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Θεσσαλονίκη 17/9/2020 

Αριθ. Πρωτ.: 1977 

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια περιεχομένου (εξωτερικές 
παραγωγές – συμπαραγωγές) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης 
Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ 

 
Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην  προμήθεια περιεχομένου  με τη μορφή 
εξωτερικών παραγωγών, αναθέσεων ή συμπαραγωγών. Κάθε πρόταση πρέπει να περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

i. Έντυπο πρότασης παραγωγής περιεχομένου της (έντυπο της ΔΕΠΘΕ) 
ii. Προτεινόμενο αριθμό και διάρκεια επεισοδίων 

iii. Εργογραφία των βασικών συντελεστών που αναφέρονται στην πρόταση 

iv. Προϋπολογισμό της πρότασης (έντυπο της ΔΕΠΘΕ) 
v. Ανάπτυξη της πρότασης ως δύο σελίδες και ενδεικτική σκαλέτα εκπομπής 

vi. Σκηνοθετική προσέγγιση 

 

Έχοντας υπόψη:  

 Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

 Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΠΘΕ όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ.712/15-4-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 
ΒΙΗΤΩΡ5-Ν41) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 241/18-02-2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΓΟΘΩΡ5-5Ο1)  

 Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΔΕΠΘΕ 

 Την υπ. Αριθμ 92/ 16-1-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ θ.5 (ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ) περί 
συγκρότησης των Επιτροπών : 
 α)Διενέργειας, αξιολόγησης προμηθειών τηλεοπτικού προγράμματος(ΕΔΑΠΤΗΠ) 
 β)Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (ΕπαΠαΠΥ) 
 γ) Αξιολόγησης Ενστάσεων 

 
Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει 
προτάσεις για την προμήθεια περιεχομένου 

1. εξωτερικών παραγωγών-συμπαραγωγών 

2. παραγωγών με άδεια παραχώρησης περιεχομένου 

3. παραγωγών με παροχή διαφημιστικού χρόνου 
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σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 Ντοκιμαντέρ Δημοσιογραφικής Έρευνας 

2 Πολιτιστικές Εκπομπές 

3 Χρηστικές εκπομπές 

4  Εκπομπές μαγειρικής 

5 Εκπομπές κοινωνικού και ειδικού ενδιαφέροντος 

6 Εκπομπές για την ενημέρωση του πολίτη 

7 Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές εκπομπές 

8 Εκπομπές για τις νέες τεχνολογίες 

9 Εκπομπές για την οδική ασφάλεια 

10 Μουσικές εκπομπές 

11 Επετειακά ντοκιμαντέρ και εκπομπές για τις παγκόσμιες ημέρες εορτασμού γεγονότων 

12 Εκπομπές για την επιχειρηματικότητα 

13 Παραγωγές που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες 

 

Οι προτάσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά και θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας, και Αξιολόγησης Προμηθειών Τηλεοπτικού Προγράμματος (ΕΔΑΠΤΗΠ) που ορίστηκε 
με την υπ. Αριθμ 92/ 16-1-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ θ.5 (ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ). 
Ο αριθμός και το είδος των προτάσεων που θα επιλεγούν εξαρτάται από τις ανάγκες τις ΔΕΠΘΕ σε 
περιεχόμενο και τα διαθέσιμα εκάστοτε σχετικά κονδύλια. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

Όλες οι προσφορές κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή υπόψιν της αρμόδιας Επιτροπής. 

1. Οι προτάσεις εξωτερικών και μικτών παραγωγών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ και 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

 Υπεύθυνη δήλωση κυριότητας πνευματικών δικαιώμάτων 

 Έντυπο πρότασης παραγωγής περιεχομένου της (έντυπο της ΔΕΠΘΕ) 

 Προτεινόμενο αριθμό και διάρκεια επεισοδίων 
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 Εργογραφία των βασικών συντελεστών που αναφέρονται στην πρόταση 

 Προϋπολογισμό της πρότασης (έντυπο της ΔΕΠΘΕ) 

 Ανάπτυξη της πρότασης ως δύο σελίδες και ενδεικτική σκαλέτα εκπομπής 

 Σκηνοθετική προσέγγιση 

 
2. Οι προτάσεις προμήθειας περιεχομένου με παροχή διαφημιστικού χρόνου ως αντάλλαγμα  
πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ και 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  

 Υπεύθυνη δήλωση κυριότητας πνευματικών δικαιώμάτων 

 Επιστολή του ενδιαφερόμενου προς το Εμπορικό τμήμα της ΔΕΠΘΕ 

 Έντυπο πρότασης παραγωγής περιεχομένου της (έντυπο της ΔΕΠΘΕ) 

 Προτεινόμενο αριθμό και διάρκεια επεισοδίων 

 Ανάπτυξη της πρότασης ως δύο σελίδες και ενδεικτική σκαλέτα εκπομπής 

 

3. Οι προτάσεις προμήθειας περιεχομένου με παραχώρηση άδειας χρήσης χωρίς αντάλλαγμα 
που συμβάλλει στην προβολή και υποστήριξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης (όπως π.χ. 
κοινωνικά ιατρεία, φαρμακεία, παντοπωλεία, δομές αλληλεγγύης της Εκκλησίας, ΚΕΘΕΑ), καθώς 
και για λόγους προβολής της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, του αθλητισμού, του 
τουρισμού και του πολιτισμού πρέπει να συνυποβάλλεται και σχετική επιστολή του 
ενδιαφερόμενου. 
Στην περίπτωση αυτή  οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν : 
 

 Υπεύθυνη δήλωση κυριότητας πνευματικών δικαιώμάτων 

 Επιστολή του ενδιαφερόμενου προς τη Γενική Διεύθυνση. 
 Έντυπο πρότασης παραγωγής περιεχομένου (έντυπο της ΔΕΠΘΕ) 

 Προτεινόμενο αριθμό και διάρκεια επεισοδίων 

 Εργογραφία των βασικών συντελεστών που αναφέρονται στην πρόταση 

 Σκηνοθετική προσέγγιση 

 

 Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση edapy.depthe@gmail.com  Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την 
αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος. Η υποβολή προσφορών 
μπορεί να γίνει κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 
την Τετάρτη 7/10/2020 και ώρα 11:00 μμ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ’ αρίθ. 276/16-1-2020 (Θ.5), Απόφασης του ΔΣ 
(ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ) για την αξιολόγηση των προσφορών. Η απόφαση ανάθεσης θα 
κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.  
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται 
κατά τις ώρες 09:00– 17:00 τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Ζάχο Σαμολαδά στο τηλέφωνο 2310-
261100 και στο e-mail edapy.depthe@gmail.com  

 

ΜΗΝΑΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΔΗΣ 
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