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Θεσσαλονίκη 19 Δεκεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 2410

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την προμήθεια τηλεοπτικού προγράμματος 
Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 253/11-12-2018
(Θ.6c),  (ΑΔΑ:ΩΘ3ΜΟΡΣΔ-ΩΤ9)  προτίθεται  να  προχωρήσει  στην  προμήθεια  τηλεοπτικού
προγράμματος  (κινηματογραφικών  ταινιών  Ελληνικού,  Ευρωπαϊκού  και  Διεθνούς
Κινηματογράφου,  τηλεοπτικών σειρών,  ταινιών τεκμηρίωσης και  παιδικών σειρών εμψύχωσης
(animation)) για την κάλυψη του προγράμματος της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100.

Η ΔΕΠΘΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προτάσεις
για  την  παραχώρηση  δικαιωμάτων  (μίσθωση)  ελληνικού  και  ξένου  οπτικοακουστικού
προγράμματος επί του οποίου έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης στις παρακάτω κατηγορίες:

α). Ελληνικό Πρόγραμμα : 

• Ταινίες παλιού και νέου κινηματογράφου

• Ντοκιμαντέρ μικρού ή μεγάλου μήκους

β). Ξένο Πρόγραμμα

• Ταινίες για απογευματινή και βραδινή ζώνη

• Τηλεοπτικές σειρές ωριαίας ή ημίωρης διάρκειας (απογευματινή ή βραδινή ζώνη)

• Ταινίες ειδικής θεματολογίας 

• Ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους (σειρές ημίωρης ή ωριαίας διάρκειας)

• Αυτοτελή ντοκιμαντέρ

• Παιδικό  πρόγραμμα  κινουμένων  σχεδίων  προσχολικής,  και  σχολικής  ηλικίας,
επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι προσφορές μπορεί να αφορούν
το σύνολο ή μέρος του προαναφερθέντος τηλεοπτικού προγράμματος.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να περιέχουν
όλα τα στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή :

• περίληψη υπόθεσης ταινιών

• περίληψη θεματολογίας ταινιών/ σειρών τεκμηρίωσης
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• περίληψη επεισοδίων σειρών τεκμηρίωσης

• συντελεστές

• διάρκεια μίσθωσης προγράμματος

• έτος παραγωγής

• βραβεία

• χώρα ή χώρες παραγωγής

• τιμή μίσθωσης ανά επεισόδιο για δύο ή περισσότερες προβολές στην Ελλάδα (ψηφιακή
εκπομπή περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

α).Φορολογική ενημερότητα

β). Ασφαλιστική ενημερότητα. 

γ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου του με
την οποία δηλώνει: ότι :

α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει
σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησης του δεν έχουν ανασταλεί και δεν
τελεί  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία  που
προβλέπεται  από  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασης  του
ενδιαφερόμενου.

β)  δεν  βρίσκεται  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης,  σε  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς
συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες
διαδικασίες  που  προβλέπονται  από  τις  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της  χώρας
εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου.

γ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του
διαγωγή  ή  για  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  καθώς  επίσης  και  για  τα  αδικήματα  της
συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,  της  δωροδοκίας,  της  απάτης  και  της  νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

δ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών σε οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης

ε) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις
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στ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή
πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν :

• σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : productoontv100@fm100.gr

• σε  έντυπη μορφή,  αυτοπροσώπως,  με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στην
έδρα της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ”..

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
και ώρα 14:00. Προσφορές που θα έρθουν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα
γίνουν  δεκτές.  Στην  περίπτωση  προσφορών  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  το  εμπρόθεσμο  των
προσφορών  θα  κριθεί  με  βάση  την  αναγραφόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  εισερχόμενου
ηλεκτρονικού μηνύματος. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  διεξαχθεί  από  την  αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης (Διαρκής Επιτροπή Προμήθειας Τηλεοπτικού Προγράμματος) που ορίστηκε
με  την  υπ’  αρίθ.  248/31-08-2018  (Θ.2b),  Απόφασης  του  ΔΣ  (ΑΔΑ:Ω6Α2ΟΡΣΔ-Α3Ε)  για  την
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον
επιλεγέντα/ες ανάδοχους

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00–17:00, από τον κ. Ζάχο Σαμολαδά στο τηλέφωνο
2310-261100 και στο e-mail zachossamoladas@gmail.com

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ 

Η Διαρκής Επιτροπή Προμήθειας Τηλεοπτικού Προγράμματος
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