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Θεσσαλονίκη 6 Μαρτίου 2019 

Αρ. πρωτ. 506 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΠΕΘΕ) του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Νικολάου Γερμανού 1 (Τ.Κ.54621) με 

Α.Φ.Μ. 090356467, Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, προτίθεται να αναθέσει την παραγωγή σειράς 

εκπομπών των ωφελούμενων του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) σύμφωνα με την αριθ. 

255/7-1-2019 θ.5Β (ΑΔΑ: 61ΔΔΟΡΣΔ-2ΝΡ) απόφαση ΔΣ και την αριθ. πρωτ. 59/5-3-2019 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 64Υ4ΟΡΣΔ-ΑΣΠ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν πρόταση, ως εξής:  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Παραγωγή και παρουσίαση, σε εβδομαδιαία βάση, σειράς εβδομήντα δύο (72) ωριαίων 

ραδιοφωνικών  εκπομπών, που θα απευθύνονται πρωτίστως στους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο, ωφελούμενους των ΚΕΜ, που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης και κατάγονται από διαφορετικές χώρες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 

ηλεκτρονικής σελίδας σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να αποτελέσει τόπο 

διαδικτυακής συνάντησης, διάδρασης και επικοινωνίας της τοπικής προσφυγικής κοινότητας 

στο σύνολό της. 

Τεχνικές προδιαγραφές:  

Ο ανάδοχος («εμψυχωτής-παραγωγός») πρέπει να είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, μέλος 

της ΕΣΗΕΜ-Θ (ή άλλης Ένωσης μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.) και θα λειτουργεί ως «εμψυχωτής» της 

ομάδας έργου και υπεύθυνος για την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των 

εκπομπών που θα παράγονται. Τα καθήκοντα του εμψυχωτή-παραγωγού συνίστανται ιδίως στα 

εξής: 

- Δημιουργία και εμπλουτισμός της ομάδας εθελοντών προσφύγων που θα 

δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή της εκπομπής,  

- Συντονισμός των εργασιών προετοιμασίας των εκπομπών με την πραγματοποίηση δύο (2) 

συναντήσεων εβδομαδιαίως – εκτός της «ζωντανής» παραγωγής από το στούντιο του 

Δημοτικού Ραδιοφώνου FM100 - όπου θα γίνεται απολογισμός της προηγούμενης 

εκπομπής, κατανομή ύλης και καθηκόντων για την επόμενη και θα γίνεται η προσαρμογή 

των εκφωνούμενων κειμένων στις γλώσσες της εκπομπής (βλ. παρακάτω). Ενδεχόμενες 

δαπάνες παραγωγής (μετακινήσεις μελών ομάδας, μετάφραση εκφωνούμενων κειμένων 

κλπ) βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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- Επιλογή-επιμέλεια-επεξεργασία των παρουσιαζομένων θεμάτων και κειμένων. 

- Δημιουργία και συστηματική ενημέρωση σελίδας της εκπομπής στο facebook ή σε άλλη 

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.  

- Σύνταξη, ανά τρίμηνο, και υποβολή αναλυτικών εκθέσεων για την εξέλιξη του έργου, την 

εμπειρία των μελών της ομάδας έργου καθώς και επί του συνόλου του προσφυγικού 

πληθυσμού-στόχου (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο), όπως σύνθεση, κινητικότητα, ιδιαίτερες 

ανάγκες, προβλήματα ενσωμάτωσης (με έμφαση στην επάρκεια των αρμόδιων δομών) κλπ.  

Η εκπομπή θα συνδυάζει το λόγο με τη μουσική αναζητώντας τις πολιτισμικές «γέφυρες» 

μεταξύ του γηγενούς και του προσφυγικού στοιχείου. Ειδικότερα θα περιέχει: 

 Τρίλεπτα ενημερωτικά δελτία στις τέσσερις (4) γλώσσες εργασίας της εκπομπής, ήτοι 

ελληνικά, αραβικά και δύο εκ των φαρσί, ούρντου, τουρκικών ή κουρδικών. Τα δελτία 

αυτά θα είναι αυστηρώς τοπικού χαρακτήρα με πληροφορίες χρηστικές για κοινωνικές, 

ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κ.α. εκδηλώσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν τον προσφυγικό 

πληθυσμό. Μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και για ζητήματα που ενδιαφέρουν πιο 

άμεσα τους πρόσφυγες όπως προγράμματα στέγασης, ελληνομάθειας κλπ.  

 Μουσικές προτάσεις με τα πιο δημοφιλή τραγούδια της εβδομάδας. Η παρουσίασή τους 

μπορεί να γίνει με τρόπο που να ευνοεί και να προκαλεί την επικοινωνία του κοινού με 

τους συντελεστές της εκπομπής μέσω της σελίδας στο facebook.  

 Γνωριμία με την ιστορία και τα αρχιτεκτονικά «τοπόσημα» της πόλης με έμφαση στα 

κοινά χαρακτηριστικά με την κουλτούρα προέλευσης των προσφύγων. 

Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 18 μήνες.  Η 

σύμβαση δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (παραγωγή και παράδοση 

εβδομήντα δύο εκπομπών) μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ και εφόσον υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.  

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την 

ανάθεση παραγωγής/προμήθεια ραδιοφωνικού προγράμματος, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές και πληρούνται οι όροι συμμετοχής. Ειδικότερα, οι τεχνικές προτάσεις θα 

αξιολογηθούν επί των κάτωθι κριτηρίων: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: 25 μόρια 

2. Εμπειρία σε έργα και προγράμματα ίδιου αντικειμένου (διακριτή ενότητα του 

αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος): 25 μόρια  

3. Πρόταση διάρθρωσης και φυσιογνωμίας εκπομπής : 25 μόρια  

4. Προτεινόμενα χαρακτηριστικά ομάδας έργου (διακριτή ενότητα της πρότασης 

διάρθρωσης και φυσιογνωμίας εκπομπής):  25 μόρια  
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Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από αξιολόγηση των προτάσεων από την επιτροπή 

που ορίσθηκε με την υπ’αριθ. 255/7-1-2019 θ.5Β (ΑΔΑ: 61ΔΔΟΡΣΔ-2ΝΡ) απόφαση ΔΣ της 

ΔΕΠΘΕ με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ. 2 και 7 του 

άρθρου 86 του ν.4412/2016). Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη 

της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή 

αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η αμοιβή του αναδόχου για την ανάθεση 

παραγωγής/προμήθεια του ραδιοφωνικού προγράμματος ορίζεται στις δεκαέξι χιλιάδες 

εκατον εικοσιεννέα ευρώ (16.129,00€) πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πάσης 

φύσεως κρατήσεων, φόρων και εισφορών όπως θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης 

και κατά τη διάρκεια ισχύος της. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ (CPV): 92210000-6  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  15 Μαρτίου 2019, ώρα 15:00  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 6ος 

όροφος 54621 Θεσσαλονίκη.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την παρούσα 

στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ www.fm100.gr στις Ανακοινώσεις και στη Γραμματεία 

Πρωτοκόλλου της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όροφος, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 

2310-261100, καθημερινά από 8:00 έως 15:00 κα Σαλώνη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να ζητούν διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

depthe@fm100.gr   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι προτάσεις-προσφορές θα πρέπει: 

1. Να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ραδιοφωνικού προγράμματος για 

ΚΕΜ» ο οποίος θα φέρει ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας του αναδόχου (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 2. Ο φάκελος κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχει τα ακόλουθα στοιχεία και 

δικαιολογητικά: 

1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με διακριτή αναφορά σε εμπειρία στο 

αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Κείμενο πρότασης εκπομπής όπου θα αναπτύσσεται σε διακριτές ενότητες η 

προτεινόμενη διάρθρωση και φυσιογνωμία της εκπομπής και τα προτεινόμενα 

χαρακτηριστικά ομάδας έργου 

3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα υποψήφιου αναδόχου 

http://www.fm100.gr/
mailto:depthe@fm100.gr


Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας 
TV100, FM100, FM100.6    www.fm100.gr 

Νικολάου Γερμανού 1,  54621 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 261100 FAX 2310 267 532  

Σελίδα 4 από 4 

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου υποψήφιου αναδόχου 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι «τα στοιχεία που αναγράφονται στο 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και στην πρόταση εκπομπής είναι αληθή».  

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής επιτρέπεται μόνο μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά 

την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα 

αξιολογούνται.  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή από το Δ.Σ. της ΔΕΠΘΕ της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης η 

κατακύρωση στον ανάδοχο αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ 

(www.fm1000.gr) 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
 

http://www.fm1000.gr/

