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Θεσσαλονίκη 1/04/2021 

Αριθ. Πρωτ.: 602 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία παροχής ραδιοφωνικού 
προγράμματος,για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM100 της ΔΕΠΘΕ, 
για ένα έτος π.δ.12.449,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% 

 

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια προμήθεια περιεχομένου με τη μορφή 
εξωτερικών παραγωγών, αναθέσεων ή συμπαραγωγών. Η εν λόγω ανάγκη προκύπτει από την 
αδυναμία του τμήματος Παραγωγής Προγράμματος να καλύψει το σύνολο των 
προγραμματισμένων παραγωγών του FM100, βάσει εμπεριστατωμένης μελέτης για την κάλυψη 
καθημερινής απογευματινής εκπομπής αφιερωμένη στο Ελληνικό τραγούδι αλλά και μιας 
ανάλογης απογευματινής τα Σαββατοκύριακα. 

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Έντυπο πρότασης παραγωγής περιεχομένου της  
 Προτεινόμενο αριθμό και διάρκεια εκπομπών ανά μήνα με φυσική παρουσία στον χώρο 

 Εργογραφία των βασικών συντελεστών που αναφέρονται στην πρόταση 

 Ανάπτυξη της πρότασης ως δύο σελίδες και ενδεικτική σκαλέτα εκπομπής 

 Παραγωγή εκπομπής για το Ελληνικό τραγούδι σε εβδομαδιαία βάση 

συμπεριλαμβανόμενου και του Σαββατοκύριακου.  

 Γνώση επεξεργασίας ήχου (Adobe Audition, Audacity) 

 Άριστη γνώση Jazler  

 Γνώσεις ηχοληψίας για την τεχνική υποστήριξη της συγκεκριμένης εκπομπής αλλά και 

άλλων εκπομπών. 

 Δημιουργία πρωτότυπων μουσικών ήχων για την παραγωγή διαφημιστικών σποτ 

 Δείγμα προηγούμενης δουλειάς (demo) 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
polma@otenet.gr 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 
13:00. Προσφορές που θα έρθουν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν 
δεκτές. Το εμπρόθεσμο των προσφορών θα κριθεί με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία και 
ώρα εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος.  
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Πληροφορίες σύνταξης και εκτέλεσης προσφορών προμήθειας αγαθών της ΔΕΠΘΕ. 

 
Στοιχεία τιμολόγησης 

Επωνυμία:  Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας 

Επάγγελμα:  Ραδιοτηλεοπτικός σταθμός 

Διεύθυνση:  Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη 

ΔΟΥ:  Δ΄ Θεσσαλονίκης 

ΑΦΜ:  090356467 

Ταχ. Κώδικας: 54621 

Τηλέφωνο:  2310 261100 

Φαξ:  2310 286569 

 
Όροι συναλλαγής 

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (εφεξής επιχείρηση) ως φορέας ο οποίος 
υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί προμηθειών: 

 Υποχρεούται να πραγματοποιεί εξόφληση μετά από έγκριση παραλαβής των αγαθών. Συνεπώς, 
δεν είναι δυνατή η αντικαταβολή με την παραλαβή ή η προεξόφληση των αγαθών χωρίς την 
έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο).  

 Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο μπορεί να γίνει 
με την αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή του τιμολογίου στο λογιστήριο της ΔΕΠΘΕ, υπόψιν κ. 
Κλεάνθη Ζήμου (zimos.klean@gmail.com) πριν την αποστολή των προϊόντων. 

 Στην τελική αξία της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες κρατήσεις και 
τέλη που τυχόν αναλογούν (λ.χ. τέλος ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών). 

 
Εκτέλεση παραγγελίας 

Κατόπιν της έγκρισης από το ΔΣ της επιχείρησης θα λάβετε σχετική ειδοποίηση για εκτέλεση της ανάθεσης  
Γενικότερα, αναφέρεται ότι για την οριστική κατακύρωση προσφορών άνω των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ, 
απαιτείται σύναψη σύμβασης η οποία προϋποθέτει την προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 
ενημερότητας καθώς και βεβαίωσης Ποινικού Μητρώου. Επίσης, για εξόφληση προσφορών κατόπιν της 
κατακύρωσις τους, είναι απαραίτητη η προσκόμιση: 

 Φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ και 
 Ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά άνω των 3.000€ χωρίς ΦΠΑ. 
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή 
διενέργειας, αξιολόγησης, προμηθειών Ραδιοφωνικού προγράμματος που ορίστηκε με την υπ ́ αριθ. 
02/20-1-2021, αρ. Πρωτ. 168/21-1-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ 
(ΑΔΑ:9ΦΣΔΟΡΣΔ-ΛΥΙ) για την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η απόφαση ανάθεσης θα 
κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00–18:00, από τον κ. Πόλυ Μαυρόπουλο στο τηλέφωνο 6947721387 
και στο e-mail : polma@otenet.gr 
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Η Επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης,  

προμηθειών Ραδιοφωνικού προγράμματος της ΔΕΠΘΕ 
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