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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014 

Αρ. Πρωτ. : 13 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ο Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου της εταιρείας με την επωνυμία «Νέα Ελληνική 
Ραδιοφωνία, Ιντερνέτ & Τηλεόραση, (στο εξής ΝΕΡΙΤ), έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α 169/26.7.2013) «Νέα Ελληνική 
Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» 

2)Την ΚΥΑ με αριθμ. 12 (ΦΕΚ Β΄ 2308/16.09.2013) «Έγκριση καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.». 

3) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

4) Τη διάταξη του άρθρου 13 (β) του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α’64) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005» και το αντίστοιχο άρθρο 16 της ως άνω Οδηγίας. 

5) Τις διατάξεις του κανονισμού «προμήθειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
προγράμματος» της ΝΕΡΙΤ (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-ΕΦΡ), ιδίως του άρθρου 4 αυτού.  

6) Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ. 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

Κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό/δημιουργό (συμπεριλαμβανομένων νομικών 
προσώπων) που πληροί τους όρους της παρούσας να υποβάλει τις προτάσεις του 
σχετικά με οποιοδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα είδη ραδιοφωνικού 
προγράμματος, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης σύμφωνα με τους 
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όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση της 
παραγωγής αυτού για λογαριασμό της ΝΕΡΙΤ. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα 
αφορούν την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών που αφορούν είτε σε πολύωρο / 
ημερήσιο / εβδομαδιαίο /μηνιαίο πρόγραμμα, είτε σε μεμονωμένες εκπομπές με 
την ακόλουθη θεματολογία, ήτοι : 

Κωδ. 01. ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Περιγραφή της φυσιογνωμίας του σταθμού 
 
Ο βασικός κορμός του προγράμματος είναι η κλασική μουσική, με ανάλογες 
εκπομπές και ζωντανές μεταδόσεις στο πλαίσιο τόσο της συνεργασίας με την EBU 
όσο και με σημαντικούς φορείς του εξωτερικού όπως η Metropolitan Opera της 
Νέας Υόρκης.  Παράλληλα, θα περιλαμβάνει εκπομπές με συνθέσεις που γίνονται 
κλασικές, εκπομπές λόγου για τις τέχνες και την κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα, την 
Ευρώπη και τον κόσμο, εκπομπές από το Αρχείο του ΕΙΡ και της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας, καθώς και μεταδόσεις κλασικών και σύγχρονων θεατρικών έργων. 
Το Τρίτο Πρόγραμμα θα είναι, ταυτόχρονα, εξωστρεφές με την οργάνωση και 
μετάδοση μουσικών δρώμενων ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με 
άλλους φορείς. 
 
Περιγραφή των ραδιοφωνικών εκπομπών 

Οι εκπομπές θα είναι είτε μουσικές εκπομπές μετά λόγου είτε εκπομπές λόγου μετά 

μουσικής. Η ενσωματωμένη σε κάθε εκπομπή μουσική θα προέρχεται από 

κυκλοφορούντα στο εμπόριο δισκογραφημένα μουσικά έργα σε πάσης φύσεως 

δίσκους (βινυλίου, c.d. κ.λπ.) σε μαγνητοταινίες ή σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούν να 

παρουσιάζονται/σχολιάζονται και συναυλίες σε απευθείας μετάδοση, ιδίως οι 

προσφερόμενες από την EBU. Το είδος της μουσικής θα είναι συμφωνική, λυρική 

μουσική και μουσική δωματίου, με έμφαση στην Δυτικοευρωπαϊκή παραγωγή του 

15ου-20ου αιώνα, βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική, jazz κ.ο.κ. 

 
Κωδ. 02. ΚΟΣΜΟΣ 
 
Περιγραφή της φυσιογνωμίας του σταθμού  
 
Ο ΚΟΣΜΟΣ θα μεταδίδει τους ήχους μιας σημερινής μητρόπολης, μακριά από τα 
επαναλαμβανόμενα στερεότυπα ακούσματα της παγκόσμιας μουσικής 
βιομηχανίας. Ένα ραδιόφωνο που θα παρακολουθεί και θα αναδεικνύει όλα τα νέα 
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ρεύματα και δημιουργούς της μουσικής του κόσμου, απ' όποιο μέρος του κι αν 
προέρχονται. Ένα ραδιόφωνο το οποίο θα συνδεθεί με όλους τους «τόπους» όπου 
παρουσιάζεται μουσική που συνάδει με τη φυσιογνωμία του, θα αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για τη διάδοση εθνικών μουσικών άλλων χωρών μέσω της σύνδεσης 
με αντίστοιχους χώρους και φορείς που υπάρχουν στην Ελλάδα, ενώ θα προβάλει 
και νέες προσεγγίσεις στην ελληνική μουσική δημιουργία που ταιριάζουν με την 
ταυτότητα του σταθμού. Σε αυτό το ευρύ πλαίσιο θα αναπτυχθεί και η συνεργασία 
του με την EBU. 
 
Ο ΚΟΣΜΟΣ θα αναδεικνύει και θα "παντρεύει" πολλές και διαφορετικές μουσικές 
παραδόσεις μεταξύ τους: τη latin και τη reggae, τη μουσική των βραζιλιάνικων 
favelas με τους ήχους από την Αφρική, τις ινδικές raggas και τα ασιατικά 
ακούσματα, τη γαλλική και ιταλική τραγουδοποιία με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή 
μουσική παραγωγή αλλά και τα ακούσματα της Μέσης Ανατολής, την  πλούσια 
παράδοση  της jazz σε όλες της τις εκφάνσεις,  την πιο μελωδική soul και τα blues, 
τα πορτογαλέζικα fados και τα  bulerias. Με λίγα λόγια, όλες τις μουσικές 
παραδόσεις του κόσμου που παραμένουν ζωντανές και δημιουργικές, με νέες 
ηχογραφήσεις αλλά και παλαιές, από το ηχογραφημένο υλικό των μουσικών του 
κόσμου, από αρχής δισκογραφίας ως και σήμερα. 
 
Περιγραφή των ραδιοφωνικών εκπομπών 

Η βασικού τύπου εκπομπή είναι "μουσική εκπομπή μετά λόγου". Η ενσωματωμένη 
σε κάθε εκπομπή μουσική θα προέρχεται από κυκλοφορούντα στο εμπόριο 
δισκογραφημένα μουσικά έργα σε πάσης φύσεως δίσκους (βινυλίου, c.d. κ.λπ.) σε 
μαγνητοταινίες ή σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι δυνατή η παρουσίαση / σχολιασμός 
και συναυλιών σε απευθείας μετάδοση ή ηχογραφημένων (ιδίως οι προσφερόμενες 
από την EBU). Οι συγκεκριμένες εκπομπές θα χρησιμοποιούν το ευρύ ρεπερτόριο 
του ΚΟΣΜΟΣ, αλλά θα ανοίγονται και σε καθημερινά, μη μουσικά, θέματα. Οι 
παρουσιαστές θα απασχολούνται με μικρά αποσπάσματα της καθημερινότητας που 
άπτονται καλλιτεχνικών ή άλλων πλευρών της ζωής, ακόμα και με την 
ειδησεογραφική επικαιρότητα, όταν τα γεγονότα το υπαγορεύουν. Στόχος είναι να 
υπάρχουν ζώνες ειδικών εκπομπών που θα αφορούν σε συγκεκριμένες μουσικές και 
πολιτιστικές παραδόσεις μέσα στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, αλλά και στο 
καθημερινό πρόγραμμα (Λατινική Αμερική και Βραζιλία, Τζαμάϊκα και reggae, 
jazz/soul κ.ά.) 

ΑΡΘΡΟ 2 

2.1 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί / δημιουργοί καλούνται να υποβάλλουν έως 
τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 την πρόταση τους ηλεκτρονικά στο 
radiofonia@nerit.gr Είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή και η αποστολή με 
ταχυδρομείο στη διεύθυνση ΝΕΡΙΤ ΑΕ, Λ. Μεσογείων 432, 153 42 Αγία Παρασκευή, 
3ος όροφος, γραφείο Ρ368.  Η πρόταση, προκειμένου να αξιολογηθεί σύμφωνα με 
την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

mailto:radiofonia@nerit.gr
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(α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ», συμπληρωμένη με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου 
δημιουργού/παραγωγού και τον Κωδικό Προγράμματος για το οποίο υποβάλλει 
πρόταση,  

(β) Την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας 
πρόσκλησης, 

(γ) Την περιγραφή της κεντρικής ιδέας (concept), καθώς και τον προτεινόμενο 
αριθμό εκπομπών, 

(δ) Κατάσταση προτεινόμενων βασικών συντελεστών και δήλωση ενδιαφέροντος/ 
δέσμευσης αυτών, 

(ε) Οικονομικά στοιχεία της πρότασης και αναλυτικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα 
αναλύεται ανά προτεινόμενη εκπομπή, ανά συντελεστή και ανά μήνα,  

(στ) Βιογραφικό σημείωμα των βασικών συντελεστών της παραγωγής, 

(ζ) Πιλότο-πιλότους (δοκιμαστική μαγνητοφωνημένη σε ψηφιακό μέσο εκπομπή, 
αντιπροσωπευτική του περιεχομένου της), 

2.2 Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν και να κατατεθούν οι 
προτάσεις είναι η ελληνική. 

2.3 Προτάσεις που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν. 

2.4 Η ενδεικτική διάρκεια των προτεινόμενων εκπομπών είναι δύο ωρών, η δε 
διάρκεια της σύμβασης παραγωγής μέχρι την 31 Ιουλίου 2015. Η ΝΕΡΙΤ 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει τη διάρκεια της κάθε εκπομπής, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της και να μειώσει τη διάρκεια της σύμβασης, μετά την 
πάροδο τριμήνου από την υπογραφή της. 

2.5 Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα παράγονται είτε ως μικτές είτε ως 
εξωτερικές παραγωγές (σε περίπτωση μεμονωμένων εκπομπών). Στην περίπτωση 
των μικτών παραγωγών, η ΝΕΡΙΤ θα παρέχει στον παραγωγό τις εγκαταστάσεις της 
(studio για μετάδοση ή/και ηχογράφηση των εκπομπών, χώρους λειτουργίας, 
ηλεκτρονική υποστήριξη, δισκοθήκη, ταινιοθήκη κλπ) καθώς και, ανάλογα με τις 
δυνατότητές της, μέρος του προσωπικού της. Το λοιπό απαιτούμενο προσωπικό για 
την άρτια εκτέλεση της παραγωγής θα παρέχεται από τον εκτελεστή παραγωγής. 
Στην περίπτωση των εξωτερικών παραγωγών, ο εκτελεστής παραγωγής θα παράγει 
την εκπομπή σε δικές του εγκαταστάσεις και με δικά του τεχνικά μέσα και 
προσωπικό και θα αποστέλλει το προϊόν σε ψηφιακή μορφή, κατά τις ημερομηνίες 
που θα συμφωνηθούν. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

3.1 Όσοι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν προτάσεις προς αξιολόγηση 
υποχρεούνται να επισυνάψουν επίσης υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, 
υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή 
ατομική επιχείρηση ή από το νόμιμο εκπρόσωπο, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, 
στην οποία: 

(α) Βεβαιώνεται η αλήθεια και η ακρίβεια των δηλώσεων και των προσκομιζομένων 
από τον υποψήφιο στοιχείων και των στοιχείων των βιογραφικών σημειωμάτων 

(β) Δηλώνεται ότι : (i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι 
εργασίες της επιχείρησής 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 
ενδιαφερομένου, (ii) 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 ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης του ενδιαφερομένου, (iii) 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, (iv) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, 
(v) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, (vi) Δεν έχει καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή 
πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις. 

3.2 Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης μίας παραγωγής και πριν από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο εκτελεστής παραγωγός οφείλει να 
προσκομίσει τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά από τα οποία θα 
αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις ως άνω αναφερόμενες στην 
παράγραφο 3.1(β) υπό στοιχεία (αα) έως (στστ) περιπτώσεις, καθώς και κάθε άλλο 
έγγραφο και δικαιολογητικό κρίνεται αναγκαίο προς απόδειξη των ανωτέρω. 

3.3 Η Εταιρεία δέχεται ως επαρκή και ικανοποιητική απόδειξη για τις 
περιπτώσεις (i), (ii), (iv) και (v) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την κατά 
περίπτωση αρμόδια αρχή και για τις περιπτώσεις (iii) και (vi) αντίγραφο ποινικού 
μητρώου γενικής χρήσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική 
επιχείρηση και του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου για Α.Ε ή του 

Διαχειριστή για ΕΠΕ και των ομορρύθμων εταίρων για προσωπικές εταιρείες. Στις 
περιπτώσεις αλλοδαπών ενδιαφερομένων, στη χώρα των οποίων δεν εκδίδονται 
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τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα υπό (i), (ii) και (iii) στοιχεία της παραγράφου 3.1.(β) του παρόντος 
άρθρου, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιοσδήποτε άλλης 
αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει τη γνησιότητα της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Στις 
περιπτώσεις αυτές όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη 
γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 

3.4 Η ΝΕΡΙΤ δύναται να ζητήσει στους παραγωγούς που θα επιλεγούν να λάβουν 
νομική μορφή, για να τους ανατεθεί η σύμβαση. Δύναται επίσης να ζητήσει 
αποδεικτικά της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας του εκτελεστή 
παραγωγής. 

3.5 Η ΝΕΡΙΤ δύναται να επιλέξει τον τρόπο παραγωγής (μικτή ή εξωτερική), 
σύμφωνα με τις ανάγκες της. Οι ώρες ηχογράφησης θα συμφωνούνται και θα 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, της ΝΕΡΙΤ επιφυλασσομένης 
του δικαιώματος να τις μεταβάλλει, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματός 
της. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

4.1 Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την ή τις επιτροπή/ές Αξιολόγησης και 
Κοστολογίου. Το αρμόδιο όργανο της ΝΕΡΙΤ θα επιλέξει τα προγράμματα προς 
εκτέλεση μετά από εισήγηση των εν λόγω επιτροπών, σύμφωνα με τις δυνατότητες 
του προϋπολογισμού της εταιρείας. 

4.2 Η επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
συμπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν τις απαραίτητες  
διευκρινίσεις. 

4.3 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής είναι πιθανόν να προκύψουν 
ανάγκες για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε προτάσεις που κρίνονται 
αξιόλογες, οπότε σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους (παραγωγούς, 
δημιουργούς κλπ) που καλούνται σε ειδικές συναντήσεις γι’ αυτό το σκοπό, 
μπορούν να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η ΝΕΡΙΤ δύναται 
να προτείνει στους παραγωγούς να συνεργαστούν, συνενώνοντας τις προτάσεις 
τους. 

4.4 Η ΝΕΡΙΤ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις στην τελική 
αποτύπωση της πρότασης και να δίδει κατευθύνσεις για τη ραδιοσκηνοθετική 
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επιμέλεια του εγχειρήματος. Τα δικαιώματα αυτά παραμένουν σε ισχύ και κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

4.5 Η ΝΕΡΙΤ διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει, σε συνεννόηση με τους 
παραγωγούς, τον τελικό κατάλογο των συντελεστών και τον προϋπολογισμό-
κοστολόγιο των προγραμμάτων που θα επιλεγούν. Επίσης, η ΝΕΡΙΤ δύναται να 
καλέσει τους ενδιαφερομένους, μετά την υποβολή των προτάσεών τους, να 
αναπροσαρμόζουν την προσφορά τους, αναλόγως του αριθμού των συντελεστών 
που θα διαθέτει η ΝΕΡΙΤ σε μικτές παραγωγές.  Το ίδιο δικαίωμα διατηρεί η ΝΕΡΙΤ 
και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του 
γεγονότος ότι η στελέχωση της ΝΕΡΙΤ θα ολοκληρωθεί κατά την εν λόγω διάρκεια, 
με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος για όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. 

Για το λόγο αυτό, ο παραγωγός θα υποβάλλει στη ΝΕΡΙΤ εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου εκάστου μήνα, το προτεινόμενο κόστος παραγωγής για τον 
επόμενο μήνα. Η ΝΕΡΙΤ θα εγκρίνει το εν λόγω κόστος ή θα το αναπροσαρμόζει, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, εντός δέκα ημερών από την υποβολή. Το 
κόστος των ασφαλιστικών εισφορών των συντελεστών της κάθε εκπομπής αποτελεί 
ξεχωριστό κονδύλι και θα καταβάλλεται από τη ΝΕΡΙΤ με την προσκόμιση των 
αποδεικτικών πληρωμής τους. 

4.6 Οι παραγωγοί των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να 
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση με τη ΝΕΡΙΤ, στην οποία θα καθορίζονται 
αναλυτικά το ακριβές περιεχόμενο της παραγωγής που θα αναλάβει ο 
συμβαλλόμενος να εκτελέσει, τα παραδοτέα, η διάρκεια και το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα του έργου του, η συνολική αμοιβή και ο τρόπος πληρωμής του, 
καθώς και οι εν γένει υποχρεώσεις του απέναντι στη ΝΕΡΙΤ. 

4.7 Η εταιρεία καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγής θα ελέγχει εάν ο 
παραγωγός τηρεί τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του από τη σύμβαση. 

4.8 Τα εντεταλμένα όργανα της εταιρείας και οι επιτροπές Αξιολόγησης και 
Κοστολογίου θα σέβονται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που 
παρέχεται από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον υποδεικνύεται ως τέτοια από τους 
ίδιους. 

4.9 Οι δημιουργοί των προτάσεων που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν 
ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Πληροφορίες -Διευκρινίσεις 
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό 
τόπο http://www.nerit.gr/, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ( http://et.diavgeia.gov.gr/f/nerit) και στο 
http://www.opengov.gr/nerit/. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΕΝ διατίθεται σε έντυπη 
μορφή. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 
210-6066330 από 09:00 έως 17:00 και με  e-mail στο radiofonia@nerit.gr. Όλες οι 
ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
της ΝΕΡΙΤ. 

Ο Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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