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Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης 
Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 

Ν. Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 261 100, FAX 2310 227 559 
 

Θεσσαλονίκη 1 Δεκεμβρίου 2017 
       Αριθ. Πρωτ.: 1939 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών Ανάπτυξης Ψηφιακής Υποδομής της ΔΕΠΘΕ 

 

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

Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 234/28-11-2017 

(Θ.7), (ΑΔΑ:68Α7ΟΡΣΔ-68Ο) προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

Ανάπτυξης της Ψηφιακής Υποδομής της. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες και οι αρμοδιότητες που θα 

αναλάβει ο ανάδοχος είναι οι εξής: 

1. Μελέτη / υλοποίηση επικαιροποίησης  δομής, λειτουργιών, ρόλων και 

αλληλεπίδρασης χρηστών και περιεχομένου της ιστοθέσης της ΔΕΠΘΕ. Αναφέρεται 

στην επέκταση της τρέχουσας υποδομής για θέαση ζωντανών ροών βίντεο (live 

streaming) και παρουσίασης του προγράμματος της ΔΕΠΘΕ σε φορητές υπολογιστικές 

συσκευές, μέσω της ανάπτυξης των απαραίτητων εφαρμογών λογισμικού καθώς και 

προσαρμογής της υφιστάμενης ιστοσελίδας. Περιλαμβάνει σχεδιασμό πρωτοκόλλων 

εργασίας και εκπαίδευση του προσωπικού στα νέα πρωτόκολλα καθώς και τη 

συντήρηση της υφιστάμενης ιστοσελίδας της ΔΕΠΘΕ.  

2. Μελέτη / υλοποίηση επικαιροποίησης του συστήματος διαχείρισης προγράμματος και 

ψηφιακού αρχείου ΔΕΠΘΕ.  Αναφέρεται στην αναβάθμιση των διαδικασιών 

παραγωγής και προγράμματος της TV100 με σκοπό την αξιοποίηση της πληροφορίας 

τεκμηρίωσης που συνοδεύει το παραγόμενο υλικό (από τον δημοσιογράφο έως το 

αρχείο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα διαφήμισης) και την βελτίωση των 

προδιαγραφών ποιότητας του αποθηκευμένου υλικού. Επιπροσθέτως, αναφέρεται 

στη δημιουργία μελέτης σχετικά με την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΔΕΠΘΕ και την 

εναρμόνισή του με τα προτεινόμενα πρότυπα. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και 

βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων εργασίας και εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΠΘΕ 

στα νέα πρωτόκολλα. 

3. Υποστήριξη διαχείρισης της πληροφοριακής υποδομής ΔΕΠΘΕ. Αναφέρεται στη 

διαχείριση του υφιστάμενου τεχνικού εξοπλισμού της ΔΕΠΘΕ, στον επανασχεδιασμό 

της δομής αποθήκευσης πληροφορίας της TV100, την επέκταση πλεονασματικών 

διαδικασιών και διαδικασιών backup, την συντήρηση / αναβάθμιση του εσωτερικού 

δικτύου καθώς και την υποστήριξη της τηλεφωνικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ. Επίσης, 

αναφέρεται στην επικαιροποίηση του αρχείου καταγραφής της πληροφοριακής 

υποδομής της ΔΕΠΘΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται το υλικό, το λογισμικό καθώς και η 

δομή των εσωτερικών δικτυακών διασυνδέσεων στις εγκαταστάσεις της. Τέλος, σε 
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αυτή περιλαμβάνεται και εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΠΘΕ, σε σχέση με το νέο 

πληροφοριακό περιβάλλον εργασίας (με έμφαση σε open source λύσεις). 

4. Μελέτη / υλοποίηση σχεδίου πολλαπλών σημείων σύνδεσης συνεργείου εξωτερικών 

μεταδόσεων (VAN) με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ. Αναφέρεται στην ανάπτυξη 

υποδομών που να καθιστούν δυνατή την απομακρυσμένη πρόσβαση σε 

πληροφοριακές υπηρεσίες της ΔΕΠΘΕ (δίκτυο, τηλεφωνία, ροές βίντεο και ήχου), από 

το συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, αξιοποιώντας τα κέντρα εκπομπής Χορτιάτη 

και Φιλιππείου ή άλλες τεχνολογίες. Περιλαμβάνει σχεδιασμό πρωτοκόλλων εργασίας 

και εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΠΘΕ στα νέα πρωτόκολλα λειτουργίας των 

μονάδων εξωτερικών μεταδόσεων. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εργοδοτικών εισφορών βάσει του άρθρου 39 του 

Ν.4387/2016, είναι Δέκα Εννέα Χιλιάδες Οκτακόσια (19.800,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ, .  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η συνολική παροχή υπηρεσίας υπολογίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνουν 

υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

1. Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου: 

 Βιογραφικό Σημείωμα του Συμμετέχοντος που θα περιέχει τα στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης, εξειδίκευση σε παρόμοια έργα και σχετικό γνωστικό αντικείμενο. 

 Τίτλος Πανεπιστημιακών Σπουδών συναφούς αντικειμένου (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 

Πληροφορικής). 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Προσφέρων να 

δηλώνει ότι:  

 τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή και έχει πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για 

τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή δύνανται να αποκλειστούν από τις 

δημόσιες συμβάσεις 

 θα προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης.  

2. Την οικονομική προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας η οποία θα περιλαμβάνει το 

συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου 

προτίθεται να παράξει ο υποψήφιος Ανάδοχος την υπηρεσία. Το ποσό της οικονομικής 

προσφοράς δεν επιδέχεται καμία αλλαγή. 
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Επισημαίνεται ότι οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν 

γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του 

Προσφέροντος.  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στα γραφεία της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου 

Γερμανού 1, 6ος όροφος, 54621 Θεσσαλονίκη, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου. Το εμπρόθεσμο 

των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ΔΕΠΘΕ, που θα φέρει ο 

φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ και να αναγράφει ευκρινώς: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

ανάθεση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Ανάπτυξης Ψηφιακής Υποδομής της ΔΕΠΘΕ». 

Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας πρόσκλησης μέχρι την 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μμ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε 

με την υπ’ αρίθ. 234/28-11-2017(Θ.7), Απόφασης του ΔΣ (ΑΔΑ:68Α7ΟΡΣΔ-68Ο) για την 

αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων/προσφορών εξωτερικών συνεργατών για την παροχή της εν 

λόγω υπηρεσίας. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο. Για 

την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την ως άνω υπηρεσία θα συνεκτιμηθούν τα 

ακόλουθα: Τα προσόντα του υποψηφίου βάσει του βιογραφικού σημειώματος σε ποσοστό 

εξήντα τοις εκατό (60%), Η οικονομική προσφορά σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ www.fm100.gr. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

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

 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ     
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
         Λάζαρος Ζαχαριάδης 
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