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Θεσσαλονίκη 12 Μαρτίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.: 578 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια υπηρεσιών αποδελτίωσης για τις 
ανάγκες της ΔΕΠΘΕ και του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη 

 
Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με βάση την α/α 83 ΑΑΥ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υπηρεσιών 
αποδελτίωσης για την κάλυψη των αναγκών παρακολούθησης της κάθε είδους ειδησεογραφίας 
που αφορά σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πόλης και του Δήμου Θεσσαλονίκης 
καθώς και των Δημοτικών ΜΜΕ, με βάση την οικονομικότερη προσφορά. Η συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα  
ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Καθημερινή αποδελτίωση και αποστολή όλων των αποκομμάτων (δημοσιευμάτων) του 
ημερήσιου και περιοδικού τύπου της ίδιας ημέρας, με επιμέλεια του αναδόχου και με τη χρήση 
συνδρομητικής on-line πλατφόρμας, που εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

- Δήμος Θεσσαλονίκης και Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
- Προβλήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
- Έργα που εκτελεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
- Δραστηριότητες Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων 
- Δραστηριότητες αντιπολίτευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
- Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Μεγάλα έργα στην πόλη 
- Οικονομία (παραγωγικοί τομείς) και επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη 
- Δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης και ειδικότερα τα μέσα του Δήμου Θεσσαλονίκης (FM100, 

FM100.6, TV100, Δημοτική τηλεόρασης, Δημοτικό Ραδιόφωνο, Δημοτική Εταιρεία 
Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας – ΔΕΠΘΕ) 

Η ως άνω υπηρεσία πρέπει επίσης να εξασφαλίζει: 
 24ωρη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από την εταιρεία για τυχόν 

τεχνικά προβλήματα. 
 24ωρη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από την εταιρεία για τυχόν 

διαχείριση κρίσεων που μπορεί να εμφανιστούν από διάφορους παράγοντες (όπως 
έντονα και έκτακτα καιρικά και άλλα φαινόμενα κλπ). Σε περίπτωση κρίσης η ενημέρωση 
για αναφορές θα γίνεται τηλεφωνικά εντός δύο ωρών.  

 Γρήγορη και εύχρηστη αναπαραγωγή και διαχείριση των δεδομένων. 
 Συνεχή και αδιάκοπη παρακολούθηση των θεμάτων. 
 Φιλικό περιβάλλον χρήσης και για μη εξοικειωμένους χρήστες. 
 Τα δημοσιεύματα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πρόσφορες προς χρήση μορφές (jpg, pdf, 

djvu).  
 Πρόσβαση στο on line σύστημα σε έως 200 χρήστες. 
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Ο καθορισμός της θεματολογίας ενημέρωσης δύναται να τροποποιηθεί από τη ΔΕΠΘΕ και τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης ενώ η πρόσβαση των χρηστών θα γίνεται μέσω του διαδικτύου (ο αριθμός 
των χρηστών καθορίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη ΔΕΠΘΕ). 

Επιθυμητή είναι η δυνατότητα αποδελτίωσης των social media (facebook, twitter κλπ) σε 
πραγματικό χρόνο αλλά και οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία (π.χ. αποδελτίωση ξενόγλωσσων 
εφημερίδων, πρωτοσέλιδα, κάλυψη διεθνών μέσων, αν χρειαστεί κλπ). Επιπροσθέτως, κρίνεται 
απαραίτητη η αποδελτίωση ραδιοφώνου και τηλεόρασης (εθνικών και περιφερειακών 
σταθμών). Συμπληρωματικά, η υπηρεσία δημιουργίας και συντήρησης ψηφιακού αρχείου με 
δεδομένα από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές με τη συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων από 
ιστοσελίδες, blogs & κοινωνικά δίκτυα, αναφορικά με την παρακολούθηση και την ανάλυση της 
επικαιρότητας με δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών και συμπερασμάτων, από την ανάλυση των 
δεδομένων. 

Απαραίτητη είναι η πρόσβαση σε όλα τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν την αποδελτίωση του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΔΕΠΘΕ. 

Η αμοιβή του Αναδόχου δύναται να γίνεται και τμηματικά σε δόσεις μετά την έκδοση του 
σχετικού τιμολογίου σε χρονική στιγμή που θα συμφωνείται από τα δύο μέρη. Προϋπόθεση για 
την πραγματοποίηση των πληρωμών είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια κάθε φορά 
υπηρεσιών και η έγκριση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής.  

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής και υπόκεινται στις 
νόμιμες κρατήσεις.  

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης 
αιτίας.  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών 
που θα αναλάβει ο Ανάδοχος σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση. 

Λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η ανάγκη προσδιορίζεται για διάστημα δύο (2) ετών με 
δυνατότητα ανανέωσης. 

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

1. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η 
οποία φέρει ημερομηνία προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος:  

i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις,  

mailto:depthe@fm100.gr


Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης 
Θεάματος και Επικοινωνίας 

 
Τηλεόραση TV 100 - Ραδιόφωνα     FM 100     FM 100,6 

     TV 100     FM 100       FM 100,6 
Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 261 100   Fax: 2310. 286 569     Email:  d e p t h e @ f m 1 0 0 . g r   

ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της 
οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

iii) Δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει.   

3. Την οικονομική προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών αποδελτίωσης η οποία θα 
περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
συμπεριλαμβανόμενων όλων των νόμιμων κρατήσεων με αναφορά και στο μηνιαίο κόστος 
της υπηρεσίας.   

Η υποβολή προσφορών είναι δυνατή κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης μέχρι την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 μμ. Οι έντυπες 
προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου της ΔΕΠΘΕ (Νικολάου Γερμανού 1, 6ος 
όροφος) τις εργάσιμες ημέρες 8:00-15:00. Οι προσφορές είναι δυνατόν να κατατεθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση depthe@fm100.gr. Το εμπρόθεσμο των 
προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού 
μηνύματος.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 276/15-01-2020 θ.5 (Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ) απόφαση του 
ΔΣ για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων/προσφορών. 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 την κα Παλπάνα Έφη στο τηλέφωνο 2310-
261100 και στο e-mail depthe@fm100.gr 
  

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Νικόλαος Ζεϊμπέκης  

 

 

 

 

mailto:depthe@fm100.gr
mailto:depthe@fm100.gr
mailto:depthe@fm100.gr

