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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης μονάδας δορυφορικής σύνδεσης και 
δορυφορικών κυκλωμάτων  για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής της Δημοτικής 
Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης  TV100 

 
Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην μίσθωση μονάδας δορυφορικής μετάδοσης και 
ενοικίασης δορυφορικών κυκλωμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής  της 
τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου (πολιτικά γεγονότα μικρών απαιτήσεων, μουσικές εκδηλώσεις 
κλπ) από χώρο που δεν έχει οπτική επαφή με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ. Η ενοικίαση θα 
γίνεται κατά περίσταση και με βάση τις ανάγκες παραγωγής. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή και 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω:  

Την οικονομική προσφορά για την μίσθωση του εξοπλισμού και του προσωπικού και το κόστος 
δορυφορικού κυκλώματος ανά λεπτού μετάδοσης, συμπεριλαμβανόμενων όλων των νόμιμων 
κρατήσεων. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
zachossamoladas@gmail.com. Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την 
αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος.  

Η υποβολή προσφορών πρέπει να γίνει κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 μμ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ’ αρίθ. 248/31-08-2018 (Θ.2), Απόφασης του ΔΣ 
(ΑΔΑ:7ΥΟ3ΟΡΣΔ-6ΘΑ) για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων/προσφορών εξωτερικών 
συνεργατών για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί 
εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται 
κατά τις ώρες 11:00– 16:00 τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Ζάχο Σαμολαδά στο τηλέφωνο 2310-
261100 και στο e-mail zachossamoladas@gmail.com. 
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