπρασίας. Ο αριθμός αυτών, περιλαμβανομένων και των ανωτέρω εξουσιοδοτημένων
προσώπων ή κάποιων από αυτά τα πρόσωπα, δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα έξι (6). Το ΕΣΡ θα διαθέσει διαπιστεύσεις
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στα πρόσωπα αυτά κατά την προσέλευση στον χώρο
της δημοπρασίας.
6.1.4. Εάν, παρότι έχει γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες η ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1.2. της παρούσας, το
ΕΣΡ κρίνει ότι δεν είναι εφικτό η δημοπρασία να αρχίσει κατά την γνωστοποιηθείσα ώρα, μπορεί με την ίδια
διαδικασία να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες μία
διαφορετική ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, με την
προϋπόθεση ότι αυτή η νέα ώρα δεν θα είναι προγενέστερη από την αρχικά ορισθείσα.
6.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
6.2.1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) διαδοχικές
φάσεις πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα, μία
(1) φάση για κάθε άδεια (Α1 και Α2). Κάθε φάση αποτελείται από δύο (2) στάδια, ήτοι: α) το στάδιο υποβολής
προσφορών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (Στάδιο
1) και β) το στάδιο υποβολής κλειστών/σφραγισμένων
προσφορών (Στάδιο 2). Μετά το πέρας κάθε φάσης,
χωρεί αμέσως η διενέργεια της επόμενης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 6.4.
της παρούσας.
6.2.2. Οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:
Ι. Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε οποιουδήποτε είδους
επικοινωνία μεταξύ τους.
ΙΙ. Δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από τους προβλεπόμενους χώρους κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας,
χωρίς την άδεια του ΕΣΡ.
ΙΙΙ. Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επικοινωνία με το
ΕΣΡ για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα σταδίων επικοινωνίας της διαδικασίας της δημοπρασίας.
IV. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ενσύρματης
και ασύρματης συσκευής επικοινωνίας από τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.
6.2.3. Όλες οι προσφορές των συμμετεχόντων σε κάθε
γύρο, στάδιο και φάση της δημοπρασίας είναι δεσμευτικές και δεν επιτρέπεται να τις αποσύρουν είτε ανακηρύχθηκαν προσωρινοί πλειοδότες είτε όχι. Απαγορεύεται η απόσυρση των συμμετεχόντων από το Στάδιο 2
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας. Σε περίπτωση
παραβίασης των όρων της παρούσας παραγράφου,
ιδρύεται λόγος κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής του υποψηφίου.
6.2.4. Η διάρκεια κάθε γύρου ορίζεται από το ΕΣΡ
και ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες πριν από την
έναρξη του γύρου αυτού. Το ΕΣΡ δύναται να παρατείνει
τον αρχικά ορισθέντα χρόνο ολοκλήρωσης του γύρου
τουλάχιστον κατά δέκα (10) λεπτά, είτε αυτοβούλως είτε
κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων.
6.2.5. Με την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6.4.1.6, κάθε φάση
ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή του τελευταίου γύρου
του Σταδίου 2.
6.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
6.3.1. Η δημοπρασία έχει ως αντικείμενο την απονομή δύο (2) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψη-
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φιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού
περιεχομένου.
6.3.2. Κάθε συμμετέχων δύναται να ανακηρυχθεί υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας (1) μόνο άδειας. Σε
περίπτωση που μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας κάποια από τις δημοπρατούμενες άδειες δεν έχει
απονεμηθεί, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου
1.8. της παρούσας.
6.3.3. Ως αποτέλεσμα κάθε φάσης νοείται η με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της φάσης αυτής με την ανακήρυξη προσωρινού υπερθεματιστή ή με τη διαπίστωση
ως άγονης της συγκεκριμένης φάσης. Άγονη χαρακτηρίζεται μία φάση όταν αποσυρθούν ή αποβληθούν όλοι
οι ενεργοί συμμετέχοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, η
άδεια της φάσης αυτής δεν χορηγείται και διεξάγεται η
επόμενη φάση.
6.3.4. Οι γύροι της κάθε φάσης εξελίσσονται σε δύο
διακριτά στάδια, ήτοι: Στάδιο 1 (στάδιο αποδοχής ή μη
του βήματος αύξησης του γύρου από τους συμμετέχοντες) και Στάδιο 2 (στάδιο υποβολής κλειστών/σφραγισμένων προσφορών από τους συμμετέχοντες). Για κάθε
φάση τηρείται από το ΕΣΡ χωριστό πρακτικό, στο οποίο
καταγράφονται οι προσφορές των συμμετεχόντων ανά
στάδιο και γύρο και η αντίστοιχη κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο καθένας από αυτούς (ενεργός/αδρανής/
αποσυρθείς/αποβληθείς).
6.3.5. Η αποδοχή της τιμής εκκίνησης από τους συμμετέχοντες αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε κάθε
φάση της δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο
ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (€ 35.000.000)
ευρώ για κάθε φάση της δημοπρασίας.
6.3.6. Σε κάθε γύρο του Σταδίου 1 για όλες τις φάσεις
της δημοπρασίας η τιμή αυξάνεται κατά το ποσό που
ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες από το ΕΣΡ. Η
παραπάνω αύξηση αποτελεί το «βήμα αύξησης» κάθε
γύρου ανά φάση της δημοπρασίας. Το βήμα αύξησης
είναι πεντακόσιες χιλιάδες (€ 500.000) ευρώ για τον πρώτο γύρο κάθε φάσης. Το βήμα αύξησης των επόμενων
γύρων κάθε φάσης ορίζεται από το ΕΣΡ και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(€ 500.000) ευρώ.
6.3.7. Για κάθε μία φάση διενεργούνται πολλαπλοί
γύροι πλειοδοσίας. Κατά την έναρξη διενέργειας των
πολλαπλών γύρων ανά φάση και υποβολής των προσφορών, κάθε συμμετέχων, ο οποίος δεν έχει αποσυρθεί ή
αποβληθεί από τη δημοπρασία και δεν ήταν πλειοδότης
στην προηγούμενη φάση, χαρακτηρίζεται «ενεργός».
Κάθε συμμετέχων παραμένει ενεργός εφόσον αποδέχεται την τρέχουσα τιμή γύρου και δεν έχει αποβληθεί
ή αποσυρθεί από την δημοπρασία. Η μη αποδοχή της
τρέχουσας τιμής γύρου έχει ως αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ο συμμετέχων «αδρανής», σύμφωνα με την παρ.
6.4.1.5 της παρούσας.
6.3.8. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης, δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση έχουν οι συμμετέχοντες που δεν αποσύρθηκαν ή δεν αποβλήθηκαν ή
δεν έχουν ανακηρυχθεί προσωρινοί υπερθεματιστές σε
προηγούμενη φάση της δημοπρασίας. Παραδεκτώς συμ-
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μετέχουν στην επόμενη φάση τυχόν συμμετέχοντες που
δεν έχουν ανακηρυχθεί προσωρινοί υπερθεματιστές, οι
οποίοι σε οποιοδήποτε γύρο της προηγούμενης φάσης
άσκησαν το δικαίωμα της αδρανούς συμμετοχής, ήτοι
δεν αποδέχθηκαν το βήμα του συγκεκριμένου γύρου, ή
σε κάποιο γύρο υπέβαλαν άκυρη προσφορά και χαρακτηρίστηκαν «αδρανείς».
6.3.9. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, οι εκπρόσωποι του συμμετέχοντος, που ανακηρύχθηκε προσωρινός υπερθεματιστής στη φάση αυτή, παραμένουν στο
χώρο που τους έχει διατεθεί, ακολουθούν τους κανόνες
διεξαγωγής της δημοπρασίας, υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 6.2.2. και αναμένουν μέχρι την
ολοκλήρωση των υπολοίπων φάσεων του διαγωνισμού.
Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους του συμμετέχοντος που δήλωσε ότι αποσύρεται ή αποβλήθηκε από
τη διαδικασία της δημοπρασίας.
6.3.10 Για την υποβολή των προσφορών θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών το οποίο θα διατεθεί από το ΕΣΡ, σε
συνδυασμό με την υποβολή των εγγράφων προσφορών
της παραγράφου 6.3.16. της παρούσας. Το ηλεκτρονικό
σύστημα υποβολής προσφορών που θα επιλεγεί από το
ΕΣΡ θα πληροί απολύτως όλες τις απαιτούμενες τεχνικές
και ποιοτικές προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την
άψογη λειτουργία του και την προστασία της μυστικότητας των προσφορών των υποψηφίων και θα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς
προτύπου διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών
ISO 27001. Οι υποψήφιοι θα κληθούν από το ΕΣΡ σε εύλογο χρόνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της
δημοπρασίας να λάβουν μέρος σε προσομοίωση της
διαδικασίας, με χρήση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών.
6.3.11. Οι δύο (2) φάσεις της δημοπρασίας θα διενεργηθούν εντός της ίδιας ημέρας, εκτός εάν συντρέξει
περιστατικό ανωτέρας βίας ή υποβολή ένστασης κατά
τη διάρκεια διενέργειας της δημοπρασίας κατά την παράγραφο 2.2.3. της παρούσας με συνέπεια την ολική
ματαίωση της δημοπρασίας ή τη διακοπή της πριν την
ολοκλήρωση όλων των φάσεων. Στην περίπτωση αυτή,
το ΕΣΡ θα ανακοινώσει αμελλητί στους συμμετέχοντες τη
νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από δύο (2) ημέρες
από την αρχική.
6.3.12. Οι φάσεις της δημοπρασίας λαμβάνουν χώραν
στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τις 09:00 μέχρι
και τις 21:00. Το ΕΣΡ δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
να παρατείνει τη χρονική διάρκεια της δημοπρασίας ή
να αποφασίσει την συνέχιση της διαδικασίας και για την
επόμενη (ες) ημέρα (ες), λαμβάνοντας μέριμνα για την
τήρηση των όρων της παραγράφου 6.2.
6.3.13. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, το ΕΣΡ
διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή και να ακυρώσει
έναν γύρο της δημοπρασίας πριν ή και κατά τη διάρκεια
αυτού. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να το γνωστοποιήσει άμεσα στους συμμετέχοντες και να ορίσει εγκαίρως
την ώρα εκκίνησης για την επανάληψη του ως άνω γύρου
ή την πραγματοποίηση του επόμενου.
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6.3.14. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χώρος πραγματοποίησης της δημοπρασίας παύσει να είναι κατάλληλος
για τη δημοπρασία, το ΕΣΡ θα υποδείξει εναλλακτικό
χώρο και χρόνο για τη δημοπρασία, εντός του νομού
Αττικής.
6.3.15. Οι προσφορές των συμμετεχόντων υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που θα
διατεθεί από το ΕΣΡ και παράλληλα εκτυπώνονται και
υποβάλλονται εγγράφως, αφού πρώτα σφραγιστούν με
τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφούν από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κάθε συμμετέχοντος.
6.3.16. Κάθε έγγραφη προσφορά αναγράφει τουλάχιστον την ταυτότητα του συμμετέχοντος, την οικεία φάση,
στάδιο και γύρο της δημοπρασίας και την ημερομηνία
και την ώρα υποβολής της. Για το Στάδιο 1 δηλώνεται η
αποδοχή ή μη της τιμής γύρου, ενώ για το Στάδιο 2 το
χρηματικό ποσό που ο συμμετέχων προσφέρει. Κάθε
έγγραφη προσφορά σφραγίζεται με τη σφραγίδα της
εταιρίας και υπογράφεται από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του κάθε συμμετέχοντος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη της.
Ανάλογα ισχύουν και για τους μετόχους υπό σύσταση
ανωνύμου εταιρίας, οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύσταση εταιρίας. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της ηλεκτρονικής
από την έγγραφη προσφορά, υπερισχύει η έγγραφη.
6.3.17. Η υποβολή έγγραφης προσφοράς θεωρείται
έγκυρη εφόσον φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και
υπογραφή από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κάθε συμμετέχοντος στη δημοπρασία.
6.3.18. Σε περίπτωση προβλήματος που επιφέρει τη
διακοπή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος
σε οποιοδήποτε στάδιο της δημοπρασίας, οι προσφορές
θα υποβάλλονται μόνο εγγράφως, σε ειδικά έντυπα τα
οποία θα διατεθούν από το ΕΣΡ.
6.3.19. Σε καμία περίπτωση στο Στάδιο 2 δεν επιτρέπεται η υποβολή κλειστής προσφοράς χαμηλότερης ή
ισόποσης από αυτήν που έχει υποβληθεί από τον ίδιο
συμμετέχοντα στον προηγούμενο γύρο.
6.3.20. Σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία δεν
είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας θεωρείται
άκυρη και απορρίπτεται.
6.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
6.4.1. ΣΤΑΔΙΟ 1 (ΑΠΟΔΟΧΗ / ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΗΣ
ΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)
6.4.1.1. Το ΕΣΡ κηρύσσει την έναρξη της τρέχουσας
φάσης της δημοπρασίας ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για την τιμή εκκίνησης, το βήμα αύξησης, την
τιμή γύρου και τον αριθμό των συμμετεχόντων, την ώρα
έναρξης του πρώτου γύρου και τη διάρκεια του γύρου. Η
τιμή για τον πρώτο γύρο κάθε φάσης ορίζεται, σύμφωνα
με την παράγραφο 6.3.6., στα τριάντα πέντε εκατομμύρια
πεντακόσιες χιλιάδες (€ 35.500.000) ευρώ. Για κάθε επόμενο γύρο, ως τιμή ορίζεται εκείνη του προηγούμενου
γύρου προσαυξημένη με το βήμα αύξησης.
6.4.1.2. Για κάθε επόμενο γύρο, το ΕΣΡ ανακοινώνει
το βήμα αύξησης, την τιμή γύρου, την ώρα έναρξης του
γύρου και την διάρκειά του.
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6.4.1.3. Οι επιλογές κάθε «ενεργού» (μη «αδρανούς»)
συμμετέχοντος σε κάθε γύρο είναι: α) η αποδοχή της
τιμής γύρου, β) η μη αποδοχή της τιμής γύρου, η οποία
συνεπάγεται αποχώρηση από το Στάδιο 1 της τρέχουσας
φάσης (ο συμμετέχων καθίσταται «αδρανής» για τους
επόμενους γύρους του Σταδίου 1 της τρέχουσας φάσης)
και γ) η οριστική απόσυρση από τη δημοπρασία.
6.4.1.4. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μία από τις
επιλογές τους και να υποβάλουν εγγράφως την προσφορά στο ΕΣΡ σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.15. μέσα
στο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από το ΕΣΡ.
6.4.1.5. Μετά το πέρας της διάρκειας του γύρου γίνεται
έλεγχος της επιλογής κάθε συμμετέχοντος και εκτελούνται από το ΕΣΡ οι ακόλουθες ενέργειες:
Ι. Σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος αποδέχτηκε την
τιμή γύρου, ανακοινώνεται ξεχωριστά ότι θα είναι ενεργός στον επόμενο γύρο, το βήμα της αύξησης, η τιμή
του επόμενου γύρου, η ώρα έναρξης και η διάρκεια του
επόμενου γύρου.
ΙΙ. Σε κάθε συμμετέχοντα ο οποίος δεν αποδέχτηκε την
τιμή γύρου ή δεν υπέβαλε έγκυρη προσφορά, ανακοινώνεται ότι καθίσταται «αδρανής» για τους επόμενους
γύρους του Σταδίου 1 της τρέχουσας φάσης καθώς και
η υψηλότερη προσφορά που έχει υποβάλει στο Στάδιο
1 της φάσης αυτής.
ΙΙΙ. Σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος δήλωσε ότι αποσύρεται ή ο οποίος αποβλήθηκε από τη διαδικασία της
δημοπρασίας ανακοινώνεται η επιβεβαίωση απόσυρσης
από τις επόμενες φάσεις της δημοπρασίας ή η αποβολή
του από την δημοπρασία, καθώς και οι τυχόν κυρώσεις
που του έχουν επιβληθεί.
6.4.1.6. Η διαδικασία των παραγράφων 6.4.1.2 έως και
6.4.1.5 επαναλαμβάνεται σε διαδοχικούς γύρους μέχρι
να παραμείνουν δύο (2) ενεργοί συμμετέχοντες, οι οποίοι
θα λάβουν μέρος στο Στάδιο 2. Αν σε οποιοδήποτε γύρο
του Σταδίου 1 μείνει μόνο ένας (1) ενεργός συμμετέχων,
ολοκληρώνεται η τρέχουσα φάση και ο ενεργός συμμετέχων ανακηρύσσεται προσωρινός υπερθεματιστής χωρίς
να διεξαχθεί το Στάδιο 2, σύμφωνα με την παράγραφο
6.4.3.1. Εάν σε οποιοδήποτε γύρο της τρέχουσας φάσης,
ο αριθμός των ενεργών και αδρανών συμμετεχόντων
είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των αδειών για
τις οποίες δεν έχει ανακηρυχτεί προσωρινός υπερθεματιστής, τότε κάθε ένας από τους συμμετέχοντες αυτούς
ανακηρύσσεται προσωρινός υπερθεματιστής για την
χορήγηση μίας άδειας με την υψηλότερη προσφορά που
έχει υποβάλει σε οποιαδήποτε φάση της δημοπρασίας,
συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας, η δε διαδικασία
της δημοπρασίας ολοκληρώνεται και το ΕΣΡ προχωρά
στις ενέργειες της παραγράφου 6.4.3.5.
6.4.1.7. Στην περίπτωση που στον πρώτο γύρο του
Σταδίου 1 δεν γίνει δεκτή η τιμή γύρου από κανέναν
συμμετέχοντα, στο Στάδιο 2 συμμετέχουν όλοι εκείνοι
που έχουν προεπιλεγεί και δεν έχουν δηλώσει ότι αποσύρονται ούτε έχουν αποβληθεί από την δημοπρασία. Εάν
σε οποιονδήποτε επόμενο γύρο του Σταδίου 1 δεν γίνει
δεκτή η τιμή γύρου από κανέναν ενεργό συμμετέχοντα,
τότε εκκινεί το Στάδιο 2. Στο Στάδιο 2 συμμετέχουν όλοι
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εκείνοι που έκαναν δεκτή την τιμή του προηγούμενου
γύρου και δεν έχουν δηλώσει ότι αποσύρονται, ούτε
έχουν αποβληθεί από την διαδικασία.
6.4.2. ΣΤΑΔΙΟ 2 (ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ / ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
6.4.2.1. Οι συμμετέχοντες στο Στάδιο 2 υποβάλλουν
σφραγισμένη προσφορά εντός χρονικού ορίου που θα
οριστεί από το ΕΣΡ, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από την υψηλότερη τιμή γύρου που έγινε αποδεκτή στο
Στάδιο 1 και να έχει μορφή ακέραιου πολλαπλάσιου των
εκατό χιλιάδων (€ 100.000) ευρώ χωρίς ανώτατο όριο.
Στην περίπτωση που διεξάγεται το Στάδιο 2 και δεν έχει
γίνει δεκτή η τιμή γύρου για τον πρώτο γύρο του Σταδίου
1 από κανέναν συμμετέχοντα, οι προσφορές στο Στάδιο
2 πρέπει να είναι υψηλότερες από την τιμή εκκίνησης
και να έχουν μορφή ακέραιου πολλαπλάσιου των εκατό
χιλιάδων (€ 100.000) ευρώ χωρίς ανώτατο όριο.
6.4.2.2. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν
υποβάλει έγκυρη σφραγισμένη προσφορά, θεωρείται
«ενεργός» και τεκμαίρεται ότι η προσφορά του είναι ισόποση με την υψηλότερη τιμή γύρου του Σταδίου 1 που
έγινε αποδεκτή από τους συμμετέχοντες του Σταδίου
2. Στην περίπτωση που διεξάγεται το Στάδιο 2 χωρίς να
έχει γίνει δεκτή η τιμή γύρου για τον πρώτο γύρο του
Σταδίου 1 από κανέναν συμμετέχοντα και κάποιος συμμετέχων δεν υποβάλει έγκυρη σφραγισμένη προσφορά,
θεωρείται ενεργός και τεκμαίρεται ότι η προσφορά του
είναι ισόποση με την τιμή εκκίνησης.
6.4.2.3. Το ΕΣΡ αποσφραγίζει τις προσφορές και κατατάσσει τους συμμετέχοντες σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα
με το ύψος της προσφοράς τους.
6.4.2.4. Το ΕΣΡ ανακοινώνει σε κάθε συμμετέχοντα
ξεχωριστά (μη κοινή πληροφορία) τη θέση που καταλαμβάνει στη σειρά κατάταξης (συμπεριλαμβανομένης
της ισοπαλίας), το ύψος της προσφοράς του, την ώρα
έναρξης και την διάρκεια του τελευταίου γύρου.
6.4.2.5. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν εκ νέου σφραγισμένη προσφορά η οποία χαρακτηρίζεται τελική και η
οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αμέσως προηγούμενή τους προσφορά και να έχει μορφή ακέραιου
πολλαπλάσιου των εκατό χιλιάδων (€ 100.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν υποβάλει
έγκυρη σφραγισμένη προσφορά, θεωρείται ενεργός και
τεκμαίρεται ότι η προσφορά του είναι ισόποση της αμέσως προηγούμενης προσφοράς του.
6.4.2.6. Το ΕΣΡ αποσφραγίζει τις τελικές προσφορές και
κατατάσσει οριστικά τους συμμετέχοντες σε φθίνουσα
σειρά σύμφωνα με το ύψος της προσφοράς τους. Στην
περίπτωση που υπάρξουν ισόποσες τελικές υψηλότερες
οικονομικές προσφορές, διενεργούνται επιπλέον γύροι,
στους οποίους μετέχουν μόνο οι συμμετέχοντες με την
υψηλότερη ισόποση προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.2.5, μέχρι την επίλυση της ισοπαλίας και την
ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Σε περίπτωση που για
την επίλυση της ισοπαλίας σε κάποιο γύρο δεν υποβληθεί καμία προσφορά, τότε:
Ι. Ανακηρύσσεται τελικός πλειοδότης ο συμμετέχων
που σε προηγούμενη φάση έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά, εφόσον αυτή είναι υψηλότερη από την
τελευταία που υπέβαλε στη τρέχουσα φάση ή
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ΙΙ) Εάν δεν εφαρμόζεται το (Ι) ανωτέρω, η ανακήρυξη
τελικού πλειοδότη γίνεται κατόπιν κλήρωσης.
6.4.3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
6.4.3.1. Το ΕΣΡ ανακηρύσσει πλειοδότη τον συμμετέχοντα ο οποίος υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά σε
αυτή τη φάση ή επιλέχθηκε μετά από επίλυση ισοπαλίας
σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.2.6 και επιβεβαιώνει το
τίμημα με το οποίο ανακηρύσσεται πλειοδότης. Ειδικά
για τη φάση Α2, το ΕΣΡ ελέγχει αν η τιμή με την οποία ο
συμμετέχων πλειοδότησε είναι τουλάχιστον ίση με την
υψηλότερη όλων των προσφορών αυτού της προηγούμενης φάσης και ορίζει ως τελικό τίμημα το μέγιστο ποσό
μεταξύ αυτών.
6.4.3.2. Το ΕΣΡ ανακοινώνει το αποτέλεσμα μόνο στον
πλειοδότη κάθε φάσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται προσωρινός υπερθεματιστής και υποχρεούται, επί ποινή
αποκλεισμού και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, να μην κοινοποιήσει τη συγκεκριμένη
πληροφορία μέχρι την περάτωση όλων των φάσεων της
δημοπρασίας. Επίσης το ΕΣΡ ενημερώνει τους λοιπούς
συμμετέχοντες ότι ήταν μειοδότες για την τρέχουσα
φάση, για το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που
υπέβαλαν κατά την τρέχουσα φάση και για το ποσό της
υψηλότερης προσφοράς που υπέβαλαν στις ήδη διεξαχθείσες φάσεις της δημοπρασίας.
6.4.3.3. Το ΕΣΡ ανακοινώνει τη λήξη της τρέχουσας
φάσης και την έναρξη της επόμενης φάσης επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 6.4.1. και 6.4.2. Συμμετέχοντες στην επόμενη
φάση είναι υποχρεωτικά όσοι: α) δεν έχουν αποσυρθεί
από την δημοπρασία, β) δεν έχουν αποβληθεί από την
δημοπρασία και γ) δεν έχουν ανακηρυχθεί προσωρινοί
υπερθεματιστές.
6.4.3.4. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης και πριν
την έναρξη της επόμενης, το ΕΣΡ θα ενημερώνει υποχρεωτικά όλους τους συμμετέχοντες για την ώρα έναρξης
του πρώτου γύρου της επόμενης φάσης, την διάρκεια
του γύρου, το βήμα της αύξησης, την τιμή γύρου και τον
αριθμό των ενεργών συμμετεχόντων.
6.4.3.5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, συντάσσεται
πρακτικό από το ΕΣΡ, στο οποίο περιέχονται τα αποτελέσματα εκάστης φάσης (Α1 και Α2), σύμφωνα με την
παράγραφο 6.1.1. της παρούσας, καθώς και η σειρά πλειοδοσίας με τον προσωρινό υπερθεματιστή ανά άδεια.
Επιπλέον συντάσσεται ενιαίος πίνακας επιλαχόντων στον
οποίο ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της υψηλότερης προσφοράς όλων των φάσεων που υπέβαλαν, οι
συμμετέχοντες οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες
σε καμία από τις φάσεις Α1 και Α2 και αναγράφεται η
υψηλότερη προσφορά όλων των φάσεων της δημοπρασίας την οποία υπέβαλε ο καθένας από αυτούς.
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
7.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
7.1.1. Πριν από την ανακοίνωση του οριστικού υπερθεματιστή για κάθε δημοπρατούμενη άδεια, το ΕΣΡ διενεργεί έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν για την
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απόκτηση των αδειών οι προσωρινοί υπερθεματιστές
που ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση
τα ήδη κατατεθέντα δικαιολογητικά των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, με την υποχρεωτική
τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σε περίπτωση που κατά την κρίση του ΕΣΡ τα ως άνω
στοιχεία δεν δικαιολογούν τον τρόπο απόκτησης των
οικονομικών μέσων του προσωρινού υπερθεματιστή,
ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά.
7.1.2. Ο έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων των προσωρινών υπερθεματιστών ολοκληρώνεται από το ΕΣΡ εντός σαράντα
πέντε (45) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών. Στην περίπτωση που προκύψει
από τον έλεγχο ότι δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα
οικονομική προσφορά του προσωρινού υπερθεματιστή, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται οριστικός
υπερθεματιστής και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία.
Στην περίπτωση αυτή, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος πλειοδότης σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα κατάταξης επιλαχόντων της παραγράφου 6.4.3.5
της παρούσας, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του
ελέγχου της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των
οικονομικών του μέσων σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο.
7.1.3. Μετά την ανακήρυξη όλων των οριστικών υπερθεματιστών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από το ΕΣΡ,
το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του.
7.2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
7.2.1. Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον
οριστικό υπερθεματιστή σε δέκα (10) ετήσιες ισόποσες
δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται
σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου και κατατίθενται
στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με παράλληλη υποβολή στο ΕΣΡ επικυρωμένου αντιγράφου της σχετικής πράξης κατάθεσης.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του οριστικού υπερθεματιστή
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθεμία δε
από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται εντός του μηνός
Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
7.2.2. Σε περίπτωση που ο οριστικός υπερθεματιστής
δεν καταβάλει την πρώτη δόση του τιμήματος εντός της
ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος
και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση
αυτή, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος
πλειοδότης σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων της παραγράφου 6.4.3.5 της παρούσας, κατόπιν
επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου της προέλευσης
και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών του μέσων
σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.
7.2.3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οιασδήποτε εκ των επόμενων δόσεων του τιμήματος από
τον οριστικό υπερθεματιστή, ανακαλείται η άδεια και
ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.8. της
παρούσας.
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7.2.4. Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης του τιμήματος της άδειας, οι οριστικοί υπερθεματιστές ανά άδεια
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.
7.2.5. Με απόφαση του ΕΣΡ, χορηγούνται οι προκηρυσσόμενες άδειες στους οριστικούς υπερθεματιστές εντός
προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ανακοίνωση
της παραπάνω παραγράφου. Κάθε οριστικός υπερθεματιστής επιλέγει τον αριθμό προγράμματος της χορηγούμενης άδειας που του αντιστοιχεί (Logical Channel
Number – LCN), ξεκινώντας από αυτόν που έχει καταβάλει το υψηλότερο τίμημα για την απόκτηση της άδειας.
Για μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια, επιλέγεται υποχρεωτικώς ένας από τους αριθμούς προγράμματος 10 ή 11
με ταυτόχρονη αντίστοιχη μετακύλιση των αδειούχων
της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 όσον αφορά τον αριθμό
προγράμματος που τους έχει αποδοθεί για μετάδοση
σε τυπική ευκρίνεια. Για μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια,
επιλέγεται υποχρεωτικώς ένας από τους δύο αριθμούς
προγράμματος που έπονται εκείνων που έχουν αποδοθεί στους αδειούχους της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 για
μετάδοση σε τυπική ευκρίνεια λαμβανομένης υπόψιν και
της μετακύλισης του αμέσως προηγούμενου εδαφίου. Σε
περίπτωση ισόποσων προσφορών, η σειρά επιλογής των
οριστικών υπερθεματιστών στους οποίους αφορούν οι
αντίστοιχες άδειες καθορίζεται με βάση τη χρονολογική σειρά με την οποία ανακηρύχθηκαν πλειοδότες. Αν
η χορήγηση των αδειών έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί
δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου
5.2.5. της παρούσας, η σειρά επιλογής των οριστικών
υπερθεματιστών καθορίζεται με κλήρωση στην οποία
καλούνται οι νέοι αδειούχοι. Η σχετική δήλωση επιλογής
κάθε οριστικού υπερθεματιστή δεν ανακαλείται.
7.3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
7.3.1. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με
την παρούσα για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας.
7.3.2. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη
της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.4. της παρούσας, επιστρέφονται στους προεπιλεγέντες υποψήφιους που δεν ανακηρύχθηκαν οριστικοί υπερθεματιστές οι τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές
επιστολές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4339/2015. Για
τους οριστικούς υπερθεματιστές, η επιστροφή της εγγυητικής τους επιστολής γίνεται εντός δέκα (10) ημερών
από την επιτυχή ολοκλήρωση της κάλυψης του υπολειπόμενου μετοχικού τους κεφαλαίου.
7.3.3. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στη δημοπρασία επιστρέφονται στους προεπιλεγέντες υποψηφίους εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την
ημερομηνία χορήγησης των αδειών, εκτός αν συντρέχει
περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής τους επιστολής
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας.
7.3.4. Η επιστροφή και η κατάπτωση των εγγυητικών
επιστολών γίνεται με Πράξη του Προέδρου του ΕΣΡ, στηριζόμενη σε σχετική απόφαση της Ολομελείας του ΕΣΡ.
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8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
8.1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
8.1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4339/2015
όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 53 παρ. 6 περίπτωση
ζ του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), οι διαφορές που αναφύονται
κατά την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α` 147), οι
οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Δεδομένου ωστόσο
ότι η διαδικασία αδειοδότησης που ρυθμίζεται με την
παρούσα προκήρυξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 4412/2016, διευκρινίζεται ότι η αναλογική εφαρμογή των κανόνων του αφορά αποκλειστικά την προδικαστική και δικαστική προστασία των τυχόν θιγόμενων
υποψηφίων κατά βλαπτικών των εννόμων συμφερόντων
τους πράξεων και παραλείψεων σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
8.1.2. Κατά συνέπεια, οι ειδικότερες δικονομικές
προϋποθέσεις, οι προθεσμίες, τα είδη των ενδίκων βοηθημάτων και οι λοιπές ρυθμίσεις των διατάξεων του
ν. 4412/2016 εφαρμόζονται σε όλες τις διαφορές που
ανακύπτουν από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης
μέχρι την κατακύρωση των δημοπρατούμενων αδειών.
8.1.3. Οι προβλεπόμενες από το ν. 4412/2016 προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώπιον
του ΕΣΡ. Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση
όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(άρθρο 13 παρ. 7 ν. 4339/2015).
8.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
8.2.1. Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία
έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης ‐ προδικαστικής
προσφυγής ενώπιον του ΕΣΡ κατά του καταλόγου των
προεπιλεγόμενων και των αποκλειόμενων από τη δημοπρασία υποψηφίων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του καταλόγου αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 5.2.1. της παρούσας. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) ευρώ.
Το παράβολο αυτό επιστρέφεται στον προσφεύγοντα,
σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης ‐ προδικαστικής
προσφυγής του.
8.2.2. Το ΕΣΡ κοινοποιεί την ένσταση ‐ προδικαστική
προσφυγή εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την τυχόν αποδοχή της, προκειμένου να παρέμβει εφόσον το επιθυμεί
στη διαδικασία εξέτασης της ένστασης ‐ προδικαστικής
προσφυγής.
8.2.3. Το ΕΣΡ εξετάζει την ένσταση ‐ προδικαστική
προσφυγή εντός δώδεκα (12) ημερών από την κατάθεση αυτής. Η πράξη προσδιορισμού της ημέρας και
της ώρας της εξέτασης κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες
νωρίτερα στον προσφεύγοντα, σε όποιους έχουν τυχόν
ασκήσει παρέμβαση και σε εκείνους κατά των οποίων
τυχόν στρέφεται η προσφυγή.
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8.2.4. Το ΕΣΡ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής εντός δέκα (10) ημερών
από την ημέρα εξέτασης αυτής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ (www.esr.gr) και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σε όποιους έχουν τυχόν
ασκήσει παρέμβαση και σε εκείνους κατά των οποίων
τυχόν στρέφεται η προσφυγή. Η άπρακτη παρέλευση
της παραπάνω προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της
ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής.
8.2.5. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση αυτής κωλύουν
την τελική κατακυρωτική πράξη χορήγησης των αδειών,
δεν κωλύουν ωστόσο την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
8.2.6. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του
ΕΣΡ, η οποία εκδίδεται επί της ένστασης ‐ προδικαστικής
προσφυγής. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ΣτΕ
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση
της προσβαλλόμενης απόφασης ή από την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 8.2.4. της
παρούσας (άρθρο 372 ν. 4412/2016).
8.2.7. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει την τελική
κατακυρωτική πράξη χορήγησης των αδειών, εκτός εάν
με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 372 παρ. 4 ν. 4412/2016).
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η άσκηση αίτησης αναστολής
δεν κωλύει κατά τα λοιπά την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με προσωρινή διαταγή που εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
αιτήσεως του προσφεύγοντος πριν από τη συζήτηση
της αίτησης αναστολής.
8.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
8.3.1. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης‐ προδικαστικής προσφυγής
ενώπιον του ΕΣΡ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης του
ΕΣΡ που βλάπτει τα συμφέροντα αυτών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής
απαιτείται η προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ
του Δημοσίου ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
ευρώ. Το παράβολο αυτό επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής του.
8.3.2. Το ΕΣΡ κοινοποιεί την ένσταση ‐ προδικαστική
προσφυγή εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την τυχόν αποδοχή της, προκειμένου να παρέμβει εφόσον το επιθυμεί
στη διαδικασία εξέτασης της ένστασης ‐ προδικαστικής
προσφυγής.
8.3.3. Το ΕΣΡ εξετάζει την ένσταση ‐ προδικαστική
προσφυγή εντός δώδεκα (12) ημερών από την κατάθεση αυτής. Η πράξη προσδιορισμού της ημέρας και
της ώρας της εξέτασης κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες
νωρίτερα στον προσφεύγοντα, σε όποιους έχουν τυχόν
ασκήσει παρέμβαση και σε εκείνους κατά των οποίων
τυχόν στρέφεται η προσφυγή.
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8.3.4. Το ΕΣΡ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής εντός δέκα (10) ημερών
από την ημέρα εξέτασης αυτής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ (www.esr.gr) και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σε όποιους έχουν τυχόν
ασκήσει παρέμβαση και σε εκείνους κατά των οποίων
τυχόν στρέφεται η προσφυγή. Η άπρακτη παρέλευση
της παραπάνω προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της
ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής.
8.3.5. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ‐ προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση αυτής κωλύουν
την τελική κατακυρωτική πράξη χορήγησης των αδειών,
δεν κωλύουν ωστόσο την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
8.3.6. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του
ΕΣΡ, η οποία εκδίδεται επί της ένστασης ‐ προδικαστικής
προσφυγής. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ΣτΕ
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση
της προσβαλλόμενης απόφασης ή από την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 8.3.4. της
παρούσας (άρθρο 372 ν. 4412/2016).
8.3.7. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει την τελική
κατακυρωτική πράξη χορήγησης των αδειών, εκτός εάν
με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 372 παρ. 4 ν. 4412/2016).
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η άσκηση αίτησης αναστολής
δεν κωλύει κατά τα λοιπά την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με προσωρινή διαταγή που εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
αιτήσεως του προσφεύγοντος πριν από τη συζήτηση
της αίτησης αναστολής.
9. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
9.1. Οι άδειες που χορηγούνται μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην
παρούσα Προκήρυξη, τελούν υπό τους όρους του άρθρου 14 του ν. 4339/2015.
9.2. Σε περίπτωση παρόχων περιεχομένου οι οποίοι
έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με
μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις,
κατά τα τεύχη Α΄ έως Ε΄ και Ζ΄ της παρούσας Προκήρυξης, η εκπομπή του προγράμματος από τον πάροχο
δικτύου επιτρέπεται μόνον αφότου υπάρξει πλήρης
συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις και αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του ΕΣΡ. Μέχρι την έκδοση
της πράξης αυτής, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της
επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου.
9.3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας,
καθώς και η τροποποίηση των όρων των χορηγούμενων
αδειών.
9.4. Με απόφαση του ΕΣΡ χωρεί υποχρεωτικά ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας στις περιπτώσεις που
καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1
και 2 του ν. 4339/2015. Η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται
επίσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2.3. της
παρούσας.
9.5. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το ΕΣΡ την επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 1.8. της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ AITHΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμπληρώνεται για την υποψήφια εταιρία ή κοινοπραξία και τα μέλη αυτής
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ημερομηνία Αιτήσεως :
Για χρήση
μόνο από
το Ε.Σ.Ρ.

Αριθμός Πρωτοκόλλου :
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

Α. Γενικές πληροφορίες για την Υποψήφια εταιρία και τον καταθέτοντα την αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται
με κεφαλαία γράμματα)
1.

Για την Υποψήφια εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών
Επωνυμία :
Διακριτικός τίτλος :

2.

Στοιχεία αλληλογραφίας - οδός και αριθμός :

Πόλη (/ χώρα για αλλοδαπούς) :

Στοιχεία επικοινωνίας - Τηλέφωνο (με κωδικό Χώρας) :

Fax :

Τ.Κ. :

Δ/ση ηλ. Ταχυδρομείου (e-mail) :

Για τον καταθέτοντα την αίτηση
Επώνυμο :

Όνομα :

Όνομα πατρός :

Δ/ση κατοικίας - οδός και αριθμός :

Πόλη (/ χώρα για αλλοδαπούς) :

Στοιχεία αλληλογραφίας - Τηλέφωνο (με κωδ. Χώρας) :

Fax :

Τ.Κ. :

Δ/ση ηλ. Ταχυδρομείου (e-mail) :

Έγγραφο εξουσιοδότησης :

Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου :

Ιδιότητα :

Β. Πληροφορίες για τα συνοδευτικά έγγραφα της αιτήσεως
1.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000,00) ευρώ
Εκδότης (πλήρη στοιχεία πιστωτικού ιδρ/τος) :

2.

Ημερ/νία έκδοσης :

Ημερ/νία λήξης :

Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ
Αριθμός παραστατικού του παραβόλου :

3.

Αριθμός εγγυητικής :

Ημερ/νία έκδοσης :

Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4339/2015 ;

(Ναι, Όχι)

Εφόσον η απάντηση στο ως άνω ερώτημα είναι Ναι, συμπληρώνονται τα κατωτέρω στοιχεία :
Εκδότης (πλήρη στοιχεία πιστωτικού ιδρ/τος) :

4.

Αριθμός εγγυητικής :

Ημερ/νία έκδοσης :

Υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης 1/2019 του Ε.Σ.Ρ. ;

Ημερ/νία λήξης :

(Ναι, Όχι)

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

165

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεως συμμετοχής και την υποβολή των δικαιολογητικών
της Προκήρυξης 1/2019 του Ε.Σ.Ρ.
1.

Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τις συμμετέχουσες εταιρίες στο διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί με την
υπ΄ αριθμ. 1 /2019 προκήρυξη του ΕΣΡ για την χορήγηση δύο (2) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου και
υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή κατά τα οριζόμενα στον όρο 3.2.3 της Προκήρυξης.

2.

Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr), της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (www.media.gov.gr) και του Προγράμματος Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr).

3.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας
του Πίνακα της παραγράφου 1.11 της Προκήρυξης 1/2019 του Ε.Σ.Ρ.:
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)
Κεντρικό Πρωτόκολλο Ε.Σ.Ρ. (3ος όροφος)
Αμερικής 5, Τ.Κ.105 64 Αθήνα - Ελλάς
Τηλ. 213-1502300 - Fax 210-3319881
E-mail tv@esr.gr

4.

Το παρόν έντυπο χωρίζεται σε τρεις ενότητες: α) στο κυρίως σώμα της αιτήσεως, όπου συμπληρώνονται τα κενά πεδία, τα
οποία αριθμούνται κατά σειρά στο δεξί άκρο της σελίδας, β) στο Παράρτημα Α, που αφορά στους Πίνακες της αιτήσεως
στους οποίους παραπέμπουν συγκεκριμένες παράγραφοι αυτής και γ) στο Παράρτημα Β (Σημειώσεις στην Αίτηση και στους
Πίνακες), που αφορά τις ειδικότερες παρατηρήσεις της Υποψήφιας εταιρίας επί των ως άνω (α) και (β) ενοτήτων, όπου
καταγράφονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν υποχρεωτικά σε αριθμημένα πεδία και στοιχεία της αιτήσεως και
των πινάκων αντίστοιχα.

5.

Σε περίπτωση που συγκεκριμένο πεδίο της αιτήσεως δεν έχει εφαρμογή για κάποια υποψήφια εταιρία, συμπληρώνεται η
φράση "Δεν ισχύει" ή η σύντμηση αυτής "Δ/Ι".

6.

Τα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται στο κείμενο της αιτήσεως εντός πλαισίων. Κατά την επεξεργασία του εντύπου σε
ηλεκτρονική μορφή, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή σε άλλο σημείο της αιτήσεως πλην της συμπλήρωσης των πεδίων
και των πινάκων, εκτός από την περίπτωση προσθήκης νέων γραμμών στο Παράρτημα Α' (των Πινάκων), όταν οι
υφιστάμενες δεν επαρκούν για την καταχώρηση των ζητούμενων στοιχείων σε αυτούς. Όπου, κατά την κρίση του
υποψηφίου, απαιτούνται επιπλέον στοιχεία ή διευκρινίσεις, αλλά και στις περιπτώσεις όπου πρόσθετες πληροφορίες
ζητούνται ρητά, αυτές καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Παράρτημα Β (των Σημειώσεων). Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος
πρέπει να διασφαλίζει ότι, μετά τη συμπλήρωση των πεδίων, τις τυχόν προσθήκες στο Παράρτημα Α και την παροχή των
διευκρινήσεων στο Παράρτημα Β, παραμένει δυνατή η εκτύπωση του εντύπου με όλες τις καταχωρηθείσες πληροφορίες
ευκρινείς.

7.

Σε κάθε ένα από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (παραστατικά) που συνοδεύουν την αίτησης συμμετοχής, σημειώνονται
πλησίον της άνω δεξιά γωνίας των εγγράφων οι ακόλουθες ενδείξεις : α) ο κωδικός που ισοδυναμεί με την αρίθμηση του
ζητούμενου δικαιολογητικού στην Προκήρυξη 1/2019 του Ε.Σ.Ρ., β) ο αριθμός κάθε παραστατικού, κατά συνεχόμενη
αύξουσα σειρά για το συγκεκριμένο κωδικό και γ) ο αριθμός του συνόλου των υποβαλλόμενων παραστατικών για τον κάθε
κωδικό, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί :
10
20
Ε.1.1.1
(ήτοι: Κωδικός προκήρυξης : Ε.1.1.1. | αριθμός παραστατικού : 10 | Σύνολο
Παραστατικών για τον Κωδικό (Ε.1.1.1.) : 20)

8.

Η αίτηση συμπληρώνεται με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Τυχόν πληροφορίες για τη
συμπλήρωση των πεδίων ή παραπομπές για χρήση των πινάκων του Παραρτήματος Β' της αιτήσεως, παρέχονται εντός
παρενθέσεως δίπλα στα πεδία που αυτές αφορούν ή με αστερίσκο (*), κάτω από το τελευταίο προς συμπλήρωση πεδίο της
κάθε ενότητας της αιτήσεως.

9.

Όπου στην αίτηση ζητείται καταχώρηση ποσού, νοείται (ακόμα και αν δεν διευκρινίζεται) ότι αυτό αφορά στοιχεία σε Ευρώ.
Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου η πρωτογενής πληροφορία αναφέρεται σε άλλο νόμισμα, αυτό θα πρέπει να μετατραπεί σε
Ευρώ με βάση την ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς στο υποκείμενο δικαιολογητικό.
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ΤΕΥΧΟΣ Α

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης υποψηφίου στο αρμόδιο εμπορικό / εταιρικό μητρώο
επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ., για τους υποψηφίους της ημεδαπής)
Α.1.1.

Αριθμός εμπορικού / εταιρικού
μητρώου :

1

Χώρα εγγραφής :
Α.1.2.

Ημερομηνία σύστασης :

(Με κεφαλαία γράμματα)

2
3

(ηη/μμ/εεεε)

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος
Α.1.3.

Επωνυμία της υποψήφιας
εταιρίας :

4

(Με κεφαλαία
γράμματα)

Διακριτικός τίτλος :

(Με κεφαλαία
γράμματα)

5

Μετοχικό κεφάλαιο και αυξήσεις κεφαλαίου
Α.1.4.
Συμπληρώνονται τα στοιχεία της εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως παρατίθεται
στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής.
Διάρκεια της εταιρίας
Α.1.5.

Διάρκεια της υποψήφιας εταιρίας :

6

(έτη)

7

Άρθρο του καταστατικού περί διάρκειας :
Ημερομηνία λήξης της εταιρίας :

(ηη/μμ/εεεε)

8

Σκοπός της εταιρίας
Α.1.6.
Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό
της εταιρίας :

9

Άρθρο του καταστατικού περί σκοπού :

10
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Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης
Α.1.7.

Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης :

(ηη/μμ)

11

(Με κεφαλαία
γράμματα)

12

Έδρα της υποψήφιας εταιρίας
Α.1.8.

Διεύθυνση (οδός,
αριθμός) :
Τ.Κ. :

13

Πόλη :

(Με κεφαλαία γράμματα)

14

Χώρα :

(Με κεφαλαία γράμματα)

15

Ειδικά προνόμια ιδρυτών - μετόχων
Α.1.9.

Συμπληρώνονται τα στοιχεία τυχόν παροχής ειδικών προνομίων σε ιδρυτές ή μετόχους,
όπως παρατίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής.

Εταιρικοί μετασχηματισμοί
Α.1.10.

Συμπληρώνονται τα στοιχεία περί τυχόν εταιρικών μετασχηματισμών, όπως παρατίθενται
στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και αρμόδια φορολογική Αρχή
Α.1.11.

Αρ. Φορ/κού Μητρ. (ΑΦΜ):

16

Αρμόδια φορολογική αρχή :

17

Φορολογική έδρα αλλοδαπής υποψήφιας εταιρίας
Α.1.12.

Φορολογική έδρα :

(Πόλη / Χώρα)

Δίκαιο της φορολογικής έδρας :

18
19

Στοιχεία διαπίστωσης της δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους
Α.1.13.

Για τις εταιρίες ή κοινοπραξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να
διαπιστωθεί η δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους :
Ι.1. Η υποψήφια εταιρία έχει τα κεντρικά της γραφεία στη χώρα της καταστατικής
της έδρα;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:

20

Εάν Όχι, δηλώστε τα στοιχεία διεύθυνσης στο κράτος όπου βρίσκονται τα κεντρικά
γραφεία της υποψήφιας εταιρίας και τις ασκούμενες δραστηριότητες εκεί, στα πεδία που
ακολουθούν :
Διεύθυνση (οδός,
αριθμός) :

(Με κεφαλαία
γράμματα)

Τ.Κ. :

21

22

Πόλη :

(Με κεφαλαία γράμματα)

23

Χώρα :

(Με κεφαλαία γράμματα)

24
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Ασκούμενες
δραστηριότητες :

25

Ι.2. Η υποψήφια εταιρία έχει γραφεία σε άλλες χώρες εκτός από την καταστατική
της έδρα ή τη χώρα όπου διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:

26

Εάν Ναι, συμπληρώστε τα στοιχεία διεύθυνσης των γραφείων και παραθέστε συνοπτική
περιγραφή των ασκούμενων δραστηριοτήτων τους, όπως παρατίθενται στον Πίνακα 4 του
Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής.
ΙΙ. Καταγράψτε, στο πεδίο που ακολουθεί, το κράτος στο οποίο λαμβάνονται ή θα
λαμβάνονται οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που θα
παρέχονται στην ελληνική επικράτεια:
Χώρα :

(Με κεφαλαία γράμματα)

27

ΙΙΙ.1 Καταγράψτε, στο πλαίσιο που ακολουθεί, το κράτος στο οποίο απασχολείται ή θα
απασχολείται το προσωπικό της, που εργάζεται στην παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων :
Χώρα :

(Με κεφαλαία γράμματα)

28

ΙΙΙ.2 Εάν οι εργαζόμενοι της υποψήφιας εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων απασχολούνται ή θα απασχολούνται σε περισσότερα κράτη, συμπληρώστε τον
αριθμό των εργαζομένων της υποψήφιας εταιρίας που θα απασχολούνται στην παροχή
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ανά κράτος, όπως παρατίθεται στον Πίνακα 5 του
Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής.
ΙV.1 Καταγράψτε στο πλαίσιο που ακολουθεί το κράτος στο οποίο η αιτούσα άρχισε το πρώτον
να ασκεί τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων :
Χώρα :

(Με κεφαλαία γράμματα)

29

ΙV.2 Εξακολουθεί η υποψήφια εταιρία να ασκεί την παραπάνω δραστηριότητα στο
κράτος αυτό;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:

30

Συμμετοχή της υποψήφιας σε όμιλο επιχειρήσεων
Α.1.14.

Α. Συμμετέχει η υποψήφια σε όμιλο επιχειρήσεων, είτε ως μητρική εταιρία, είτε ως
συνδεδεμένη με αυτή ;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:
Εάν ναι :
1.

31

Συμπληρώστε τα κάτωθι στοιχεία της μητρικής εταιρίας του ομίλου :
Επωνυμία :

(Με κεφαλαία
γράμματα)

32
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Διακριτικός
τίτλος :

(Με κεφαλαία
γράμματα)

33

Διεύθυνση έδρας
(οδός, αριθμός) :

(Με κεφαλαία
γράμματα)

34

Τ.Κ. :
Πόλη :
Χώρα :

(Με
κεφαλαί

35

α γράμματα)

36

α γράμματα)

37

Κύρια
δραστηριότητα
μητρικής εταιρίας :

2.

38

Συμπληρώνονται τα στοιχεία των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, όπως παρατίθεται στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής.

Β. Υφίστανται συνδεδεμένες με την υποψήφια εταιρίες ;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:
Εάν ναι :
Συμπληρώνονται τα στοιχεία των συνδεδεμένων με την υποψήφια εταιριών, όπως
παρατίθεται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής.

39
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ΤΕΥΧΟΣ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Καταβεβλημένο κεφάλαιο υποψήφιας εταιρίας / κοινοπραξίας - τρέχον ύψος ιδίων κεφαλαίων - πιστοποίηση
- ποσό εγγυητικής επιστολής
Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία για την υποψήφια εταιρία και τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που πιστοποίησε
το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων :
Β.1.1.

Καταβλημένο μετοχικό
κεφάλαιο (σε Ευρώ) :

40

Β.1.2.

Τρέχον ύψος ιδίων κεφαλαίων
(σε Ευρώ) :

41

Στοιχεία ορκωτού ελεγκτή λογιστή :
Ημερ/νία έκθεσης πιστοπ/σης :

(Ονοματεπώνυμο,
εταιρία, αριθμός
μητρώου)
(ηη/μμ/εεεε)

42

43

Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία για την εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4339/2015 :
Β.1.3.

1. Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4339/2015 ;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:

44

2. Εάν ναι, συμπληρώστε τα ακόλουθο πεδίο
Ποσό εγγυητικής επιστολής (σε
Ευρώ) :

45
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ΤΕΥΧΟΣ Γ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στοιχεία ταυτότητας των μετόχων της υποψήφιας εταιρίας ή των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας
διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, που κατέχουν ή ελέγχουν ποσοστό άνω του 1% του
μετοχικού/εταιρικού της κεφαλαίου
Γ.1.1.
Συμπληρώνονται τα πεδία που ακολουθούν για τους μετόχους της υποψήφιας εταιρίας ή τα μέλη της
υποψήφιας κοινοπραξίας που κατέχουν ή ελέγχουν ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού/εταιρικού της
κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καταγράφονται με κριτήριο ταξινόμησης το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό
κεφάλαιο κατά φθίνουσα σειρά (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο ποσοστό).*
1. Για τα φυσικά πρόσωπα
Όνομα :

(Με κεφαλαία γράμματα)

Επώνυμο :
Πατρώνυμο :

(Με κεφαλαία γράμματα)
(Με κεφαλαία γράμματα)

Α.Φ.Μ. :
Τόπος Γέννησης :

46
47
48
49
50

(πόλη / χώρα)

Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
(Με κεφαλαία
γράμματα)

51

Τ.Κ. :

52

Πόλη :

53

Χώρα :

54

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
στην Υποψηφία :

55

Ποσοστό συμμετοχής στην

56

(Βάσει του μετοχολογίου )

Να περιγραφεί ο τρόπος
προσδιορισμού του έμμεσου
ποσοστού συμμετοχής (αν
υπάρχει):

57

2. Για τα νομικά πρόσωπα
Επωνυμία :

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :
Α.Φ.Μ. :

(Με κεφαλαία
γράμματα)

(ή το αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής)

58

59
60

172

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

Στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
(Με κεφαλαία
γράμματα)

Οδός και αριθμός :

61

Τ.Κ. :

62

Πόλη :

63

Χώρα :

64

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
στην Υποψηφία :

65

Ποσοστό συμμετοχής στην

(Βάσει του μετοχολογίου )

Να περιγραφεί ο τρόπος
προσδιορισμού του έμμεσου
ποσοστού συμμετοχής (αν
υπάρχει):

66

67

* Για τη γνωστοποίηση των στοιχείων των λοιπών μετόχων / μελών της κοινοπραξίας, συμπληρώνονται οι Πίνακες
8 και 9 του Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχα.
3. (α) Υπάρχει εταιρία-μέτοχος ή εταίρος της υποψηφίας ή των μετόχων / εταίρων της
που να έχει τη μορφή της “nominee company”;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:

68

(β) Εάν η απάντηση στο σημείο (α) είναι Ναι, υποβάλλεται δήλωση περί πραγματικού
μετόχου για το σύνολο των εταιριών αυτών ;
Απαντήστε, σημειώνοντας Ναι ή Όχι:

69

(γ) Εάν η απάντηση στο σημείο (β) είναι Όχι, αναφέρατε την επωνυμία της εταιρίας για
την οποία δεν υποβάλλεται δήλωση και παραθέστε σχετική αιτιολογία στο πεδίο που
ακολουθεί:
70

4. Στην περίπτωση που μέτοχοι της υποψήφιας εταιρίας ή μέλη της υποψήφιας
κοινοπραξίας διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, οι οποίοι κατέχουν ή ελέγχουν
ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού/εταιρικού της κεφαλαίου, δεν είναι γνωστοί σε
αυτές, αναφέρετε τις επωνυμίες των εταιριών-μετόχων ή μετόχων αυτών για τις οποίες
δεν υποβάλλονται στοιχεία μετοχικής σύνθεσης και απαντήστε στα υπό σημεία (α) και
(β) ερωτήματα κατωτέρω, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία :
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71

Επωνυμίες υπόχρεων, με μη
γνωστά στοιχεία μετόχων (με
κεφαλαία γράμματα):
(α) Παραθέστε τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω μέτοχοι δεν είναι γνωστοί :

72

(β) Παραθέστε τους λόγους για τους οποίους το γεγονός ότι η υποψηφία αγνοεί ποιοι είναι
οι μέτοχοι δεν θίγει τους στόχους του ελέγχου του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος και των
οικονομικών της μέσων χρηματοδότησης :
73

Στοιχεία ταυτότητας των ενεχυρούχων δανειστών και λοιπών προσώπων στα οποία έχει εκχωρηθεί
δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.
Γ.1.2.

Συμπληρώνονται τα πεδία που ακολουθούν για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στο άρθρο
21 παρ. 3 του ν. 3166/2003 καθώς και κάθε προσώπου στο οποίο έχουν εκχωρηθεί (εκ χαριστικής ή εξ
επαχθούς αιτίας) δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψηφίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα
καταγράφονται με κριτήριο ταξινόμησης τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου κατά φθίνουσα σειρά
(από το μεγαλύτερο στο μικρότερο αριθμό) :*
1. Για τα φυσικά πρόσωπα
Κατηγορία στην οποία εντάσσεται
Ενεχυρούχοι δανειστές :

(Σημειώστε Ναι ή Όχι)

74

Λοιποί κάτοχοι δικ/των ψήφου :

(Σημειώστε Ναι ή Όχι)

75

Όνομα :

(Με κεφαλαία γράμματα)

Επώνυμο :
Πατρώνυμο :

(Με κεφαλαία γράμματα)
(Με κεφαλαία γράμματα)

Α.Φ.Μ. :

76
77
78
79

Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
(Με κεφαλαία
γράμματα)

Οδός και αριθμός :
Τ.Κ. :
Πόλη :
Χώρα :
Ποσοστό δικαιώματων ψήφου
στην Υποψηφία :

80

81

(Με
κεφαλαί

α γράμματα)

82

α γράμματα)

83
84
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2. Για τα νομικά πρόσωπα
Κατηγορία στην οποία εντάσσεται
Ενεχυρούχοι δανειστές :

(Σημειώστε Ναι ή Όχι)

85

Λοιποί κάτοχοι δικ/των ψήφου :

(Σημειώστε Ναι ή Όχι)

86

Επωνυμία :

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

(Με κεφαλαία
γράμματα)

(ή το αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής)

Α.Φ.Μ. :

87

88

89

Στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
(Με κεφαλαία

Οδός και αριθμός :

γράμματα)

Τ.Κ. :
Πόλη :
Χώρα :

91

(Με
κεφαλαί

α γράμματα)

92

α γράμματα)

93

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
στην Υποψηφία :
* Για τη γνωστοποίηση πλειόνων προσώπων που εμπίπτουν στην ως άνω υπό σημείο Γ.1.2 κατηγορία,
συμπληρώνονται οι Πίνακες 10 και 11 του Παραρτήματος της αιτήσεως συμμετοχής για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα αντίστοιχα.
Στοιχεία ταυτότητας των μελών των οργάνων διοίκησης της υποψήφιας και των μετόχων της
Γ.1.3.

90

1.

Για τα στοιχεία ταυτότητας των μελών των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών
στελεχών της υποψήφιας, συμπληρώνεται ο Πίνακας 12 του Παραρτήματος της αιτήσεως
συμμετοχής

2.

Για τα πρόσωπα των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών των εταιριών που
συμμετέχουν στην υποψήφια, συμπληρώνεται ο Πίνακας 13 του Παραρτήματος της
αιτήσεως συμμετοχής

94
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ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναλυτική παρουσίαση του προς αδειοδότηση προγράμματος και έκθεση συμμόρφωσης αυτού προς τις
Συνταγματικές επιταγές
ΣΤ.1.1.
Για την αναλυτική παρουσίαση του προς αδειοδότηση προγράμματος συντάσσεται με ευθύνη της
υποψήφιας εταιρίας χωριστό έγγραφο που προσαρτάται στην αίτηση συμμετοχής.
ΣΤ.1.2.

Για την απαίτηση συμμόρφωσης του προς αδειοδότηση προγράμματος στις επιταγές του άρθρου 15
παρ. 2 του Συντάγματος και στην κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4339/2015 υποχρέωση παροχής στο
κοινό υψηλού επιπέδου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που διασφαλίζουν την πολιτική και
πολιτιστική πολυμέρεια και την πολυφωνία στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης,
συντάσσεται με ευθύνη της υποψήφιας εταιρίας αναλυτική έκθεση που προσαρτάται στην αίτηση
συμμετοχής.
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Όργανο
λήψης
απόφασης

Ημερ/νία
εταιρικής
πράξης
Περιγραφή μεταβολής του κεφαλαίου*

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ποσό από
αριθμός καταβολή
μετοχών μετρητών

Σύνολο

Ποσά που συνολικό κεφαλαίου
δεν αφορούν
ποσό
μετά τη
μετρητά μεταβολής μεταβολή

Στοιχεία μεταβολής κεφαλαίου

διάθεσης
κάθε
μετοχής

Τιμή

μετοχών
μετά τη
μεταβολή

Σύνολο

Επεξηγήσεις
* Π.χ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, μείωσης μετοχικού κεφαλαίου λόγω απόσβεσης ζημιών κ.λ.π. Στην περίπτωση των μειώσεων κεφαλαίου, τα στοιχεία
μεταβολής καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

176
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

Περιγραφή του είδους του προνομίου

προν/χων μετοχών

Αύξοντες αριθμοί

μετοχών

προν/χων

Συνολικός
αριθμός

Τα στοιχεία της στήλης Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία συμπληρώνονται με κεφαλαία. Η καταγραφή γίνεται ανά ιδρυτή ή μέτοχο ξεχωριστά για κάθε είδος προνομίου.

(π.χ. ιδρυτές, μέτοχοι κ.λπ.)

με την εταιρία

ειδικά προνόμια

(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)*

Περιγραφή της σχέσης

Α.1.9 - Ειδικά προνόμια ιδρυτών, μετόχων ή λοιπών προσώπων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία προσώπων στα οποία έχουν χορηγηθεί

Επεξηγήσεις
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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[Π.χ. Συγχώνευση (και τρόπος συγχώνευσης),
Μετατροπή, Απόσχιση κλάδου ή Διάσπαση]

Κατηγορία εταιρικού μετασχηματισμού

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Στοιχεία μετασχηματισθεισών εταιριών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ημερομηνία
πράξης
Νομική Αριθμός εμπορικού /
Επωνυμία**
μετ/σμού
Α.Φ.Μ.
μορφή εταιρικού μητρώου

Α.1.10 - Στοιχεία εταιρικών μετασχηματισμών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Ο πίνακας αναπτύσσεται κάθετα για κάθε αναφερόμενο μετασχηματισμό, με τα στοιχεία των συμμετεχουσών εταιριών σε διαδοχικές σειρές και κοινό μεταξύ
τους το στοιχείο της αρίθμησης μετασχηματισμού (1η στήλη).
** Τα στοιχεία επωνυμίας συμπληρώνονται με κεφαλαία.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

αρίθμηση
μετ/σμού*

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διεύθυνση γραφείου (υποκαταστήματος)
Οδός και αριθμός
Τ.Κ.
Πόλη
Χώρα

Περιγραφή ασκούμενων δραστηριοτήτων (συνοπτικά)

Α.1.13 - Γραφεία (υποκαταστήματα) της Υποψήφιας εταιρίας σε χώρες εκτός της καταστατικής της έδρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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Κράτος παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων*
υπηρεσιών

αριθμός
εργαζομένων στην
παροχή Ο/Α

Α.1.13. - Αριθμός προσωπικού της Υποψήφιας εταιρίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών (Ο/Α) μέσων ανά κράτος

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία του κράτους παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων συμπληρώνονται με κεφαλαία.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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Επωνυμία**

Διακριτικός τίτλος**

(Οδός & αριθμ., ΤΚ, Πόλη, Χώρα)

Δ./ση καταστατικής έδρας
Συνοπτική περιγραφή κύριας δραστηριότητας

Α.1.14. - Στοιχεία εταιριών που ενοποιούνται στον ίδιο με την υποψήφια όμιλο εταιριών*

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία της μητρικής και της Υποψήφιας εταιρίας, αναφέρονται στο κυρίως σώμα της Αιτήσεως και δε χρειάζεται να καταχωρηθούν εκ νέου ανωτέρω.
** Τα στοιχεία επωνυμίας και διακριτικού τίτλου συμπληρώνονται με κεφαλαία.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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Επωνυμία*

Διακριτικός τίτλος*

συμ/χής**

(Οδός & αριθμ., ΤΚ, Πόλη, Χώρα)

Συνοπτική περιγραφή κύριας δραστηριότητας

Συνολικό
ποσοστό

Δ./ση καταστατικής έδρας

Α.1.14. - Στοιχεία συνδεδεμένων με την υποψήφια εταιριών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία επωνυμίας και διακριτικού τίτλου συμπληρώνονται με κεφαλαία.
** Στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής αναφέρεται με σχετική σημείωση (κατά α/α συνδεμένης), το ποσοστό αυτό και ο τρόπος προσδιορισμού του.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

182
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

α/α

Επώνυμο*
Όνομα*

Πατρ/μο

ΑΦΜ

Στοιχεία ταυτότητας φυσικού προσώπου
γέννησης

Τόπος
(Οδός & αριθμός, ΤΚ, Πόλη - Χώρα)

Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας

ψήφου

Ποσοστό
δικ/των

**

Ποσοστό
συμ/χής

Γ.1.1. - Στοιχεία λοιπών μετόχων / μελών της κοινοπραξίας - φυσικών προσώπων, με ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου
της Υποψήφιας εταιρίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία των στηλών Επώνυμο και Όνομα συμπληρώνονται με κεφαλαία. Νοείται ότι τα στοιχεία του μετόχου / μέλους της κοινοπραξίας - φυσικού
προσώπου, με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, έχουν συμπληρωθεί στο κυρίως σώμα της αιτήσεως και δε χρειάζεται να επαναληφθούν στον ως άνω πίνακα.
** Στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής αναφέρεται με σχετική σημείωση κατωτέρω (κατά α/α μετόχου) το ποσοστό αυτό και ο τρόπος προσδιορισμού του,
με μνεία της επωνυμίας της εταιρίας που μετέχει άμεσα το φυσικό πρόσωπο.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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α/α

Επωνυμία*

Αριθμός μητρώου** ΑΦΜ

Στοιχεία ταυτότητας μετόχου
(Οδός & αριθμός, ΤΚ, Πόλη - Χώρα)

Στοιχεία διεύθυνσης της έδρας

ψήφου

Ποσοστό
δικ/των

***

Ποσοστό
συμ/χής

Γ.1.1. - Στοιχεία λοιπών μετόχων / μελών της κοινοπραξίας - νομικών προσώπων, με ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου της
Υποψήφιας εταιρίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία της στήλης επωνυμία συμπληρώνονται με κεφαλαία. Νοείται ότι τα στοιχεία του μετόχου / μέλους της κοινοπραξίας - νομικού
προσώπου, με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, έχουν συμπληρωθεί στο κυρίως σώμα της αιτήσεως και δε χρειάζεται να επαναληφθούν στον ως άνω πίνακα.
** Αριθμός εμπορικού / εταιρικού μητρώου επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ., για νομικά πρόσωπα της ημεδαπής).
*** Στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής αναφέρεται με σχετική σημείωση κατωτέρω (κατά α/α μετόχου) το ποσοστό αυτό και ο τρόπος προσδιορισμού του,
με μνεία της επωνυμίας της εταιρίας που μετέχει άμεσα το νομικό πρόσωπο.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

184
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

Επώνυμο*
Όνομα*

Πατρ/μο

ΑΦΜ

Στοιχεία ταυτότητας φυσικού προσώπου

επαχθούς αιτίας) δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψηφίας

(Οδός & αριθμός, ΤΚ, Πόλη - Χώρα)

Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας

ψήφου

Ποσοστό
δικ/των

Γ.1.2. - Στοιχεία λοιπών ενεχυρούχων δανειστών - φυσικών προσώπων ή φυσικών προσώπων στα οποία έχουν εκχωρηθεί (εκ χαριστικής ή εξ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία της στήλης Επώνυμο συμπληρώνονται με κεφαλαία. Νοείται ότι τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου στο
οποίο έχουν εκχωρηθεί (εκ χαριστικής ή εξ επαχθούς αιτίας) δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψηφίας με το μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων
ψήφου, έχουν συμπληρωθεί στο κυρίως σώμα της αιτήσεως και δε χρειάζεται να επαναληφθούν στον ως άνω πίνακα.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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Επωνυμία*

Αριθμός μητρώου** ΑΦΜ

Στοιχεία ταυτότητας νομικού προσώπου

Στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
(Οδός & αριθμός, ΤΚ, Πόλη - Χώρα)

επαχθούς αιτίας) δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της υποψηφίας εταιρίας
Ποσοστό
δικ/των
ψήφου

Γ.1.2. - Στοιχεία λοιπών ενεχυρούχων δανειστών - νομικών προσώπων ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν εκχωρηθεί (εκ χαριστικής ή εξ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία της στήλης επωνυμία συμπληρώνονται με κεφαλαία. Νοείται ότι τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή νομικού προσώπου ή νομικού προσώπου
στο οποίο έχουν εκχωρηθεί (εκ χαριστικής ή εξ επαχθούς αιτίας) δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Υποψήφιας εταιρίας με το μεγαλύτερο
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, έχουν συμπληρωθεί στο κυρίως σώμα της αιτήσεως και δε χρειάζεται να επαναληφθούν στον ως άνω πίνακα.
** Αριθμός εμπορικού / εταιρικού μητρώου επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ., για νομικά πρόσωπα της ημεδαπής).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

α/α

11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

Επώνυμο*
Όνομα*

Πατρώνυμο ΑΦΜ

γέννησης

ιδιότητα

Στοιχεία ταυτότητας μελών οργάνων Διοίκησης και Δ/ντικών στελεχών
Τόπος
Επαγγ/τική

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία των στηλών Επώνυμο και Όνομα συμπληρώνονται με κεφαλαία.

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σχέση με την εταιρία

(Οδός & αριθμός, ΤΚ, Πόλη - Χώρα)

Διεύθυνση κατοικίας

Γ.1.3. - Στοιχεία ταυτότητας μελών των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της Υποψήφιας εταιρίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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Στοιχεία εταιρίας - μετόχου
Επωνυμία*

Στοιχεία ταυτότητας προσώπου
(Επώνυμο όνομα, πατρώνυμο)

Επεξηγήσεις
* Τα στοιχεία επωνυμίας και διακριτικού τίτλου συμπληρώνονται με κεφαλαία.

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ιδιότητα προσώπου
(Όργανο διοίκησης που συμμετέχει, διευθυντική θέση)

Γ.1.3. - Στοιχεία μελών των οργάνων διοίκησης και διευθυντικών στελεχών των εταιριών - μετόχων της Υποψήφιας εταιρίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Επεξηγήσεις:
* Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της καταχωρούμενης σημείωσης.
** Εφόσον η σημείωση αφορά το κυρίως σώμα της αιτήσεως συμμετοχής, συμπληρώνεται ο αριθμός του πεδίου της
αίτησης που αφορά η σημείωση της υποψηφίου.
*** Εφόσον η σημείωση αφορά τους πίνακες του παραρτήματος, συμπληρώνεται ο αριθμός του πίνακα, μία παύλα (-)
και ο αύξων αριθμός (α/α) της γραμμής του πίνακα που αφορά η εκάστοτε σημείωση (π.χ. η αναφορά "3-7" στην
στήλη 'πίνακας' σημαίνει ότι η σημείωση του υποψηφίου αφορά το στοιχείο με α/α 7 του Πίνακα 3 "Α.1.10 - Στοιχεία
εταιρικών μετασχηματισμών").
α/α
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

πεδίο
**

πίνακας σημείωση υποψηφίου
***
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Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

Για την υποψήφια εταιρία / κοινοπραξία :
Τόπος :
Ημερομηνία :
Ονοματεπώνυμο :

Υπογραφή
[Νόμιμος Εκπρόσωπος ή Ειδικός Πληρεξούσιος και Σφραγίδα Υποψηφίου]
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Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ MT760

Εκδότης (πλήρη στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος): …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Πανεπιστημίου και Αμερικής 5, Αθήνα 105 64

Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ …………………………
(i) υπέρ της εταιρίας (πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
ή
(ii) [σε περίπτωση κοινοπραξίας:] των εταιριών
α)
(πλήρης
επωνυμία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β)
(πλήρης
επωνυμία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ)
(πλήρης
επωνυμία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητας αυτών ως μελών της κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή της/τους στη δημοπρασία για τη χορήγηση δύο (2) αδειών παρόχων
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, σύμφωνα με την
Προκήρυξη 1/2019 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΦΕΚ Β’…….).

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις της υπέρ ου η εγγύηση καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Η παρούσα ισχύει για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την
αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης, ήτοι μέχρι και την …………………………………………………..,
και μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί σε πρώτη ζήτηση ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας. Η έκφραση της πρόθεσης του δικαιούχου
γίνεται με γραπτή επιστολή που υποβάλλεται στην εγγυήτρια τράπεζα. Η μόνη και
αποκλειστική προϋπόθεση για την μεταβίβαση των μετρητών είναι η λήψη της σχετικής
εντολής από τον δικαιούχο. Η δέσμευση για μεταβίβαση των μετρητών ισχύει για όλη τη
διάρκεια της παρούσας εγγύησης και η μεταβίβαση ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών (3)
ημερών από τη λήψη της σχετικής εντολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή και Σφραγίδα Πιστωτικού Ιδρύματος)
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Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

i)
ii)
iii)
iv)

v)

Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της Δημοπρασίας όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6
αυτής, καθώς και της άδειας που τυχόν θα μου χορηγηθεί.
Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα τεύχη Α΄ έως Ζ΄ της παρούσας Προκήρυξης.
Αποδέχομαι την τιμή εκκίνησης των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (€ 35.000.000,00) ευρώ για κάθε
δημοπρατούμενη άδεια και θα καταβάλω τουλάχιστον το ποσό αυτό για την απόκτηση μίας άδειας.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων που έχουν προεπιλεγεί είναι μικρότερος των τριών (3),
αποδέχομαι να μου απονεμηθεί μία άδεια στην τιμή εκκίνησης των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€
35.000.000,00).
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι
αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

Τόπος/Ημερομηνία:

Υπογραφή:

[Νόμιμος Εκπρόσωπος ή Ειδικός Πληρεξούσιος και Σφραγίδα Υποψηφίου]
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Greek National Council for Radio and Television
Invitation to Tender
Number 1/2019
Invitation to tender for the granting of two (2) licenses to providers of free, nationwide,
general information, terrestrial digital television broadcasting content

Athens, January 2019
Greek National Council for Radio and Television
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LEGISLATIVE FRAMEWORK
The Greek National Council for Radio and Television, taking into account:

1.

Articles 5A, 14, paragraph 9 and 15 of the Constitution;

2.

Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union;

3.

Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

4.

Articles 1 to 15 of Act 4339/2015 on «Licensing providers of free terrestrial digital television broadcasting -

Establishment of an affiliate to ERT SA bearer share («societe anonyme») company for the development of a digital
terrestrial broadcasting network – Regulating issues of the National Telecommunications and Post Commission (EETT) National Communications Policy, Organization of Communicative Diplomacy - Establishment of the National Centre for
Audio-Visual Media and Communication and the Electronic Media Business Registry - Amendment of Act 4070/2012
(A’ 82) and other provisions» (A’ 133), as applicable;
5. Act 4070/2012 on «Electronic communications, Transportation, Tourism Investments and other provisions» (A’ 82);
6. Act 3592/2007 «Concentration - Licensing of Media Business and other provisions» (A’ 161);
7. Consolidated Act 2190/1920 «On bearer share («societe anonyme») companies» (A’37 / 1963).
8. Act 3021/2002 on «Restrictions in public procurement with persons active in or participating in media companies and
other provisions» (A’ 143);
9. Act 3310/2005 on «Measures to ensure transparency and prevent infringements during public procurement» (A’ 30);
10. Act 3691/2008 on «Preventing and suppressing money laundering and terrorist financing and other provisions» (A’
166);
11. Act 3861/2010 on "Enhancing transparency by means of the mandatory posting of laws and acts of governmental,
administrative and territorial bodies over the Internet - 'Transparency Project’ - and other provisions" (A’ 112);
12. Presidential Decree 109/2010 on «Harmonising the Greek broadcasting legislation with the provisions of Directive
2010/13 / EU (EE L 95 of 15.4.2010) of the European Parliament and the Council, which consolidated the provisions of
Directive 89/552 / EEC (EE L 298, 17.10.1989) of the Council, as in force after its last amendment by Directive 2007/65
/ EC (EE L 332 of 18.12.2007) of the European Parliament and the Council on the coordination of certain legislative,
regulatory and administrative provisions of the Member States concerning the provision of audio-visual media services»
(A’ 190);
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13. Presidential Decree 77/2003 on “Code of Conduct for News broadcasting and other journalistic and political
programmes (A’ 75);
14. NCRT Regulation 2/1991 on “Broadcasting Programmes” (B’ 421);
15. Act 2863/2000 on the “Greek National Council for Radio and Television and other authorities and bodies in the
audiovisual sector” (A 262);
16. Act 3051/2002 “Constitutionally established independent authorities, amendment and supplementation of the hiring
system in the public sector and related regulations” (A’ 220);
17. The applicable Frequency Map for Digital Terrestrial Broadcast TV Signal;
18. Decision No. 1830/2017 of the Minister of Digital Policy, Telecommunications and Information on the “Determination
of the number of tendered licenses to providers of free, nationwide, general information, terrestrial digital television
broadcasting content (B’ 2337);
19. Joint Decision No. 2178/2017 of the Minister of Finance and the Minister of Digital Policy, Telecommunications and
Information on the “Determination of the first bid price of each one of the seven (7) tendered licenses to providers of free,
nationwide, general information, terrestrial digital television broadcasting content (B’ 2684)”.
20. Invitation to Tender ESR 1/2017 (B’ 4123), announcing seven (7) licenses for content providers of free, nationwide,
general information, terrestrial digital television broadcasting content.
21. NCRT Decision 101/2018 declaring five (5) candidates as final beneficiaries of a license for content providers of free,
nationwide, general information, terrestrial digital television broadcasting content.
22. NCRT Decisions 104/2018 to 108/2018 (Government Gazette B’ 4371), which granted five (5) licenses for content
providers of free, nationwide, general information, terrestrial digital television broadcasting content.
23. Application No. 5456/18.10.2018 and the Bid Bond No 7004106553/17.10.2018 of € 3,500,000 issued by Eurobank
Ergasias Bank, under which the company under the name "ALTER EGO EPICHEIRISI MESON MAZIKIS
ENIMEROSIS S.A.” expressed actual interest (in the sense of article 13, par. 5 of Law 4339/2015) for the issuance of one
of the licenses of content providers of free, nationwide, general information, terrestrial digital television broadcasting
content that remained unallocated after the completion of the licensing procedure carried out on the basis of the NCRT
Invitation to Tender 1/2017.
24. The fact that this does not involve expenditure against the state budget.
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Announces an auction for the granting of two (2) licenses to providers of free, nationwide, general information, terrestrial
digital television broadcasting content
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ANNEX III

1. INTRODUCTION
1.1 The subject of this Invitation to Tender shall be to determine exactly the tender conduct process for the granting of
two (2) licences to providers of free, nationwide, general information, terrestrial digital television broadcasting content,
on the basis of the principles of equality and objectivity, under rules ensuring legality, transparency, pluralism and quality
in the area of mass media.
1.2. The formal and substantive conditions of this licensing procedure, the operation of the content providers to which the
licenses will be awarded and the conditions for the withdrawal of such licenses shall be governed by Greek law, whilst
the related cases shall exclusively fall within the jurisdiction of the Greek courts.
1.3. Participation in the tender procedure for granting licenses shall be subject to the terms and conditions detailed in the
individual chapters hereof.
1.4. Licenses shall be tendered in order to cover the entire Greek Territory.
1.5. The duration of the licenses will be ten years from each issuance date thereof.
1.6. The program of the licensed content providers shall be compulsorily broadcast at high definition for all license lifetime
and at the same time at standard definition until 31.12.2021.
1.7. It is clarified that no additional licenses will be tendered for free, nationwide, general information, terrestrial digital
television broadcasting content, over seven (7) in total for the entire duration of the licenses to be granted, subject to the
provisions of paragraphs 1.8 and 9.5 hereof. However, other categories of content provider licenses will be auctioned
within the above time period, depending on technological developments and spectrum capacity from time to time.
1.8. If, upon completion of this tender procedure, any of the tendered license remain unallocated, the NCRT shall be
obliged to re-tender them with the same starting price for the same category of content providers and for a 10-year period,
if until the next invitation to tenders is published actual interest has been expressed by at least one candidate by submitting
to the NCRT a relevant application accompanied by a bid bond amounting to three million five hundred thousand (€
3,500,000) euros. The above bid bond will be forfeited in case of inadmissibility of the candidate in the related tender
procedure, otherwise it will act as a bid bond in accordance with the terms hereof. In the event that the above deadline
lapses, any remaining licenses shall be automatically released for the purpose of announcing a tender for another category
of content provider licenses.
1.9. The procedure of the above paragraph will be observed by analogy in case of tender cancellation, due to the absence

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

201

of tenderers.
1.10. The stages of the tender procedure are as follows:
I. Submission of application forms, in accordance with Chapter 3 of this document.
II. Pre-selection of candidates according to Chapter 5 hereof.
III. Conduct of the auction and announcement of the successful tenderers, in accordance with Chapter 6 hereof.
IV. Grant of licenses to final winning bidders and payment of licenses in accordance with Chapter 7 of this
document.

1.11 License granting shall take place according to the following table:
Publication of Invitation to Tender and filing Under paragraph 3.2.7 hereof
of application dossiers
Filing of additional information

Under paragraph 5.1.2 hereof

Announcement of pre-qualified tenderers

Under paragraph 5.2.1 hereof

Deadline for the lodging of objections

Under paragraphs 8.2.1 and 8.3.1. hereof

Issuance of decisions on objections

Under paragraphs 8.2.4 and 8.3.4. hereof

Announcement

of

final

pre-qualified Under paragraph 5.2.3 hereof

tenderers
Auction date setting
Announcement

of

Under paragraph 5.2.4 hereof
provisional

winning Under paragraph 6.4.3 hereof

bidders
Announcement of final winning bidders

Under paragraph 7.1.2 hereof

1.12. The following annexes are attached hereto: Application form template (Annex I), Bid Bond template (Annex II) and
statutory declaration template (Annex III).
1.13. This Invitation to Tender and its Annexes are available in electronic format in Greek and English on the NCRT
website (www.esr.gr), the General Secretariat for Information and Communication (www.media.gov.gr) and the
Di@vgeia Program (https://diavgeia.gov.gr). The full text of this Invitation to Tender is published in the Government
Gazette. A summary of the Invitation to Tender is published in the relevant language in three (3) daily newspapers of wide
circulation of the international press. In case of any inconsistency between the greek Invitation to Tender and its English
translation, the Greek text shall prevail.
1.14. Interested parties may request clarifications regarding this Invitation to Tender in writing until 25.02.2019.
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Applications must include complete contact details (contact details, telephone, e-mail and postal address) and should be
addressed by e-mail to the NCRT (tv@esr.gr). Applicants may also refer to the answers given to the questions raised in
the context of the licensing that took place under Invitation to Tender NCRT 1/2017, which continue to apply by analogy
to the extent that the conditions to which they refer have not been modified by the present invitation to tender. These
responses are posted on the website https://www.esr.gr/wp-content/uploads/esr_ref_tv.pdf.

2. RULES FOR THE PERFORMANCE OF THE TENDERING PROCEDURE
2.1 CONFIDENTIALITY RULES
2.1.1. The confidentiality rules contained in this Chapter shall apply from the application forms filing date. In the event
of a breach of these rules by a participant, the NCRT may exclude that participant from the continuation of the tender
procedure and order the forfeiture of his bid bond deposited according to paragraph 3.2.6.I hereof.
2.1.2. Confidential information is the information of any kind relating to a participant in the tendering procedure which,
if made known to other participants, is likely to affect their bids. This, indicatively, includes the business plans of
participants, the strategy to be followed by them and the highest bid they intend to submit in the tender. The NCRT shall
decide when the disclosure of a piece of information is likely to influence a bid.
2.1.3. Any person or group of persons to which confidential information is disclosed in relation to a tenderer, shall be
considered to be an insider. Persons participating in a Consortium established for the purpose of participating in the tender
shall be considered to be insiders, irrespective of their holding in it or the extent of control they possibly have. The
members of and the persons employed by the NCRT shall also be considered insiders, as to information related to tenderers
that comes to their knowledge from the bidders’ dossiers or in any other way due to their professional capacity.
2.1.4 Tenderers and insiders shall not be allowed to communicate or attempt to communicate, in any manner, confidential
information to another tenderer, to persons considered insiders in relation to other tenderers or to third parties.

2.2 VIOLATION OF TENDER PERFORMANCE TERMS – SANCTIONS
2.2.1 In case of violation of tender performance terms, the NCRT may, upon its justified decision, impose sanctions. In
particular, the following conduct shall constitute violation of tender performance terms:

I. Non-filing of valid bids within the deadline set by the NCRT, after tender commencement.
II. Malicious use of the electronic bidding system.
III. Withdrawal from the tender in Stage 2.
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IV. Departure from the premises of the tender before its conclusion and without the approval of the NCRT.
V. Contact or attempt to contact NCRT members or other participants, beyond the occasions provided hereby.
VI. Attempt to influence NCR members or other participants in taking decisions regarding the tender.
VII. Communication of results of a tender phase before their official announcement by the NCRT.
2.2.2. Sanctions that may be imposed by the NCRT for violation of tender performance terms shall be as follows:
I. Tenderer’s disqualification
II. Forfeiture of the tenderer’s bid bond under par. 3.2.6.I hereof
III. Tenderer’s disqualification and Forfeiture of the tenderer’s bid bond under par. 3.2.6.I hereof.

2.2.3. Sanctions shall be imposed following a procedure initiated by the NCRT either on its own initiative or following an
objection by another participant. The objection may be submitted in writing at any stage of the procedure. If the sanctioning
procedure is initiated during the tender procedure, the NCRT shall suspend its conduct until the decision is taken.
2.2.4. The NCRT shall immediately invite the involved participants for hearing, who shall make their views known.
Subsequently, the NCRT shall decide whether or not to impose the sanction by the end of the following day.

3. FILING A PARTICIPATION DOSSIER
3.1 PERSONS ENTITLED TO FILE PARTICIPATION APPLICATIONS
3.1.1 The following persons shall be entitled to file an application for the licensing procedure to be carried out through an
auction:
I. SA companies seated in Greece or any member state of the EU and the EEA which are subject to the jurisdiction
of the Greek State, in the sense of article 2 of Directive 2010/13/EC (EJ L95/1) as transposed under article 3 of PD
109/2010 (A’ 190), operating exclusively in the media sector and including in their corporate objective the
provision of free digital television broadcasting services.
II. SA companies seated in Greece or any member state of the EU and the EEA under incorporation, to operate
exclusively in the media sector and including in their corporate objective the provision of free digital television
broadcasting services, on the condition that the corporate contract has already been drafted at the time of filing the
application form, in the form provided for in the relevant legislation and that the incorporation procedure shall
have been completed and the related documents shall be submitted with the NCRT within two (2) months from the
expiry of the application submission deadline.
III. Consortiums operating exclusively in the media sector and including in their corporate objective the provision
of free digital television broadcasting services, on the condition that the Consortium members are in the form of
SA companies.
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IV. Consortiums under incorporation, to operate exclusively in the media sector and including, in their corporate
objective, the provision of free digital television broadcasting services, on the condition that the Consortium
members are in the form of SA companies.

3.1.2

For the categories III and IV above, the consortium’s incorporation deed shall be submitted at the time of

application filing. If a license of content provider is granted to a consortium or a consortium to be established, its members
must, after becoming a licensee, set up an SA company, submit the same to the publication formalities of Consolidated
Act No. 2190/1920 and submit the relevant documents within three (3) months from the issuance of the license.
Shareholders of the SA company to be established by the members of the consortium can be only those who participated
in the tender candidature when submitting it.
3.1.3. Where reference is made herein to European Union and European Economic Area companies, the corresponding
capital companies listed in Annex I to Directive 2017/1132 / EU of the European Parliament and of the Council (OJ L
169/46) shall be meant.

3.2. APPLICATION FOR TENDER PARTICIPATION
3.2.1. Each tendering company or consortium must complete a special application form to participate in the procedure, in
greek, according to the template attached (Annex I). In case of any inconsistency between the text of the Invitation to
Tender and the template of the application form, the text of the Invitation to Tender shall prevail.
3.2.2. The printed application form shall be signed by the tenderer’s legal representative or another duly authorized person.
In any case, a decision of the tenderer’s governing body shall be filed, granting authorization to sign the application form.
3.2.3. The application form must be filed in electronic format as well, with the same content, via an email at (tv@esr.gr)
of the NCRT. More specifically, it shall be submitted as a digital .pdf file and as an editable .excel file (v. 2013 or more
recent). In case of doubt as to the accuracy of the content of the submitted application, the printed text provided in the
preceding paragraph shall prevail.
3.2.4. Each application shall be accompanied by the required documents, in one (1) original or duly certified copy, except
the documents falling under the scope of Article 1 of Act 4250/2014 (A’ 74), for which the submission of a clear photocopy
suffices. All the necessary supporting documents are required to be filed per file and in electronic format, in optical readonly discs (DVD + R, DVD-R). In the event of doubt as to the content of any supporting document, the written forms
submitted shall prevail.
3.2.5. The supporting documents filed shall be numbered per file and shall be recorded, with a short description of their
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content, in a special list, which shall be attached at the beginning of each file. If any supporting documents are required
for more Tender files, they shall be submitted for each file separately.
3.2.6. Tenderers must submit, together with their application:
I. A bid bond for an amount of three million five hundred thousand (€3,500,000) euros, according to the template
of Annex II, which shall be valid for three hundred and sixty five (365) days from its issuance date.
II. A State revenue note for an amount of thirty thousand (€30,000) euros.
Any application that is not accompanied by the above items (I) and (II) shall not be admissible.
3.2.7 The applications and all their supporting documents shall be submitted to the NCRT (Department of Protocol), at
Panepistimiou & 5, Amerikis str, Athens, within an exclusive deadline of forty five (45) days from the publication date of
this Invitation to Tender in the Official Gazette of the Hellenic Republic.

3.3WITHDRAWAL BEFORE THE DATE THE PRE-QUALIFIED TENDERERS ARE ANNOUNCED
3.3.1. Each tenderer may at any stage prior to the announcement of the pre-qualified tenderers in accordance with
paragraph 5.2.3. hereof, withdraw from the tender procedure by submitting a written statement to the NCRT.
3.3.2. In the case of a tenderer’s withdrawal, the NCRT shall notify remaining tenderers within two (2) days on his identity
and shall return the bid bond to the tenderer as well as any bond submitted under Article 4 (3) of Act 4339/2015.
3.3.3. A tenderer withdrawn from the tender procedure pursuant to this article shall not entitled to re-submit an application
for participation and shall be permanently excluded from the current licensing process.

4. PARTICIPATION DOCUMENTS
4.1 APPLICATION DOSSIER CONTENT
4.1.1. The application dossier includes the following documents:
I. application form, according to the model in Annex I
II. a bid bond for the amount of three million five hundred thousand (€3,500,000) euros, in accordance with the
template attached in Annex II.
III. a bid bond in accordance with the template attached in Annex II, in case its submission is required pursuant to
article 4, par. 3 Act 4339/2015.
IV. a State revenue note for an amount of thirty thousand (€30,000) euros.
V. a Statutory Declaration in accordance with the template in Annex III.
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VI. supporting documents corresponding to the Tender Files under nos. A’ through G’.

4.1.2

The NCRT communicates with the entities which have allegedly issued these bid bonds, in order to determine
the validity of their content. If a bid bond is found to be forged, the tenderer shall be excluded from the
continuation of the tender and the case shall be forwarded to the competent public prosecutor. The NCRT may
competently ask for information on the guarantor bank.

4.1.3. In case the original supporting documents are not drafted in the Greek language, they shall be produced along with
an official translation into Greek. Foreign public documents and certificates shall be subject to the Hague Convention of
5.10.1961, ratified under Act 1497/1984 (A’ 188).

More specifically, all public documents concerning foreign operators that are to be submitted by bidders in this procedures,
must be legally attested, and their translation may be effected either by the Translations Service of the Greek Ministry of
Foreign Affairs or by the competent consulate or by a lawyer in the meaning of articles 454 of the Greek Code of Civil
Procedure and 53 of the Lawyers’ Code, or by a chartered translator in the origin country, if any such office exists there.

Accordingly, the submission of any public document or certificate concerning a foreign company is permitted in the form
of a certified copy either from the legally attested document by the competent consulate of the participant’s country or
from the original document apostilled according to the Hague Convention of 05-10-61. Such certification must have been
made by a lawyer, in the meaning of articles 454 of the Greek Code of Civil Procedure and 53 of the Lawyers’ Code.
4.1.4. Whenever this Invitation to Tender refers to a statutory declaration, it means the one provided for in Act 1599/1986,
as applicable, regarding tenderers based in Greece. For tenderers seated abroad, it means either a statutory declaration
provided for by Act 1599/1986 or an affidavit, or, in cases this is not provided for by the laws of their registered office, a
statement made before a competent judicial or administrative authority, a notary public or a competent professional or
commercial organization of the state where the tenderer is established.

4.1.5. All statutory declarations provided for by the Tender Files shall be filed with their signatures duly authenticated by
a police department or a Citizens Service Centre or by a competent authority under the laws of the registered office of the
tendering company or consortium, without prejudice to the terms of par. 4.1.3 hereof.

4.1.6. If, under the laws of foreign tenderer's registered office, some of the aforementioned supporting documents are not
issued or do not meet, as a whole, the conditions provided by the Invitation to Tender, they shall be replaced by an affidavit
made by the tenderer’s legal representative or, if this is not provided by the laws of the registered office of the tenderer,
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an affirmation of the tenderer's legal representative made before a judicial or administrative authority a notary public or a
competent professional or commercial organization of the state where the tenderer is established, without prejudice to the
terms of par. 4.1.3 hereof.
4.2. TENDER FILES - FILE A’: LEGALIZATION DOCUMENTS
4.2.1 APPLICATION CONTENT
A.1. The application shall indicate the following particulars of the tendering company or Consortium and those of the
Consortium’s members:
A.1.1. The registration number and date in the General Commercial Register (G.E.M.I.) or in the respective register of
companies, under the laws of their registered office.
A.1.2. The incorporation date
A.1.3. The corporate and trading names.
A.1.4. The amount of share capital, the method of payment and the number of (registered) shares.
A.1.5. The company’s duration.
A.1.6. The company’s objectives in summary.
A.1.7. The closing date of the fiscal year.
A.1.8. The registered office.
A.1.9. Special privileges given to certain persons (e.g. founders or shareholders). The person to whom such privileges
have been given, the number of shares involved, the serial number of such shares and the type of privilege given.
A.1.10. Corporate transformation: For companies coming from a merger, the type of merger (absorption, acquisition,
establishment of a new company, other) shall be indicated, together with the name, form, G.E.M.I. number (or the number
of an equivalent foreign register) and VAT number of the companies merged. For companies coming from conversions,
their pre-conversion particulars (legal form, registration book and other details) shall be indicated. For companies coming
from a spin-off or splitting, the name, form, G.E.M.I. number (or the number of an equivalent foreign register) of the
company from which the branch has, respectively, seceded or split shall be noted.
A.1.11. The Tax Identification / Value Added Tax Number (TIN/VAT) and the competent Tax Office.
A.1.12. For EU and EEA companies or consortiums, the law of their tax residence.
A.1.13 For EU and EEA companies or consortiums, details for the verification of the jurisdiction of the Greek State. More
specifically, the tendering company or consortium shall have to declare the following:
I. the state where its headquarters are located, in case this is not the same place as the one where its registered
offices are seated. If the applicant has offices in a number of states, the address and activities of each one have to
be declared;
II. the state where its reporting decisions for the audiovisual services to be provided in Greece are or will be taken;
III. the state where its personnel working with the provision of audiovisual services is or will be employed. If such
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personnel are or will be employed in a number of states, all such states where a significant part of its personnel is
or will be employed and their number in each state must be declared;
IV.the state where the applicant first started to be active in the business of providing audiovisual services and
whether it still exercises such activity in the said state.
A.1.14. Tenderer’s participation in a group of companies – Affiliated companies: If the tenderer participates in a group of
companies, the parent company must be named, together with the companies included in its consolidated financial
statements (the name of each company, its trade name, registered address and main business activity must be indicated).
Moreover, the companies affiliated to the tenderer must be declared (the name of each company, its trade name, registered
address, its main business activity and the direct or indirect participation rate of the applicant in each company must be
indicated).

4.2.2 DOCUMENTS TO BE SUBMITTED
A2. The following documents of the tendering company or Consortium and the Consortium members shall be filed:
A.2.1. Consolidated Articles of Association, legally endorsed by the G.E.M.I. Companies from EU or EEA countries shall
file their Articles of Association or their articles and memorandum of association if they are two different documents,
legally certified by the competent authority. In the case of companies or consortia under incorporation, the corporate
contract (which must include the information referred to in Article 2 of Act 2190/20) or the Consortium incorporation
deed must be filed, seen for signature authenticity of the parties.
A.2.2. The following G.E.M.I. documents:
I. General Certificate
II. Complete History Certificate
III. Detailed Representation Certificate
IV. Current Representation Certificate
Applicant must also file a statutory declaration of the company’s legal representative that there are no decisions of the
General Meeting or the Board of Directors or any other particulars subject to publication, for which the publication
procedure in the G.E.MI. has not been completed yet. In case there are any such decisions and particulars, copies thereof
shall be submitted together with their submission act to the G.E.MI.

For EU and EEA companies, the following documents shall be accordingly filed:
I.

Certificates issued by the competent company register involving changes in their Articles of Association,
company representation and other particulars that are subject to publication;

II. A statutory declaration of the company’s legal representative that there are no decisions of the General Meeting
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or the Board of Directors or any other particulars subject to publication, for which the publication procedure
has not been completed yet. In case there are any such decisions and particulars, copies thereof shall be
submitted together with their submission act to the related company register.
A.2.3 Certificate for business activity commencement, accompanied by a certificate of changes in the applicant’s business
activity.
A.2.4 Minutes of General Meetings (both ordinary and extraordinary) of the two (2) years preceding the application form
filing date, if they are subject to publication.
A.2.5. Minutes of the Board of Directors of the last year preceding the application form filing date, if they are subject to
publication.
A.2.6. Court judgements that may recognize as invalid or render void General Meeting resolutions and court judgments
that may invalidate previous judgements.
A.2.7. Ruling of the Administrative Trademark Committee which patented the tenderer’s trade mark, if any.
A.2.8. Management approval, along with the relevant resolution of the General Meeting and the valuation report, for the
acquisition of assets by the company, where sellers are founders or members of the Board of Directors or their relatives
(Article 10 of Consolidated Act 2190/1920).
For EU and EEA companies, along with the above documents, under the laws of the company’s registered office, they
shall respectively file a certificate issued from the competent authority on the equivalence of these records with the above.
If the issuing of such a certificate is not provided, an affidavit or a statutory declaration issued by their legal representative
shall be produced.
4.3 TENDER FILES – FILE B’: SHARE CAPITAL OF TENDERERS
4.3.1 APPLICATION CONTENT
B.1. The tenderer’s application shall indicate the following:
B.1.1. The paid up share capital of the tendering company or consortium, which should amount to at least eight million
(8.000.000) euros.
B.1.2. The current level of equity of the tendering company or consortium, verified by a report of a chartered auditoraccountant according to the provisions of paragraph B.2.5, which must not be less than the above minimum paid up share
capital.
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B.1.3. The amount for which the bid bond under article 4, par. 3 of Act 4339/2015 is issued, in the event that either the
paid-up share capital or the equity of the tenderer shall be less than the above minimum amount.

4.3.2 DOCUMENTS TO BE FILED
B.2. The following documents of the tendering company or consortium shall be filed:
B.2.1. General Meeting resolutions for the share capital increase, in case the initial capital fell short of the above minimum
amount.
B.2.2. Minutes of the Board of Directors of the company or an act issued by the legal representative of the consortium
confirming the full or partial payment, in cash, of the initial share capital and any increases thereof.
B.2.3. Copies of the published financial statements (e.g. Balance Sheet, profit and loss account statement, annexes) for
the last two (2) financial years. The said financial statements must have been audited by an acknowledged chartered
auditor-accountant of the company’s registered offices.
B.2.4 Copies of the management reports by the Board of Directors and the audit made by an acknowledged chartered
auditor-accountant of the company’s registered offices, who carried out the audit of the above financial statements.
B.2.5 A copy of the report made by an acknowledged chartered auditor-accountant of the company’s registered office on
the certification of the tenderer’s share capital and equity according to the audited financial statements of the last financial
year and the financial statements of paragraph B.2.11 hereof, if submitted.
B.2.6 A copy of the inventory statement of the account balance sheet titled “Amounts intended to share capital increase”
of the last two (2) financial years, audited by an acknowledged chartered auditor-accountant of the company’s registered
offices.
B.2.7 Copies of the consolidated lists of clients and suppliers for the last two (2) financial years.
B.2.8 Copies of inventory statements of the following accounts of the company for the last two (2) financial years:
I. Long-term / Short-term loans
II. Suppliers
III.

Payable notes and cheques

IV.

Different creditors

V.

Client advances

The said inventory statements must have been audited and certified by an acknowledged chartered auditor-accountant of
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the company’s registered offices.
B.2.9 Contract copies of all existing loans of any kind.
B.2.10. Copies of inventory statements of the accounts titled “Participations in companies” and “Debt instruments” of the
last fiscal year, audited and certified by an acknowledged chartered auditor-accountant of the company’s registered offices.
B.2.11. The companies that have not published financial statements for the last financial year or have published them, but
the closing date of the year their balance sheet relates to dates back to a time earlier than six (6) months from the application
form filing date, submit financial statements, verified by an acknowledged chartered auditor of the company’s registered
offices, for the period from the beginning of the last or current respectively financial year to 31.12.2018. For the
preparation of these statements, the accounting standards under which the company prepares its annual financial
statements apply. In addition, they shall submit a detailed General Ledger balance, at the lowest tier account level, for the
period covered by the above mentioned audited financial statements, which shall also include the profit and loss account
balances of this period.
B.2.12 Valuation reports of any contributions in kind (article 9 of Consolidated Act 2190/1920).
B.2.13 Resolutions of the General Meeting for capital depreciation.
B.2.14 A copy of the most recent tax certificate of the chartered auditor-accountant of Act 4174/2013, as amended and
currently in force.
For EU and EEA companies, the corresponding documents under the law of their registered office shall be submitted,
together with a certificate of the competent authority indicating the equivalence thereof with the ones mentioned above.
In case no such certificate may be issued, a related statutory declaration of their legal representative shall be produced.

4.5

TENDER FILES – FILE C’: SHAREHOLDERS OF TENDERERS & MEMBERS OF MANAGING BODIES

4.4.1 APPLICATION CONTENT
C.1. The application shall indicate the following:
C.1.1. The identity particulars of the shareholders of the tendering company or the members of the tendering consortium
down to the level of natural persons who hold or control more than 1% of its share / corporate capital (for natural persons:
first name, last name, father's name and TIN, place of birth and home address, and for legal entities: corporate name,
G.E.M.I. or equivalent foreign register number, VAT number, registered office), their shareholding and the voting rights
they hold.
Foreign companies – shareholders of the tenderer or its shareholders who are in the form of a “nominee company”, must
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declare their beneficial owner.
If such shareholders are not known to the company, the latter must justify: a) the reasons why they are not known and b)
the reasons why the fact that the company does not know its shareholders does not prejudice the control objectives of its
ownership and its financial resources.
C.1.2. The identity particulars of any pledgees under Article 21, paragraph 3 of Act 3166/2003 and any person to whom
voting rights for the General Meeting have been transferred (without or against consideration) (for natural persons: first
name, last name, father’s name and TIN, home address, and for legal entities: corporate name, G.E.M.H. or equivalent
foreign register number, VAT number, registered office).

C.1.3. The identity particulars of the members of the managing bodies and directors (first name, last name, father's name
and TIN, home address, professional capacity). If other companies participate in the tendering company, the names and
capacities of the persons participating in the managing bodies and those of the directors of these companies shall be
mentioned.

4.4.2 DOCUMENTS TO BE SUBMITTED
C.2. The following documents shall be filed:
C.2.1. A G.E.M.I. (or equivalent foreign register of the company’s registered office) certificate evidencing that the shares
of the company are registered in their entirety. The SA companies seated in the EU or the EEA are not subject to the
obligation to have their shares registered according to the laws of their country of establishment, shall produce a related
certificate by a competent authority of their country; otherwise, they shall submit an affidavit of their legal representative
or, in case this is not foreseen in the law of their registered office, a statutory declaration of their legal representative, seen
for signature authenticity, wherein they shall declare that the laws of their country do not provide for the keeping of
registered shares for the activity of audiovisual services provision.
C.2.2. A statutory declaration of the tenderer’s legal representative indicating the identity particulars of the shareholders
down to the level of natural person, their shareholding rate in the company, the number of shares they hold or control and
the voting rights they hold or control. Pledgees falling under Article 21, paragraph 3 of Act 3166/2003 rank with
shareholders, as well as any natural or legal person to which the right to vote at the General Meeting has been assigned.
If such shareholders are not known to the company, the latter must justify: a) the reasons why they are not known and b)
the reasons why the fact that the company does not know its shareholders does not prejudice the control objectives of its
ownership and its financial resources.
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The control of fulfilment of the said obligation shall be in all cases subject to the principle of proportionality.
C.2.3 Any resolutions of the tenderer’s General Meeting which grant its pledgees a right to convert their bonds into shares.
C.2.4 Any resolutions of the tenderer’s General Meeting for the restriction or the abrogation of old shareholders’
preferential rights in case of share capital increase.
C.2.5 Any contracts which assign voting rights at the tenderer’s General Meeting or acts authorizing another person to
exercise voting rights at the General Meeting. In case the shareholder has not concluded any such contract or deed, they
shall submit a negative statutory declaration with the following content:
“I have not concluded any contract whereby I assign voting rights at the General Meeting (without or against
consideration), neither have I authorized any other person to exercise voting rights at the tenderer’s General
Meeting”.
C.2.6. Court judgements under which a certain shareholder acquired shares or voting rights at the tenderer’s General
Meeting.
C.2.7 Any trust contracts or other deeds of similar effect among registered shareholders and the beneficial owners of the
tenderer company or its shareholder (down to the level of natural person). When no such case concurs, the shareholder
shall submit a negative statutory declaration with the following content:
“I am the beneficial owner of the company ……………. and I do not hold its shares by virtue of any trust contract
or any other deed of similar effect”.
C.2.8 A copy of the shareholders book of the company or a certificate by the competent authority to confirm the tenderer’s
shareholding structure. If its shareholders are other SA companies, this information shall be submitted for them as well,
down to the level of natural person. In case of enlisted companies seated at an EU, an EEA or an OECD country, a
certificate of the competent Stock Exchange shall be submitted, confirming that the company is enlisted in the said Stock
Exchange, together with a recent shareholders list of the company, indicating its shareholders by alphabetical order and
the rate of their participation in the company.
C.2.9 A copy of a report drafted by an acknowledged chartered auditor-accountant of the company’s registered office or
by a competent state authority (for tenderers who are foreign legal entities) confirming the share capital structure.
C.3 If the tenderer’s shareholders are companies of another corporate form, any information must be submitted to confirm
the corporate structure of such companies. For EU or EEA companies, certificates and information shall be submitted
accordingly to the law of their registered office.
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4.5. TENDER FILES - FILE D’: NEGATIVE CONDITIONS & INCOMPATIBLE CAPACITIES
D.1. Shareholders owning or jointly owning a number of shares or voting rights in excess of 1% of the total equity or
voting rights present in the general meeting of the tendering company and the members of the Consortium as well as in
all of their direct and indirect shareholder companies, the Board members, the managers and the legal representatives of
the above companies, shall submit the following documents as appropriate:
D.1.1 Criminal record copy. For domestic natural persons, the NCRT shall seek ex officio a criminal record copy according
to the related provisions of Ministerial Decision 926/2005 (B’ 1334) and Joint Ministerial Decision ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006
(Β’ 1551). For natural persons having the nationality of the EU and EEA member states, the related criminal record
documents shall be submitted, issued after the publication of this Invitation to Tender.
D.1.2. A statutory declaration with their signatures duly authenticated and the following content:
«I do not participate, either myself or through an interposed person, in enterprises conducting broadcasting market
surveys, advertising services or telemarketing companies».

The statutory declaration of this paragraph is not submitted by the managers of the candidate companies and joint ventures
and their shareholder companies.

D.1.3 A statutory declaration seen for signature authenticity on any participation of the company in other national mass
media companies (television, radio). The statutory declaration must state the full name of the company, the holding or
control method of the mass media company and the nature of the program (informational or not) of the media in which
the tendering company participates or which it controls. If there is no participation in other domestic electronic mass media
companies, a negative statutory declaration shall be filed.

The statutory declaration of this paragraph is not submitted by the managers of the candidate companies and joint ventures
and their shareholder companies.

D.2. The tendering company and the members of the tendering Consortium shall submit the following documents:
D.2.1 A statutory declaration of their legal representative seen for signature authenticity, on any participation in other
national mass media companies (television, radio). The statutory declaration must state the full name of the company, the
holding or control method of the mass media company and the nature of the program (informational or not) of the media
in which the tendering company participates or which it controls. If there is no participation in other domestic electronic
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mass media companies, a negative statutory declaration shall be filed.
D.2.2 A statutory declaration of their legal representative seen for signature authenticity, on any participation in other
companies (except those of electronic media). The declaration shall indicate any businesses (other than media business)
in which the tendering company or the members of the Consortium and the affiliated with these companies participate or
control. When such participations exist, the statutory declaration must indicate the company’s full name, its registered
address and VAT number and its shareholding. If there is no participation, a negative statutory declaration shall be
produced.
4.6. TENDER FILES – FILE E’: ORIGIN OF TENDERERS’ FINANCIAL RESOURCES
E.1. In order to prove the origin of the financial resources used or to be used for the incorporation and operation of the
tendering company, the shareholders owning or jointly owning a number of shares or voting rights in excess of one per
cent (1%) of the total share capital or voting rights present in the general meeting of the tendering company, shall provide
the following documents:

E.1.1. For natural persons:
E.1.1.1. Copies of income tax returns and the corresponding tax clearing slips for the financial years during which the
shareholder participates in the tenderer, starting from the most recent financial year and, in addition, for those successive
financial years before, which at their discretion are enough to justify the total amount spent for the acquisition of their
participation rate in the company.
E.1.1.2 Copies of all the tax forms submitted either together with the said income tax returns or independently, the
corresponding tax clearing slips and any other tax assessment acts, including the proofs of their payment.
E.1.1.3 Copies of property statements for each year of the shareholder’s participation in the tenderer company.
E.1.1.4 Copies of documents for the income from all sources and the expenses recorded in the submitted income tax
returns, the accompanying tax documents and the property statements.
E.1.1.5 Copies of documents for the acquisition of income, which have not been recorded legally in the income tax returns.
E.1.1.6 At the shareholder’s discretion, any other information shall be filed to prove the way of acquisition of the financial
resources that have been used for their participation in the tendering company.
E.1.2. For legal persons:
E.1.2.1. Copies of the published financial statements (e.g. balance sheets, profit and loss statements, annexes) of the last
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two (2), preceding the purchase of the shares, years and the financial statements of all the years of participation in the
tendering company. The above statements must have been audited by an acknowledged chartered auditor – accountant of
the company’s registered office.
E.1.2.2 Copies of the management reports by the Board of Directors and the audit made by an acknowledged chartered
auditor-accountant, who carried out the audit of the above financial statements.
E.1.2.3 A copy of the report made by an acknowledged chartered auditor-accountant of the company’s registered office
or by a competent state authority (for shareholders who are foreign entities) on the certification of the tenderer’s share
capital structure.
E.1.2.4 For EU and EEA companies, a copy of their current account or the cashier book shall be also submitted, to verify
the deposit of their capital and the depositor’s name.
E.1.2.5 Copies of income tax statement of the last two (2) years before the acquisition of participation and the tax
statements of all the years of participation in the tendering company.
E.1.2.6 Copies of the consolidated lists of clients and suppliers for the last two (2) financial years.
E.1.2.7 Copies of inventory statements of the accounts titled “Participations in companies” and “Debt instruments” of the
last financial year, audited and certified by an acknowledged chartered auditor-accountant of the company’s registered
offices.
E.1.2.8 Copies of inventory statements of the following accounts of the company for the last two (2) financial years:
I. Long-term / Short-term loans
II. Suppliers
III.

Payable notes and cheques

IV.

Different creditors

V.

Client advances

The said inventory statements must have been audited and certified by an acknowledged chartered auditor-accountant of
the company’s registered offices.
E.1.2.9 Contract copies of all existing loans of any kind.
E.1.2.10. The companies-shareholders that have not published financial statements for the last financial year or have
published them, but the closing date of the year their balance sheet relates to dates back to a time earlier than six (6)
months from the application form filing date, submit financial statements, verified by a chartered auditor, for the period
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from the beginning of the last or current respectively financial year to 31.12.2018. For the preparation of these statements,
the accounting standards under which the company prepares its annual financial statements apply. In addition, they shall
submit a detailed General Ledger balance, at the lowest tier account level, for the period covered by the above mentioned
audited financial statements.

E.1.3 For legal entities under incorporation:
E.1.3.1 A statutory declaration from the founders attesting that the equity of the legal entity to be incorporated shall not
fall below the minimum share capital set by Article 4, par. 1(a) of Act 4339/2015.
E.1.3.2 Analysis of the estimated cost of investment required to acquire the operator’s infrastructure, equipment and
operation upon commencement of the broadcasting program established by the law. The analysis shall be submitted by
category and type of expense, separately for the items of investment cost and operating expenses.
E.1.3.3 Analysis of the investment scheme for the acquisition of the operator’s infrastructure, equipment and operation
upon commencement of the broadcasting program established by the law. The analysis is submitted by source of funding,
separately for shareholders' equity and foreign capital.
E.1.3.4 Any evidence to justify the cost of the investment and the availability of the funds needed to finance the tenderer
as detailed in paragraphs E.1.3.2 and E.1.3.3 above.

The supporting documents mentioned in sections E.1.1. and E.1.2. shall be submitted by the natural and legal persons
respectively who are parties to the deed of incorporation.

The NCRT may extend, as the case may be, the purely financial control of the applicant company to the shareholders of
its shareholders and even beyond in order to ultimately find the true origin of the economic instruments constituting the
share capital of the candidate. In this case, the applicant will be required to submit additional financial information of its
shareholders.
4.7 TENDER FILES – FILE F: PROGRAM CONTENT
4.7.1 APPLICATION CONTENT
F.1. Tenderers’ applications shall indicate the following:
F.1.1. A presentation clearly showing the category and the content of the program to be licenced.
F.1.2. A detailed report showing how the program to be licensed meets the requirements of Article 15 (2) of the
Constitution and the obligation under Article 1 (2) of Act 4339/2015 to provide the public with a high standard of
audiovisual media services that ensure political and cultural diversity and pluralism in the wider media sector.
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The above items under F.1.1. and F.1.2 shall be required by all applicants, regardless whether they are content providers
at the time the application is submitted.
4.7.2 DOCUMENTS TO BE SUBMITTED – OPERATING CONTENT PROVIDERS
F.2.1 Tenderers who operate as content providers at the time of application submission shall file the following documents:
F.2.1.1. Detailed CVs of the heads of: a) Program, b) News and Information and c) Technical Services thereof, with
particular reference to their experience, knowledge and skills, as well as their legal relation with the tenderer.
F.2.1.2. A printed detailed daily operation program, for the whole calendar month preceding the one in which the
application was filed, listing in detail all kinds of broadcasts transmitted. For each show included in the daily program,
the title, the days and times of its broadcasting shall be indicated, together with its period of display (if it is a repeated
show), its net daily duration, the total monthly time its display and its possible inclusion in the category of european works
and in the sub-category of european works by independent producers (if any). The above program should at least include
the following:

I. three regular daily original news broadcasts, of a total daily duration of at least ninety (90) minutes
II. talk, art, culture and theatre broadcasts (indicatively historical broadcasts, broadcasts for the Greek language,
broadcasts on books, theatre, cinema, music, visual arts, etc.), totalling at least ten (10) hours per month
III. at least four (4) of the following categories of broadcasts: informational, various content, light entertainment
(game shows, shows, events, etc.), Greek serials, foreign serials, children's broadcasts, documentaries, sports
broadcasts, with a total monthly duration, for each of them, of at least ten (10) hours.
IV. the ones provided for in Articles 17 and 18 of Presidential Decree 109/2010 on the promotion of European
works, including independent producers.
I.

News broadcasts in the sign language with simultaneous subtitling in the Greek language, with a duration

of at least seven (7) minutes between 17.00 and 23.00 hours.
F.2.1.3. The submitted program must be accompanied by a statutory declaration of the tenderer’s legal representative
certifying that:
I. The printed daily program accurately reflects the audiovisual material as transmitted in the period under
paragraph F.2.1.2. hereof.
II. The duration of the program covers all 24 hours of the day and the main language of transmission or subtitling
is Greek.
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F.2.1.4. In the event that the program already submitted by the tenderer does not fully meet the requirements of article 8
of Act 4339/2015, a statutory declaration shall be submitted by its legal representative who shall be committed that within
six (6) months from the granting of the license the tenderer will transmit program provided in paragraph F.2.1.2. hereof.
In this case, a detailed report of the planned program shall be submitted together with a specific explanation of how this
program meets the conditions hereof and the specifications of paragraph F.2.1.2. For each scheduled broadcast, reference
will be made to the specific category which it falls into and a detailed description of its content and the terms of its display.
4.7.3 DOCUMENTS TO BE SUBMITTED – NON OPERATING CONTENT PROVIDERS
F.2.2. Tenderers not operating as content providers on the application form filing date shall submit the following
documents:
F.2.2.1. Detailed CVs of the intended heads of: a) Program, b) News and Information and c) Technical Services thereof,
with particular reference to their experience, knowledge and skills, as well as their legal relation with the tenderer.
F.2.2.2 A detailed report of the planned program together with a specific explanation of how this program meets the
conditions hereof and the specifications of paragraph F.2.1.2. For each scheduled broadcast, reference will be made to the
specific category which it falls into and a detailed description of its content and the terms of its display.
F.2.2.3. A statutory declaration issued by the tenderer's legal representative, confirming that, within six (6) months from
being granted the licence, the tenderer shall broadcast the program laid down in paragraph F.2.1.2 hereof.

4.8 TENDER FILES – FILE G’: OTHER DOCUMENTS
G.1. Tenderers shall certify, by a statutory declaration of their legal representative, that within six (6) months from license
granting, they will be equipped with technological equipment and building infrastructure to ensure their uneventful digital
broadcasting and the transfer of their signal to the premises of the network provider, including in particular the following:
I. Technical equipment relating to the central control for signal generation, timing and communication of signal
sources, distribution of signals, program flow, program processing, production facilities and editing stations, with
the corresponding technical installation plans.
II. Buildings for the central control room, the flow room, technical processing areas, production facilities and an
editing room.

G.2. Shareholders who own or jointly own a number of shares or voting rights that exceeds the percentage of 1% of the
total share capital or voting rights in the General Meeting of the tenderer company and the members of the tenderer
consortium, members of the Board of Directors, managers and legal representatives of the aforementioned companies
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shall submit a statutory declaration indicating the details of all the companies connected in any way with the provision of
media services (production companies, distribution companies, information society companies, etc.) in which they
participate. In particular, the name of the company, its trade title, its registered office and its actual place of business, the
nature of its main activity, its holding in the company, the number of shares and voting rights they hold, their position in
the Board of Directors or any other management body of the company.

G.3. Tenderers for licensing and their shareholders (natural and legal persons), who own or jointly own a number of shares
or voting rights that exceeds 1% of the total share capital or voting rights in the general meeting, as well as and the
members of the consortium tenderers shall submit the following documents:
G.3.1. Certificates by the relevant Court of First Instance for non-bankruptcy and for non subjection to settlement or prebankruptcy resolution procedure under Article 99 of the Bankruptcy Code, which should have been issued up to thirty
(30) days prior to the filing date of the application.
G.3.2. Certificates by the relevant Court of First Instance that they are not being under liquidation or receivership, which
should have been issued up to thirty (30) days prior to the filing date of the application.
G.3.3. Certificate of tax residence for companies of the European Union and the European Economic Area.
G.4. Tenderers for licensing and their shareholders (natural and legal persons), who own or jointly own a number of shares
or voting rights that exceeds 1% of the total share capital or voting rights in the general meeting, members of the tenderer
consortium, as well as their legal representatives, shall submit the following documents:
G.4.1. Tax Clearance Certificate, which should be issued up to ten (10) days prior to the filing date of the application.
G.4.2. Certificate of insurance clearance, which should be issued up to ten (10) days prior to the filing date of the
application.
G.4.3. Certification - Banking information of a domestic or foreign financial institution regarding any current loan
agreements under paragraph E.1.2.9. hereof: the amount of the loan granted, its balance, its guarantees and any collateral,
its regular payoff, issued up to thirty (30) days prior to the filing date of the application. If no loan has been received, a
relevant negative statutory declaration shall be submitted.
G.5. For the legal entities of the Member States of the European Union and of the European Economic Area, corresponding
certificates shall be submitted, according to the law of their registered office, together with an official translation into the
Greek language.
G.6. Certificate of acknowledgment of the chartered auditor – accountant who has audited the annual financial statements
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for the last financial year and the financial statements of paragraph B.2.11. and E.1.2.10. in case they are submitted, issued
by a competent authority according to the law of the tenderer’s registered office.

5. PRE-QUALIFICATION OF TENDERERS
5.1 PRE-QUALIFICATION PROCEDURE
5.1.1. The tenderer pre-qualification procedure begins at the expiration of the application form filing deadline and is
concluded with the announcement of the list of pre-qualified tenderers from the NCRT.

5.1.2 At the pre-qualification stage, the NCRT shall examine the application forms and the supporting documents that
accompany them, as described in detail in Tender Files A’ through G’ hereof, in order to establish the existence of the
positive and negative conditions of participation in the tender. The NCRT may invite tenderers to submit, within ten (10)
days after the application form filing deadline, additional information or clarification on the supporting documents
submitted.

5.2 ANNOUNCEMENT OF RESULTS AND DISPATCH OF PARTICIPATION FORMS
5.2.1. After completing the review of the application dossiers, in accordance with the preceding paragraph, the NCRT
shall prepare relevant pre-qualification minutes, recording the results of the completeness and the regularity review of the
documents and participation requirements. Next, the NCRT shall prepare a provisional list of the tenderers meeting the
legal requirements for participation in the tender and a list of the tenderers being excluded from further participation in
the procedure. These lists shall be posted on the website of the NCRT. The pre-qualified tenderers and excluded applicants
shall be informed, at the same time, by registered mail. After posting, the application dossiers shall be accessible to all
bidders upon a request filed by the interested party to the NCRT. This accessibility is not granted to documents and data
that contain sensitive personal data and commercial business secrets of the participants.

5.2.2 Bidders shall be entitled to raise an objection to the NCRT against the provisional lists of the above paragraph,
according to the provisions of chapter 8 hereof.

5.2.3 After the hearing of any raised objections and the finalization of the pre-qualification minutes (or after the lapse of
the deadline for raising objections), the NCRT shall prepare the final list of the tenderers meeting the legal requirements
for participation in the tender and the final list of the tenderers being excluded from further participation in the procedure.
These lists shall be posted on the website of the NCRT. The pre-qualified tenderers and excluded applicants shall be
informed, at the same time, by registered mail. The submitted bid bonds shall be returned to the disqualified bidders,
unless there is a reason for forfeiture according to the provisions hereof.
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5.2.4. After announcing pre-qualified tenderers, the NCRT shall send each of them an individual participation form, stating
the starting date, which shall be at least seven (7) working days after the date the individual participation forms were sent,
the venue and the indicative schedule of the tender.

5.2.5. If the number of pre-qualified participants is less than three (3), then each shall be ex officio declared as a provisional
successful tenderer, to be granted a license at the starting price of thirty five million (€35,000,000) euros. In this case, the
tender shall be concluded, the NCRT shall prepare the relevant minutes and shall take the actions set out in Chapter 7
hereof. For the license that may remain unallocated, the provisions of par. 1.8 hereof shall apply.

6. PROCEDURE FOR THE ANNOUNCEMENT OF PROVISIONAL SUCCESSFUL TENDERERS IN CASE OF
MORE THAN TWO PRE-QUALIFIED BIDDERS
6.1 AUCTION PREPARATION
6.1.1 Auction performance shall commence on the date and time mentioned in the participation forms of pre-qualified
participants and shall be completed upon the announcement of the provisional winning bidders and the preparation of a
related report of results by the NCRT, which shall record the results of each phase separately.

6.1.2. The pre-qualified participants, who have received from the NCRT a participation form, shall be invited at a specific
date, time and venue, set out in the above invitation, for the commencement of the auction. The NCRT may, at its absolute
discretion, postpone the auction starting date and/or the auction venue, informing on time by any appropriate means and
by posting on its website those pre-qualified, to whom the participation form has been sent, but not on a date preceding
the one set in the above form.
6.1.3 On the next business day from the receipt of the participation form, participants shall notify the NCRT (sending an
email to tv@esr.gr) on the following:
I. The names of up to three (3) authorized persons to each one of whom the participant has given an authorization
to participate in the auction on the participant’s behalf, either jointly or independently. All communications during
the auction shall be fulfilled by at least one authorized person and shall be verified by comparing his signature.
The said authorization shall be given either in a Board Meeting or by a notarial deed to accompany the notification.
II. The names of the persons who shall attend the auction. Their number, including the above authorized persons
or any of them, must not be over six (6). The NCRT shall provide accreditation to those persons upon their arrival
at the auction venue.
6.1.4 If, despite the participants being notified with the time of auction performance according to par. 6.1.2 hereof, the
NCRT considers that the auction may not possibly commence on the notified time, it may inform participants, with the

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

223

same procedure, on a different auction time, on the condition that this may not be prior to the one initially set out.
6.2. RESTRICTIONS TO PARTICIPANTS
6.2.1 The auction shall take place in two (2) consecutive, multiple round, phases with increasing prices, one (1) phase per
licence (A1 and A2). Each phase shall consist of two (2) stages, i.e. a) the bid submission Stage, through an electronic
system (Stage 1) and b) the closed / sealed bid submission stage (Stage 2). After each phase, the immediately next one
shall be conducted, as specifically indicated in paragraph 6.4 below.
6.2.2 Participants shall be subject to the following restrictions:
I. They may not communicate, in any way, with each other.
II. They shall not be allowed to leave the areas provided for during the auction, without permission from the NCRT.
III. They may not contact the NCRT for any reason, other than during the auction stages as provided for herein.
IV. The use of any wired or wireless communication device from the representatives of participants is prohibited.

6.2.3. All participant bids in each auction round, stage and phase are binding and may not be withdrawn, whether they
have been declared as provisional winners or not. Participants may not withdraw from Stage 2 of any phase of the auction.
In case the terms of this paragraph are violated, a ground is established for the forfeiture of the bidder’s bid bond.

6.2.4. The duration of each round shall be set by the NCRT and announced to the participants before the start of this round.
The NCRT may extend the originally set round completion time by at least ten (10) minutes, either on its own initiative
or upon the request of the participants.

6.2.5. Without prejudice to the case of the second subparagraph of paragraph 6.4.1.6., each phase shall be completed upon
conducting the last round of Stage 2.

6.3 GENERAL RULES FOR AUCTION PERFORMANCE
6.3.1 The auction intends to grant two (2) licences to providers of free, nationwide, general information, terrestrial digital
television broadcasting content.

6.3.2 Each participant may be declared successful tenderer for a single (1) licence. If, after the end of the tender procedure,
any of the auctioned licences has not been granted, the procedure indicated in paragraph 1.8 hereof shall be followed.

6.3.3 The result of each phase shall mean its conclusion in any way, either by declaring a provisional successful tenderer
or by announcing that the specific phase was unsuccessful. A phase shall be unsuccessful if all active participants withdraw
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or are expelled. In this case, the licence of this phase shall not be granted and the next phase shall be conducted.

6.3.4 The rounds of each phase are conducted in two distinct stages, i.e. Stage 1 (Stage of acceptance or non-acceptance
of the successive price increases by the participants) and Stage 2 (Stage of submission of closed / sealed bids by the
participants). The NCRT shall keep separate minutes for each phase, recording the participants’ bids per stage and round
and the respective status of each (active / inactive / withdrawn / expelled).

6.3.5 The acceptance of the starting price on behalf of the participants is a prerequisite for participation in each auction
phase. The starting price is set at the amount of thirty five million (€ 35.000.000,00) euros for each auction phase.

6.3.6 In each round of Stage 1, for all auction phases, the price shall increase by an amount announced to participants by
the NCRT. Said increase is the "incremental step" of each round, per auction phase. The incremental step shall be five
hundred thousand (€ 500.000,00) euros for the first round of each phase. The incremental step for the next rounds of each
phase shall be set by the NCRT and may not exceed the amount of five hundred thousand (€ 500.000,00) euros.

6.3.7 Multiple bidding rounds shall be conducted for each phase. At the beginning of multiple rounds per phase and when
submitting bids, each participant, who has not withdrawn or been expelled from the tender and was not a successful bidder
in the previous phase, shall be designated as "active". Each participant shall remain active if he accepts the current round
price and has not been expelled or withdrawn from the auction. Failure to accept the current round price shall lead to the
participant being considered as "inactive," under paragraph 6.4.1.5 hereof.

6.3.8 After the completion of each phase, participants who have not withdrawn or have not been expelled or have not been
declared provisional successful tenderers in a previous auction phase shall qualify for the next phase. Any participants
who have not been declared provisional successful tenderers shall admissibly participate in the next phase, if they have
exercised their right for inactive participation in any round of the previous phase, i.e. they did not accept the incremental
step of the particular round, or submitted, in any round, an invalid bid and were considered "inactive".

6.3.9 After the conclusion of each phase, the representatives of the participant who was declared provisional successful
tenderer in this phase shall remain in the area allocated to them, shall follow the auction rules, shall be subject to the
limitations of paragraph 6.2.2 and shall wait until the conclusion of the remaining auction phases. The same applies to the
representatives of the participant who stated that he withdrew or was expelled from the auction.

6.3.10. For the submission of bids, an electronic bid submission system shall be exclusively used, to be provided by the
NCRT in combination with the submission of written bids under par. 6.3.16 hereof. The electronic bid submission system
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to be chosen by the NCRT shall be in full compliance with all the required technical and quality specifications that will
ensure its flawless operation and the protection of bid secrecy; it shall have been developed and implemented on the basis
of the requirements sent by the international ISO 27001 Information Security Management Standard. Bidders shall be
invited by the NCRT, at a reasonable time before auction performance, to take part in a procedure simulation, by using
the said electronic bid submission system.

6.3.11 The two (2) auction phases shall be held on the same day, unless there is a force majeure event or an objection is
lodged during the auction under paragraph 2.2.3 hereof, resulting in a total cancellation of the auction or its discontinuation
before all its phases are completed. In this case, the NCRT shall announce promptly to participants the new date and time
of the auction, which shall be no more than two (2) days after the initial one.
6.3.12 The auction phases shall take place between 09:00 and 21:00. The NCRT may, if necessary, extend the duration of
the auction or decide to continue the procedure on the next day(s), taking all necessary measures to ensure the observation
of the terms of paragraph 6.2.

6.3.13. In case of a technical problem, the NCRT reserves the right to suspend or cancel a round of the auction, before or
during its execution. In this case, it shall immediately notify the participants and promptly set the starting time for the
resumption of that round or the execution of the next one.

6.3.14. If, for any reason, the auction venue ceases to be suitable, then the NCRT shall indicate an alternative place and
time for the auction, within the limits of Attica prefecture.
6.3.15 Participants’ bids shall be submitted by using the electronic system to be provided by the NCRT and, in parallel,
they shall be printed and submitted in writing, upon being sealed with the company seal and signed by the authorized
persons of each participant.
6.3.16. Each written bid shall include at least the following: the participant’s identity, the related auction phase, stage and
round and the date and time of its submission. For Stage 1, the acceptance or non-acceptance of the round price shall be
indicated, whilst for Stage 2, the amount offered by the participant. Each written bid shall be sealed with the company seal
and signed by the authorized persons of each participant. In the case of a consortium, the consortium must use of seal that
is acceptable by all its members. By way of analogy, the same applies to the shareholders of a societe anonyme to be
established, who may use a seal with the name of the societe anonyme to be established. In case of any discrepancy
between the electronic and the written bid, the written one shall prevail.
6.3.17. The submission of a written bid shall be considered valid when it bears the bidder’s seal and is signed by the
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authorized persons of each participant.

6.3.18 In case of a problem interrupting the operation of the electronic system, at any stage of the tender, bids shall be
filed only in writing, on forms which shall be made available by the NCRT.

6.3.19. In no event, at Stage 2, the submission of a closed bid, lower or equal to the one submitted in the previous round
by the same participant, shall be allowed.

6.3.20 In any case, any bid which does not comply with the terms hereof shall be considered invalid and shall be rejected.

6.4 AUCTION PERFORMANCE PROCEDURE
6.4.1 STAGE 1 (ACCEPTANCE / NON ACCEPTANCE OF A ROUND PRICE BY PARTICIPANTS)

6.4.1.1 The NCRT announces the beginning of the current auction phase by informing participants about the starting price,
the incremental step, the round price and the number of participants, the start time for the first round and the duration of
the round. The price for the first round of each phase is set, in accordance with paragraph 6.3.6. at thirty five million five
hundred thousand (€ 35.500.000,00) euros. For each subsequent round, the price is set as being the price of the previous
round, plus the incremental step.

6.4.1.2 In each subsequent round, the NCRT shall announce the incremental step, the round price, the start time of the
round and the duration of the round.

6.4.1.3 The options of each "active" (not "inactive") participant in each round are: a) to accept the round price b) not to
accept the round price, something which implies withdrawal from Stage 1 of the current phase (the participant becomes
"inactive" for the next rounds of Stage 1 of the current phase), and c) to permanently withdraw from the auction.

6.4.1.4 Participants are required to state, through the electronic system, one of their options and submit in writing the bid
to the NCRT, in accordance with paragraph 6.3.15, within the time limit to be set by the NCRT.

6.4.1.5 After the end of the round, the option of each participant shall be checked and the following actions shall be
performed by the NCRT:
I. for any participant who accepted the round price, the information that they shall be active in the next round, the
incremental step, the round price for the next round, the start time and the duration of the next round shall be
separately announced,
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II. for any participant who did not accept the round price or did not submit a valid bid, the information that they
become "inactive" for the next rounds of Stage 1 of the current phase, as well as the highest bid they submitted in
Stage 1 of the current phase, shall be announced,
III. for any participant, who stated that they are withdrawing or have been expelled from the auction, the withdrawal
confirmation from the next auction phases or their expulsion from the auction, as well as any penalties that have
been imposed, shall be announced.

6.4.1.6 The procedure described in paragraphs 6.4.1.2 to 6.4.1.5 shall be repeated in successive rounds, until two (2) active
participants remain, who will take part in Stage 2. If, in any round of Stage 1, only one (1) active participant remains, the
current phase shall be concluded and the active participant shall be declared provisional successful tenderer, without
conducting Stage 2, in accordance with paragraph 6.4.3.1. If, in any round of the current phase, the number of active and
inactive participants is less than or equal to the number of licences for which no provisional successful tenderer has been
declared, then each of the participants shall be declared provisional successful tenderer for a licence at the highest bid they
have given in any auction phase, including the current one, the auction shall be concluded and the NCRT shall proceed to
the actions provided for in paragraph 6.4.3.5.

6.4.1.7. If the round price is not accepted by any participant during the first round of Stage 1, all participants who have
been prequalified and neither have declared that they withdraw nor have been expelled from the auction, shall participate
in Stage 2. If, in any subsequent round of Stage 1, the round price is not accepted by any active participant, then Stage 2
is initiated. All participants who have accepted the price of the previous round and neither have declared that they withdraw
nor have been expelled from the auction, shall participate in Stage 2.

6.4.2 STAGE 2 (SUBMISSION OF CLOSED / SEALED BIDS)
6.4.2.1. Stage 2 participants shall submit a sealed bid, within the time limit to be set by the NCRT, which must exceed the
highest round price that has been accepted in Stage 1 and must be in the form of integral multiples of one hundred thousand
(100,000) euros, with no upper limit. If Stage 2 is conducted and no participant has accepted the price for the first round
of Stage 1, bids in Stage 2 must be higher than the starting price and must be in the form of integral multiples of one
hundred thousand (100,000) euros, with no upper limit.

6.4.2.2. If a participant does not submit a valid sealed bid, he/she shall be considered "active" and it shall be presumed
that their bid is equal to the highest round price of Stage 1 accepted by the participants in Stage 2. If Stage 2 is conducted
and the price for the first round of Stage 1 has not been accepted by any participant and a participant does not submit a
valid sealed bid, they shall be considered active and it shall be presumed that their bid is equal to the starting price.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

228

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

6.4.2.3. The NCRT shall open the bids and shall rank participants in descending order, according to the amount of their
bid.
6.4.2.4. The NCRT shall communicate to each participant separately (no public information) the position held in the
ranking (including a tie), the amount of their bid, the start time and the duration of the last round.

6.4.2.5. Participants shall again submit a sealed bid which shall qualify as final and which must be higher than their
immediately previous offer and in the form of integral multiples of one hundred thousand (100,000) euros. If a participant
does not submit a valid sealed bid, their shall be considered active and their bid shall be presumed to be equal to their
immediately previous bid.

6.4.2.6 The NCRT shall open the final bids and shall conclusively rank the participants in descending order, according to
the amount of their bid. Should there be equal final higher bids, additional rounds shall be conducted, in which only the
participants with the highest equivalent bid shall participate, in accordance with paragraph 6.4.2.5, until the tie is resolved
and the final highest bidder emerges. If no bid is submitted to resolve the tie in any round, then:

I. the participant who, in a previous phase, has submitted the highest bid shall be declared final highest bidder, if
the bid is higher than the last submitted in the current phase or
II. if (I) is not applicable, the declaration of the final highest bidder shall take place by draw.

6.4.3. DECLARATION OF THE HIGHEST BIDDER
6.4.3.1. The NCRT shall declare highest bidder the participant who submitted the highest bid at this phase or was selected
after resolving a tie, in accordance with paragraph 6.4.2.6 and shall confirm the price by which he/she is declared highest
bidder. Especially for phase A2, the NCRT shall check that the price by which the participant outbid is at least equal to
the highest of all bids of the previous phase and sets as final price the maximum amount between them.

6.4.3.2 The NCRT shall announce the results only to the highest bidder of each phase, who shall be considered provisional
successful tenderer and shall be obliged, on penalty of exclusion and forfeiture of the bid bond, not to disclose this
information until the conclusion of all auction phases. Furthermore, the NCRT shall inform the other participants that they
were lowest bidders for the current phase, on the amount of the highest bid they submitted in the current phase and on the
amount of the highest bid they submitted in the auction phases already conducted.

6.4.3.3 The NCRT shall announce the conclusion of the current phase and the start of the next phase, repeating the
procedure described in paragraphs 6.4.1 and 6.4.2. Participants in the next phase must be those who: a) have not withdrawn
from the auction, b) have not been expelled from the auction and c) have not been declared provisional successful
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tenderers.

6.4.3.4 After the conclusion of each phase and before starting the next, the NCRT must inform all participants on the start
time of the first round of the next phase, the duration of the round, the incremental step, the round price and the number
of active participants.

6.4.3.5 After the end of the auction, minutes shall be prepared by the NCRT, containing the results of each phase (A1 and
A2), in accordance with paragraph 6.1.1 hereof, as well as the highest bid order, along with the provisional successful
tenderer, per licence. Furthermore, a single table of runners-up shall be prepared, in which participants who have not been
declared highest bidders in any of the phases A1 through A7, shall be sorted in descending order, based on the highest bid
placed in all phases, while the highest bid submitted by each of them in all auction phases shall be indicated.

7. LICENSE GRANTING AND PRICE PAYMENT
7.1 AUDIT OF FINANCIAL RESOURCES
7.1.1 Before the announcement of the winning bidder for each auctioned licence, the NCRT shall conduct an audit on the
origin and the way of acquisition of the financial resources to be made available by the provisional successful tenderers
announced under the previous Chapter hereof for the purchase of the licences. The audit shall be conducted in accordance
with the supporting documents already submitted in the tenderers’ application dossiers, with the mandatory technical
assistance of the Anti-Money Laundering Investigation Authority. If, in the opinion of the NCRT, this documentation
does not justify the way the financial resources of the provisional successful tenderer were acquired, additional documents
shall be requested.

7.1.2 The audit on the origin and the way of acquisition of the financial resources to be made available by the provisional
successful tenderers shall be completed by the NCRT within forty five (45) days from the announcement of the provisional
successful tenderers. In case the audit reveals that the submitted bid of a provisional successful tenderer is not justified,
the said tenderer shall not be declared as the winning bidder and its bid bond shall be forfeited. In this case, his position
shall be taken by the immediately next highest bidder, according to the table of runners-up of paragraph 6.4.3.5 hereof,
upon successful completion of the audit on the origin and the way of acquisition of his financial resources to be made
available, in accordance with the preceding paragraph.

7.1.3 After the announcement of all winning bidders, the relevant minutes shall be prepared by the NCRT, which shall be
posted on its website.

7.2 PRICE PAYMENT
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7.2.1 The price of each licence shall be paid by the winning bidder in ten (10) equal annual instalments, by an equal
number of bank drafts issued to the order of the Greek State and deposited to the competent tax office of the Ministry of
Finance in parallel to the submission to the NCRT of a certified copy of the related deposit act. The first instalment shall
be deposited within fifteen (15) days from the announcement of the winning bidder under the previous paragraph, whilst
each one of the following instalments shall be paid within the month of January each calendar year.

7.2.2 If the winning bidder fails to pay the first price instalment within the above deadline, he shall be declared in default
and his bid bond shall be forfeited. In this case, his position shall be taken by the next highest bidder, according to the
table of runners-up of paragraph 6.4.3.5, upon successful completion of the audit on the origin and the way of acquisition
of his financial resources to be made available according to paragraph 7.1.

7.2.3 In case of late payment of any one of the following price instalments by the winning bidder, the procedure of
paragraph 1.8 hereof shall be followed.

7.2.4. After payment of the first price instalment for the licenses, the winning bidder for each licence shall be posted on
the website of the NCRT.

7.2.5. By an NCRT decision, tendered licences shall be granted to the winning bidders within ninety (90) days from the
announcement of the above paragraph. Every winning bidder shall choose the respective Logical Channel Number (LCN)
within the range specified by EETT Decision 717-003/2014 (B’ 1693), starting with the bidder who has paid the highest
price for acquiring his license. For high-definition transmission, one of program numbers 10 or 11 is obligatorily selected,
with the corresponding translocation of the licensees of NCRT Invitation to Tender 1/2017 as regards the program number
assigned to them for standard definition transmission. For standard broadcasting, it is mandatory to choose one of the two
program numbers following those attributed to the licensees of NCRT Invitation to Tender 1/2017 for standard definition
broadcasting taking into account the translocation of the immediately preceding subparagraph. In case of equal bids, the
selection order of winning bidders shall be specified on the basis of the chronological order that they were announced as
winning bidders. If license granting has taken place without a prior auction according to paragraph 5.2.5 hereof, the
selection order of winning bidders shall be specified by ballot where the new licensees shall be invited to. The related
selection statement of each winning bidder may not be revoked.

7.3 RETURN OF BID BONDS
7.3.1 Bidders shall not be entitled to any indemnity for expenses they incurred in relation with the preparation and the
submission of the information required hereunder for their participation in every stage of the tendering procedure.
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7.3.2 Within ten (10) days from the end of the tendering procedure according to par. 7.2.4 hereof, pre-qualified bidders
who have not been announced as winning bidders shall have their submitted bid bonds of par. 3, art. 4 of Act 4339/2015
returned. For winning bidders, the return of their bid bond shall take place within ten (10) days from the successful and
complete payment of their share capital balance.

7.3.3 The bid bonds shall be returned to pre-qualified bidders within sixty (60) days from license granting, unless there is
any case of bond forfeiture according to the provisions hereof.

7.3.4 The return and forfeiture of bid bonds shall be effected upon an Act of NCRT President, relying on a related decision
of the NCRT Plenary.

8: OBJECTIONS AND JUDICIAL PROTECTION OF TENDERERS
8.1 ANALOGOUS APPLICATION OF RULES ON PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS
8.1.1 According to Article 13, paragraph 7 of Act 4339/2015, as established under Article 53 par. 6(g) of Act 4487/2017
(A’ 116), any disputes arising during the course of the tendering procedure shall be governed by the provisions of Act
4412/2016 (A’ 147) which shall apply by analogy. Given, however, that the licensing procedure regulated by this
Invitation to Tender does not fall within the scope of Act No. 4412/2016, it is clarified that the analogous application of
its rules relates solely to the pre-trial and judicial protection of any tenderers affected by damaging their legitimate interests
acts or omissions, at any Stage of the tendering procedure.

8.1.2 Consequently, the specific procedural conditions, deadlines, types of remedies and other regulations, as provided for
in Act 4412/2016, shall apply to all disputes arising from the issuance of this Invitation to Tender, until the award of the
licenses being tendered.

8.1.3. The pre-trial appeals of tenderers under Act 4412/2016 shall be lodged before the NCRT. The exclusive jurisdiction
for ruling on all the disputes arising during the tendering procedure shall lie with the State Council (article 13, par. 7 of
Act 4339/2015).

8.2 OBJECTIONS AND JUDICIAL PROTECTION DURING THE PRE-QUALIFICATION STAGE
8.2.1. Tenderers shall be entitled to lodge an objection – pre-trial action before the NCRT against the list of pre-qualified
and disqualified tenderers, within an exclusive time frame of fifteen (15) days from the announcement of this list, in
accordance with paragraph 5.2.1 hereof. For the admissibility of the objection – pre-trial action lodged, the presentation
of a State revenue note amounting to fifteen thousand (€15,000) euros shall be required. This revenue note shall be
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refunded to the applicant if their objection – pre-trial action is granted.
8.2.2 The NCRT shall communicate the objection – pre-trial action within five (5) days to any interested third party who
may be prejudiced from its potential granting, in order for them to intervene if they wish, in the examination procedure of
the objection – pre-trial action.
8.2.3 The NCRT shall examine the objection – pre-trial action within twelve (12) days from its lodging. The setting of the
hearing date and time shall be communicated ten (10) days before to the applicant, to those who have filed an intervention
(if any) and to those against whom the action has been lodged.
8.2.4 The NCRT shall render a reasoned decision on the above objection – pre-trial action, within ten (10) days from its
examination. This decision shall be posted on the website of the NCRT (www.esr.gr) and shall be communicated to the
applicant, to those who have filed an intervention (if any) and to those against whom the action has been lodged. The lapse
of this deadline shall be equivalent to a rejection of the objection – pre-trial action.
8.2.5 The time frame availed for lodging an objection – pre-trial action and its actual lodging shall impede the final award
act for license granting but they shall not impede the progress of the tendering procedure.

8.2.6 Any party who has legal interest may ask for the execution suspension of the NCRT decision issued on the objection
– pre-trial action. The application for suspension shall be filed with the State Council within ten (10) days from the issuance
of the disputed decision or from the lapse of the deadline of par. 8.2.4 hereof (article 372 of Act 4412/2016).

8.2.7 The lodging of a suspension application shall impede the final award act for license granting, unless the competent
judge has decided otherwise in his injunctive relief order (article 372, par. 4 of Act 4412/2016). It is however clarified
that the filing of a suspension application shall not impede the progress of the tendering procedure, unless otherwise
specified in the provided for by a provisional order, issued ex officio or at the request of the applicant, before the hearing
of the application for suspension.

8.3 OBJECTIONS AND JUDICIAL PROTECTION DURING THE TENDERING PROCEDURE
8.3.1 Tenderers shall be entitled to lodge an objection – pre-trial action before the NCRT, within a time frame of ten (10)
days from their being duly informed about the NCRT action or omission that has been detrimental to their interests. For
the admissibility of the objection – pre-trial action lodged, the presentation of a State revenue note amounting to fifteen
thousand (€15,000) euros shall be required. This revenue note shall be refunded to the applicant if their objection – pretrial action is granted.
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8.3.2 The NCRT shall communicate the objection – pre-trial action within five (5) days to any interested third party who
may be prejudiced from its potential granting, in order for them to intervene if they wish, in the examination procedure of
the objection – pre-trial action.
8.3.3 The NCRT shall examine the objection – pre-trial action within twelve (12) days from its lodging. The setting of the
hearing date and time shall be communicated ten (10) days before to the applicant, to those who have filed an intervention
(if any) and to those against whom the action has been lodged.
8.3.4 The NCRT shall render a reasoned decision on the above objection – pre-trial action, within ten (10) days from its
examination. This decision shall be posted on the website of the NCRT (www.esr.gr) and shall be communicated to the
applicant, to those who have filed an intervention (if any) and to those against whom the action has been lodged. The lapse
of this deadline shall be equivalent to a rejection of the objection – pre-trial action.
8.3.5 The time frame availed for lodging an objection – pre-trial action and its actual lodging shall impede the final award
act for license granting but they shall not impede the progress of the tendering procedure.

8.3.6 Any party who has legal interest may ask for the execution suspension of the NCRT decision issued on the objection
– pre-trial action. The application for suspension shall be filed with the State Council within ten (10) days from the issuance
of the disputed decision or from the elapse of the deadline of par. 8.3.4 hereof (article 372 of Act 4412/2016).

8.3.7 The lodging of a suspension application shall impede the final award act for license granting, unless the competent
judge has decided otherwise in his injunctive relief order (article 372, par. 4 of Act 4412/2016). It is however clarified
that the filing of a suspension application shall not impede the progress of the tendering procedure, unless otherwise
specified in the provided for by a provisional order, issued ex officio or at the request of the applicant, before the hearing
of the application for suspension.

9. CONDITIONS OF LICENCES GRANTED - REVOCATION REASONS
9.1. Licences granted after the completion of the tendering procedure, as described in this Invitation to Tender, shall be
subject to the conditions of Article 14 of Act 4339/2015.
9.2. In the case of content providers who have undertaken to comply with one or more negative or positive requirements,
in accordance with Tender Files A’ through E’ and G’ of this Invitation to Tender, the broadcast of their program by the
network provider shall be allowed only after full compliance with these requirements, as attested by an act of the NCRT.
Until the issuance of this act, the transfer of the content provider's business shall be not allowed.
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9.3. No change is permitted in the license use, neither any modification in the terms of the licences granted.
9.4. By a decision of the NCRT, the licenses granted must be revoked in the cases provided for in Article 15, paragraphs
1 and 2 of Act 4339/2015. Any license granted shall be also revoked according to paragraph 7.2.3 hereof.
9.5. In case of revocation of a licence as above, the NCRT shall issue a new invitation to tender according to the provisions
of paragraph 1.8 hereof.

Athens, 14.01.2019

THE PRESIDENT OF THE GREEK NATIONAL COUNCIL FOR RADIO AND TELEVISION
Athanasios Koutromanos
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ANNEX I
APPLICATION FORM TEMPLATE
To be completed by the tendering company or consortium and its members
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Greek National Council for Radio and Television
(NCRT)
APPLICATION FOR PARTICIPATION
IN THE AUCTION FOR THE GRANTING OF TWO (2) LICENSES
TO PROVIDERS OF FREE, NATIONWIDE, GENERAL
INFORMATION, TERRESTRIAL DIGITAL TELEVISION
BROADCASTING CONTENT
PURSUANT TO INVITATION TO TENDER No. 01/2019
BY THE GREEK NATIONAL COUNCIL
FOR RADIO AND TELEVISION

APPLICANT’S NAME:

Application filed on :
To be used
exclusively
by NCRT

Reference no :
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Α. General information on the Tenderer Company and the applicant (please fill in capital letters)
1.

For the Tenderer Company or consortium:
Name:

Trade name:

2.

Correspondence address (Street & Number):

City / Country (for foreigners):

Communication details – Telephone no. (please include country
code):

Fax
no :

P.C.:

Email address:

For the applicant as a natural person:
Last name:

Father’s name:

First name:

Home address (Street & Number):

City / Country (for foreigners):

Correspondence address – Telephone no. (please include
country code):

Fax
no:

P.C.:

Email address:
ID card/ Passport no:

Authorization document:
Capacity:

Β. Information on the documents accompanying the
application:
1.

Bid bond amounting to three million five hundred thousand (3,500,000) euros
Issued by (full particulars of the credit
institution):

2.

Issued on:

Expiring on:

State revenue note amounting to thirty thousand (30,000) euros:
Revenue note reference no.:

3.

Bid bond ref. No.

Issued on:

Is a bid bond under par. 3, article 4, Law no. 4339/2015 submitted?

(Yes, No)

If Yes, please provide the following information:
Issued by (full particulars of the credit
institution):

Bid bond ref. No.

Issued on:

Expiring on:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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4.

Is a Statutory Declaration under Annex III to the NCRT Invitation to Tender no. 1/2019
submitted?

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

(Yes, No)

General guidelines for filling in the application form and for submitting the supporting documents
for the NCRT Invitation to Tender no. 1/2019
1.

This document shall be compulsorily filled in by companies participating in the auction called under Invitation to Tender
no. 1/2019 of the Greek National Council for Radio and Television for the granting of two (2) licenses to providers of free,
nationwide, general information, terrestrial digital television broadcasting content and shall be submitted in printed and
electronic format, as provided for in term 3.2.3 of the Invitation to Tender.

2.

The application form is provided in electronic format on the websites of NCRT (www.esr.gr), of the General Secretariat
for Information and Communication (www.media.gov.gr) and of the Di@vgeia Program (https://diavgeia.gov.gr).

3.

The application form and the supporting documents thereof shall be submitted within an exclusive deadline of forty-five
(45) days from the date that the NCRT Invitation to Tender no. 1/2019 was published in the Government Gazette to the
following address:
GREEK NATIONAL COUNCIL FOR RADIO AND
TELEVISION (NCRT)
Department of Protocol (3rd Floor)
5 Amerikis str – GR 10564 – Athens, Greece
Tel: +30 213-1502300
Fax: +30 210-3319881
E-mail tv@esr.gr

4.

This document is divided into three sections: a) the main part of the application, where empty fields have to be completed,
with their serial number being quoted on the right edge of the page, b) Annex A, which contains the Tables of the
application where specific paragraphs of the application refer to and c) Annex B (Notes to the Application and the
Tables), containing specific remarks of the Tenderer Company on the aforementioned sections (a) and (b), where any
additional information on compulsorily numbered fields and parts of the application and the tables respectively may be
included.

5.

If any field of the application does not apply to a Tenderer, the phrase “Not applicable” or its abbreviation “N/A” should
be used.

6.

The fields to be completed appear in the application as outlined frameworks. When processing the document in electronic
format, no changes are allowed in any part of the application; you may just fill in the fields and the tables and/or add new
lines to Annex A (Tables) when the existing lines are not enough for you to fill in the requested information. Should a
Tenderer believe that more information or clarifications should be provided and when further information is explicitly
requested, such information and clarifications shall be compulsorily entered in Annex B (Notes). In any case, the Tenderer
should ensure that after filling in the fields, making additions in Annex A and providing clarifications in Annex B, the
document may be printed with all the recorded information therewith.

7.

Each supporting document submitted with this application form shall bear next to the upper right edge the following
indications: a) a code being equal to the numbering of the supporting document as the same is requested in NCRT
Invitation to Tender no. 1/2019, b) the number of each supporting document, in continuous serial numbering for the
specific code and c) the number of all the supporting documents submitted for each code, as shown in the following
example:
Ε.1.1.1

10

20

(i.e.: Invitation no. : Ε.1.1.1. | Supporting Document no. : 10 | Total Supporting
Documents for Code (Ε.1.1.1.) : 20)
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8.

The application has to be filled in small (non-capital) letters, unless otherwise defined. Any information on the completion
of the fields or any references to the Tables of Annex B shall be provided in brackets, next to the related fields or they
shall be marked with an asterisk (*), under the last field of this application section.

9.

If the application calls for entering an amount, it is considered (even if not explicitly clarified) that such amount is
expressed in euro. As a result, if any primary information is expressed in another currency, such amount should be
converted into euro based on the exchange rate applicable on the reference date of such supporting document.
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FILE Α
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LEGALIZATION DOCUMENTS

Reference number and date of registration of the Tenderer with the competent commercial/ company
record (G.E.M.I. for Greek Tenderers)
Α.1.1. Commercial/ Company record :
Country of
registration :
Α.1.2. Established on :

1

(in capital letters)
(dd/mm/yyyy)

2
3

Company name and trade name
Α.1.3. Tenderer Company’s name:

4

(in capital letters)

(in capital letters)

Trade name:

5

Share capital and capital increases
Α.1.4. Please fill in the progress of the Tenderer’s share capital, as set forth in Table 1 of the Annex to the
Application Form.
Company’s term
Α.1.5. Term of the Tenderer Company :

6

(years)

Related article in the Company’s Articles of Association :
Termination date of the Company :

7

(dd/mm/yyyy)

8

Business objectives
Α.1.6. Please describe the Company’s business
objectives in brief :

9
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Related article in the
Company’s Articles of
Association:

10

Expiry date of each financial year
Expiry date of each
financial year :

Α.1.7.

11

(dd/mm)

Head office of the Tenderer Company
Α.1.8.

Address (street
& number) :

12

(in capital letters)

PC:

13

City :

14

(in capital letters)

Country :

(in capital letters)

15

Special privileges of founders - shareholders
Α.1.9.

Please fill in information on any special privileges enjoyed by founders or shareholders, as set forth
in Table 2 of the Annex to the application form.

Corporate transformations
Α.1.10. Please fill in any information on corporate transformations, as set forth in Table 3 of the Annex to
the application form.
Tax registration number (VAT no.) and competent tax authority
Α.1.11.

VAT no:

16

Competent tax
authority :

17

Tax residence when for a foreign Tenderer company
Α.1.12.

Registered office for
tax purposes:
Applicable law to the
registered office for tax
purposes:

Information verifying jurisdiction of the Greek State

(City/ Country)

18

19

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

242

Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

Α.1.13. For companies or consortiums from EU and EEA member-states, the following information should
be provided in order to verify jurisdiction of the Greek State:
Ι.1. Does the Tenderer Company maintain its head offices at the country of its registered seat?
Please answer Yes or No:

20

If No, please provide the address at the country where the Tenderer Company maintains its head
office and briefly describe its activities undertaken thereat:
Address (street, number) :

(in capital
letters)

P.C. :

21

22

City :

(in capital letters)

23

Country :

(in capital letters)

24

Activities undertaken :

25

Ι.2. Does the Tenderer Company maintain offices in other countries save for its registered seat
or the country where it maintains its head office?
Please answer Yes or No:

26

If Yes, please fill in the address of the offices and briefly describe their undertaken activities, as
the same are set forth in Table 4 of the Annex to the Application Form.
ΙΙ. Please record to the field below the state where its reporting decisions for the audiovisual services
to be provided in Greece are or will be taken:
Country

(in capital letters)

27

ΙΙΙ.1 Please record to the field below the state where its employees activated in the provision of
audiovisual means, are or shall be employed:
Country

(in capital letters)

28

ΙΙΙ.2 If the employees of the Tenderer Company providing audiovisual means are or shall be employed
in more states, please fill in the number of the company employees to be employed in the
provision of audiovisual services per state, as set forth in Table 5 of the Annex to the application
form
ΙV.1 Please record to the field below the state where the Tenderer company started being activated in
the provision of audiovisual services:
Country

(in capital letters)

29
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ΙV.2 Is the Tenderer Company still exercising the aforementioned activity in such state?
Please answer, Yes or No:

30

Participation of the Tenderer Company in a group of companies
Α.1.14. Α. Does the Tenderer Company participate in a group of companies, either as a parent company or as
an affiliated company?
Please answer, Yes or No:

31

If Yes :
1. Please fill in the following details of the parent company of the Group:
Company name :

Trade name :

Registered address (street,
number) :

(in capital
letters)

(in capital
letters)
(in capital
letters)

P.C. :

32

33

34

35

City :

(in capital letters)

36

Country :

(in capital letters)

37

Main activity of the parent
company :

38

2. Please fill in the particulars of the companies included in the consolidated financial statements of
the parent company, as the same are set forth in Table 6 of the Annex to the application form.
Β. Are there any companies affiliated to the Tenderer Company?
Please answer, Yes or No:
If Yes :
Please fill in the information of the affiliated companies, as the same are set forth in Table 7 of the
Annex to the application form.

39
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FILE Β
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SHARE CAPITAL OF TENDERERS

Paid-up capital of the Tenderer Company / Consortium – Current equity – Certification – Bid bond
Please fill in the fields below in relation to the Tenderer Company and the chartered auditor-accountant
who certified the amount of its share capital and equity:
Β.1.1.

40

Paid-up share capital (in euros) :
Β.1.2.

41

Current equity (in euros):
Chartered auditor-accountant’s
details :

Date of certification
report:

(Full name,
Company,
Record no.)

(dd/mm/yyyy
)

42

43

Please fill in the fields below for the bid bond of par. 3, article 4 of Law no. 4339/2015:
Β.1.3.

1. Is a bid bond under par. 3, article 4, Law no. 4339/2015 submitted?
Please answer, Yes or No:

44

2. If Yes, please fill in the field below:
45

Bid bond amount (in euros) :
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SHARE CAPITAL OF TENDERERS

Identity details of the Tenderer company shareholders or consortium members down to the level of
natural person, holding or controlling over 1% of its share/corporate capital.
C.1.1.

Please fill in the below fields for the Tenderer company shareholders or the consortium members
holding or controlling over 1% of the company share/ corporate capital. Shareholders shall be
recorded according to their participation percentage in the share capital in descending order (from
the highest to the lowest percentage)*.
1. For natural persons
First name :

(in capital letters)
(in capital
letters)

Last name :
Father’s name :

(in capital letters)

TIN :
Place of birth :

46

47
48
49

(city/ country)

50

Home address
(in capital
letters)

Street and number :

51

P.C. :

52

City :

53

Country :

54

Voting rights rate in the Tenderer
Company :

55

Participation percentage in the
Tenderer Company:

56

(based on the list
of shareholders )

Please describe how the indirect
participation percentage is determined
(if applicable):

57

2. For legal entities
Company name :

(in capital
letters)

58
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(or equivalent foreign
record number)

VAT no. :

59
60

Registered address
(in capital
letters)

Street and number :

61

P.C. :

62

City :

63

Country :

64

Voting rights rate in the Tenderer
Company:

65

Participation percentage in the
Tenderer Company:

(based on the list
of list of
shareholders)

Please describe how the indirect
participation percentage is determined
(if applicable):

66
67

* For the particulars of the other shareholders/ consortium members, please fill in Tables 8 and 9 of the
Annex to the application form for natural persons and legal entities respectively.
3. (a) Is there a company-shareholder or partner of the Tenderer company or of its
shareholders/ partners in the form of a “nominee company”?
Please answer Yes or No:

68

(b) If the answer to point (a) is Yes, is a declaration on the beneficial owner for all these
companies submitted?
Please answer Yes or No:

69

(c) If the answer to point (b) is No, please indicate the name of the company for which no
declaration is submitted and provide the related justification in the field below:
70

4. In the event that the shareholders of the Tenderer company or members of the
consortium down to the level of natural person, holding or controlling over 1% of the
share/corporate capital are not known, please indicate the names of the companiesshareholders or of their shareholders of companies for which no shareholding
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information is provided, and answer the questions under points (a) and (b) below,
filling in the related fields:
71

Company names of applicants whose shareholders are not
known (in capital letters)
(a) Please specify why these shareholders are not known:
72

(b) Please specify why the fact that the tenderer is not aware of the shareholders does not
affect the objectives of controlling its ownership regime and its funding resources.
73

Identification details of pledgees and other entities with voting rights at the General Meeting
C.1.2.

Please fill in the identity particulars of any pledgees under Article 21, paragraph 3 of Act
3166/2003 and any person to whom voting rights for the General Meeting have been transferred
(without or against consideration). The aforementioned entities shall be recorded based on the
number of their voting rights in descending order (from the highest to the lowest number): *
1. For natural persons
Classified as:
Pledgee:

(Yes or No)

74

Other holder of voting
rights :

(Yes or No)

75

First name :
Last name :
Father’s name :

(in capital letters)
(in capital
letters)
(in capital letters)

TIN :

76

77
78
79

Home address
Street and number :
P.C. :

(in capital
letters)

80

81
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City :

(in capital letters)

82

Country :

(in capital letters)

83
84

Voting right rate in the Tenderer
Company :
2. For legal entities
Classified as:
Pledgee:

(Yes or No)

85

Other holder of voting
rights :

(Yes or No)

86

(in capital
letters)

Company name :

G.E.M.I. record no. :

(or equivalent foreign
record number)

VAT no. :

87

88
89

Registered address
(in capital
letters)

Street and number :
P.C. :

91

City :

(in capital letters)

92

Country:

(in capital letters)

93

Voting right rate in the Tenderer
Company:
* For recording further persons/entities falling under section C.1.2, please fill in Tables 10 and 11 of the
Annex to the application form for natural persons and legal entities respectively.
Identity particulars of the managers and the shareholders of the Tenderer Company
C.1.3.

90

1. For the identity particulars of the members of the administrative bodies and the managers
of the Tenderer Company, please fill in Table 12 of the Annex to the application form.
2. For the persons of the administrative bodies and the managers of the companies
participating in the Tenderer Company, please fill in Table 13 of the Annex to the
application form.
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FILE F

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

BROADCASTING CONTENT

Analytical presentation of the content to be broadcasted and compliance report with the
constitutional provisions
F.1.1.

As to the analytical presentation of the broadcasting content, the Tenderer Company has to
prepare a separate document to be attached to the application form.

F.1.2.

As to the compliance requirements of the broadcasting content to be licensed, with the provisions
of par. 2 article 15 of the Constitution and the requirement to provide high level audiovisual
services according to article 1, par. 2 of Law 4339/2015, safeguarding the political and cultural
diversity and pluralism in the broader area of the mass media, the Tenderer Company shall
prepare an analytical report to be attached to the application form.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

s/n

TABLES OF APPLICATION FORMS

Change in capital *

number of
Shares

payment
in cash

Amount from

No cash
payments

Total
amount
of change

after
change

capital

Total

* For example, capital increase by cash, share capital decrease due to depreciation, etc. In the event of capital decreases, the figures shall bear the negative sign.

Date of corporate deed

Capital change information

Α.1.4 – Progress of Tenderer Company’s share capital (amounts in euros)

Decision
making body

Remarks

1

ANNEX Α

each
share

of

Value

after
change

shares

Total
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

s/n

Particulars of persons/entities provided with special
privileges
(Full name or company name)*
Serial numbers of
preference shares

preference
shares

Description of the type of privilege

with the Company
(for example, founders, shareholders, etc.)

Total
number of

Description of the relationship

Α.1.9 – Special privileges to founders, shareholders or others

Remarks:
* The column Full name or Company name should be filled in in capital letters. Recording shall be made per founder or shareholder separately for each type of privilege.

2
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Remarks

Legal
Number of
commercial/ company
record

VAT no.

139

Company names should be filled in in capital
letters.

status

**

Company name**

of corporate
transformati
on

Date

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Particulars of companies under corporate transformation- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The table is deployed vertically for each reported corporate change, with the particulars of the involved companies being set forth in consecutive rows, under the
same corporate change number (1st column)

[e.g.: Merger (how the merger was carried out),
conversion, spin-off, division]

Category of corporate transformation

Α.1.10 – Corporate transformations

*

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…

corporate
transformation
no.*

3
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

1

s/n

4

Street and number

Office (Branch) address
P.C.
City

Country

Description of business activities (briefly)

Α.1.13 - Offices (branches) of the Tenderer Company in countries other than its registered seat
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11

s/n

State where audiovisual services are provided*

services

providing audiovisual

of employees

Number

Α.1.13. – Number of employees of the Tenderer Company activated in the provision of audiovisual services per country

Remarks
* The particulars related to the state where audiovisual services are provided shall be filled in in capital letters.

22
33
44
55
66
77
88
99
110
..…

5
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11
22
33
44
55
66
77
88
99
11
0
..
…
1

s/n

*
**

Remarks

6

Trade name**

(Street, number, PC, City, Country)

Registered address
Brief description of main business
activity

The particulars of the parent company and the Tenderer Company are set forth in the main part of the application form and there is no need for them to be recorded
again.
Company names and trade names shall be filled in in capital letters.

Company
name**

Α.1.14. – Particulars of companies consolidated in the same group with the Tenderer Company *
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s/n

Company name*

Trade name*

Α.1.14. – Particulars of affiliated companies

(Street, number, PC, City, Country)

Registered address
Brief description of main activity

Remarks
* Company names and trade names are filled in in capital letters.
** In the event of indirect participation, the percentage of participation and the way of its determination is indicated (per affiliated company s/n).

11
22
33
44
55
66
77
88
99
110
..…

7

rate **

Total
participation
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First
name*

Father’s
name
VAT no.

birth

Place of
(Street & number, PC, City – Country)

Home Address

rate

rights

Voting

**

In the event of indirect participation, a special note will be given hereunder (per s/n of shareholder) indicating such percentage and the way of its determination, referring the
company name where the natural person directly participates in.

**

Particip
ation
rate

Remarks
The particulars of columns “Last name” and “First name” shall be filled in in capital letters. It is understood that the particulars of the shareholder / member of the
consortium– natural person with the highest participation rate have been recorded in the main part of the application form and there is no need in repeating the same in the
* aforementioned table.

0

s
/ Last name*
n

Natural persons’ identity particulars

8 C.1.1. – Particulars of other shareholders/consortium members – natural persons, with over 1% of the share/corporate capital of the Tenderer
Company
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Shareholder’s identification particulars
G.E.M.I
Company name*
record
no**
VAT no.

(Street & number, P.C., City Country)

Registered address
Rate

Rights

Voting

***

rate

Participation

C.1.1. – Particulars of other shareholders/ consortium members – legal entities, with a percentage over 1% in the share/corporate capital
of the Tenderer Company

Remarks
The particulars of column “Company name” shall be filled in in capital letters. It is understood that the particulars of the shareholder / member of the
consortium with the highest participation rate have been recorded in the main part of the application form and there is no need in repeating the same in
* the aforementioned table.
** Number of commercial/ company record (G.E.M.I. record of legal entities in Greece)
In the event of indirect participation, a special note will be given hereunder (per s/n of shareholder) indicating such percentage and the way of its determination, referring
*** the company name where the legal entity directly participates in.

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
…

1

s/n

9
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Last name*

Father’s
name
TIN

(Street & number, P.C., City - Country)

Home Address

Rate

rights

Voting

Remarks
*
The particulars of column “Last name” shall be filled in capital letters. It is understood that the particulars of the pledgee – natural person or the natural person who has
been provided (without or against consideration) with voting rights at the General Meeting of the Tenderer Company with the highest percentage of
voting rights have been given in the main part of the application form and there is no need in repeating the same at the aforementioned table.

0

s/n

First
name*

Natural person’s identity particulars

10 C.1.2. – Particulars of other pledgees – natural persons or natural persons who have been provided (without or against consideration) with
voting rights at the General Meeting of the Tenderer Company
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Company name*

VAT no.

(Street & number, P.C., City - Country)

Registered Address

Rate

rights

Voting

Remarks
*
The particulars of column “Company name” shall be filled in in capital letters. The particulars of the pledgee - legal entity or the legal entity who has been provided
(without or against consideration) with voting rights at the General Meeting of the Tenderer Company with the highest percentage of voting rights have
been given in the main part of the application form and there is no need in repeating the same at the aforementioned table.
** Number of commercial/ company record (G.E.M.I. record of legal entities in Greece)

0

s/n

G.E.M.I.
record
no.**

Legal entities’ identification particulars

11 C.1.2. – Particulars of other pledgees – legal entities or legal entities who have been provided (without or against consideration) with voting
rights at the General Meeting of the Tenderer Company
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Identity particulars of the members of the administrative bodies and the managers of the
Tenderer Company
Place
Professional
First
Father’s
Last name*
TIN
of birth
capacity
Relation with the Company
name*
name

Home address
(Street & number, P.C., City –
Country)

C.1.3. – Identification particulars of the members of the administrative bodies and the managers of the Tenderer Company

Remarks
* The particulars of columns “Last name” and “First name” shall be filled in in capital letters.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
…

s/n

12
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Company name*

Identification particulars of
company - shareholder

Identity particulars of
natural person
(Last name, First name,
Father’s name)

(administrative body where such natural person participates,
managerial position)

Natural person’s capacity

C.1.3. - Identity particulars of the members of the administrative bodies and the managers of companies – shareholders of the Tenderer
Company

Remarks
* The company names and the trade names shall be filled in in capital letters.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
…

s/n

13
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ANNEX Β

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

NOTES TO THE APPLICATION FORM AND THE TABLES

Remarks:
*
**

***

s/n
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Serial number of the recorded remark shall be filled in.
When a note refers to the main part of the application from, the number of the application form field related to the
Tenderer’s remark shall be filled in.
When a note refers to the annex tables, the number of the table form, a dash (-) and the serial number (s/n) of the
table line related to such note shall be filled in (for example , reference “3-7” in column “table” shall mean that the
Tenderer’s note refers to point under s/n 7 of Table 3 “A.1.10 – Corporate transformations”)

field
**

table
***

Tenderer’s remark
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For the Tenderer Company / Consortium
:
Place :
Date :
Full name :

Signature
[The Legal Representative or Attorney and Tenderer’s Seal]
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ANNEX II
BID BOND TEMPLATE (MT760 TYPE)

Issuer (full details of the credit institution):
Issuance date:
To the Greek National Council for Radio and Television, Panepistimiou & 5 Amerikis str,
Athens 10564
Bid Bond No: ………………………………..for an amount of ………………… euros.

We have the honor to advise that we hereby guarantee irrevocably and unreservedly,
waiving our benefit of division or discussion up to the amount of

...................

(..........................) euros,
(i)

in

favour

of

the

company

(name)

……….............,

VAT

Number:……………………, address:……………………………
or
(ii)
a)

[in the case of a consortium], in favour of the companies
company

(name)

……….............,

VAT

Number:……………………,

VAT

Number:……………………,

VAT

Number:……………………,

address:……………………………
b)

company

(name)

……….............,

address:……………………………
c)

company

(name)

……….............,

address:……………………………
individually for each of them and jointly and severally liable to each other, in their
capacity as consortium members,
for their participation in the tender to grant two (2) licenses for providers of free,
nationwide, general information, terrestrial digital television broadcasting content, in
accordance with the Invitation to Tender of the Greek National Council for Radio and
Television under no. 1/2019 (Official Gazette of the Hellenic Republic B…).

This bond only covers the obligations arising from the participation of the company for
which this guarantee is granted, throughout its validity period.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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This bond is valid for a period of three hundred and sixty five (365) days from the issuance
hereof, i.e. up to…………………………………and until this is returned to us or until we
receive your written statement that we may consider that our Bank is released from any
related security obligation.

The said amount shall be kept at your disposal and shall be paid on demand, partly or
wholly, with no objection, contest or refusal on our part and without reviewing the
grounding of your claim. The beneficiary's intent shall be expressed by a letter presented
to the guarantor bank. The sole and exclusive condition for the transfer of cash shall be
the receipt of the relevant order by the beneficiary. The commitment to transfer the cash
shall be valid for the entire duration of this guarantee and the transfer shall be completed
within three (3) days of receipt of the relevant order.
If the guarantee is forfeited, the forfeiture amount shall be subject to the applicable stamp
rate.
We solemnly declare that the amount of bonds given, inclusive of the amount hereof, does
not exceed the limit of guarantees we are entitled to issue.

In the name and on behalf of
................................ (name and address)

The undersigned (authorized officer)
Credit institution seal
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Τεύχος Β’ 22/14.01.2019

ANNEX III
STATUTORY DECLARATION TEMPLATE
(Article 8 of Act 1599/1986)

On my own responsibility and being fully aware of the penalties stipulated under
paragraph 6, Article 22 of Act 1599/1986, I hereby declare that:
i) I accept the terms of this Invitation to Tender, of the Auction as described in Chapter 6
hereof, as well as those of the licence which may be granted to me.
ii) I meet the participation conditions described in files A through G of this Invitation to
Tender.
iii) I accept the starting price of thirty five million (€ 35.000.000,00) euros for each
auctioned licence and I will pay at least this amount to obtain a licence.
iv) If the number of pre-qualified participants is less than three (3), I agree to be granted
a licence at the starting price of thirty five million (€ 35.000.000,00) euros.
v) The information contained in the application form and the attached documents is true,
accurate and complete.

Place / Date:
Signature:
[Legal Representative or Special Attorney + Tenderer’s Seal]

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02000221401190128*

