
 

                                                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, BLOGS,SOCIALMEDIA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  2.300,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24% 

  Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, 
BLOGS,SOCIALMEDIA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ». Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 2.300,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.   Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις        
20/08/2019 θα είναι σύμφωνη  με το με αρ.πρωτ.12515/05-08-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο  συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και θα περιλαμβάνει: 

1)Οικονομική προσφορά, 

2)Πλήρη τεχνική προσφορά 

3)Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 Η λέξη «Προσφορά» 

 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
 Ο τίτλος της σύμβασης 

 Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  

                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                    ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ      ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)                                                                 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                              
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                                     Ταχ. Δ/νση : Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες :Μουντάκης Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 

 

  Θεσσαλονίκη,        09/08/2019  

 

   Αριθμ. Πρωτ.       12848 

  

 

 ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
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 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 

α) Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει  μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συνδέσμου, 
β)  Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή 

γ)   Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί, 
δ) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 
ε)   Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και  με ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από  την παραλαβή της υπηρεσίας. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις.  Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 

των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».  
 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΑΥΟΞΧΝ-ΔΔΘ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας. 
Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική). 
Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΠΡΟΣ:      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(1):   Τόπος Γέννησης:  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

ΑΔΑ: 6ΤΑΥΟΞΧΝ-ΔΔΘ



ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για  εκατόν ογδόντα (180)  ήμερες   από την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
N.4412/2016, 

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  
Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή 
έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως 
στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης.  
ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, 

ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,  
ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

           ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά μου. 

 ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο 
.................................................. 

               Ημερομηνία:   .......……….2018 

               Ο – Η Δηλ. 
 

                                                                                                                                                                         (Υπογραφή) (1)  Αναγράφεται ολογράφως.  (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΑΥΟΞΧΝ-ΔΔΘ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,   05/08 / 2019 

 

Αρ.Πρωτ. 
 

Προς:   Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Κοινοποίηση: 
 Πρόεδρο 

 Γεν. Γραμματέα 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, 
BLOGS,SOCIALMEDIA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ – 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Α) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος δυνάμει των 45037/7-6-2012 (Φ.Ε.Κ 1908/Β/15-6-2012) και 
70259/23-12-2013(Φ.Ε.Κ 3426/Β/31-12-2013)αποτελεί τον κύριο φορέα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρακολούθηση συγκεκριμένων θεματολογιών 
που αφορούν τον ίδιο τον φορέα , τα προβλήματα των Π.Ε (Περιφερειακών Ενοτήτων ) του , τις 
δραστηριότητες του (Ανακύκλωση, διαχείριση στερεών αποβλήτων,  κ.λ.π) καθώς και με θέματα 
σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα με το περιβάλλον , σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, είναι αναγκαία .  
Καθώς οι ανάγκες ενημέρωσης για τις εξελίξεις αυξάνονται ολοένα και περισσότερο κρίνεται 
απαραίτητο οι υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία πλατφόρμα, όπου να μπορούν να 
αναζητήσουν και να λάβουν τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους από τα έντυπα, τα 
διαδικτυακά καθώς και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Λόγω του ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος δεν 
έχει το απαιτούμενο προσωπικό, προκύπτει η ανάγκη παροχής της παραπάνω υπηρεσίας για 
ένα(1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.Στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου υπάρχει 
σχετική πίστωση. 
Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

2. Τις διατάξεις  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών" και τις τροποποιήσεις του 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα το άρθρο 157. 

 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομητική υπηρεσία 
αποδελτίωσης έντυπων μέσων, διαδικτυακών τόπων, blogs, socialmedia καθώς και ψηφιακής 
αναπαραγωγής οπτικοακουστικού – τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού υλικού αναφορικά με τη 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πανελλαδικά» για τις 
ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ως εξής :  
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Πλατφόρμα Πρόσβασης: 

 

1. Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας για έντυπα, διαδικτυακά, ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 
2. Δυνατότητα πρόσβασης απεριόριστου αριθμού χρηστών. 
3. Μορφές αρχείων jpeg,pdf, djvu 

4. Επεξεργασία Αρχείων με τεχνολογία ocr, word, excel 

5. Δυνατότητα αποστολής αποκομμάτων μέσω email. 

6. Δυνατότητα κατηγοριοποίησης δημοσιευμάτων από το χρήστη 

7. Δυνατότητα χαρακτηρισμού δημοσιευμάτων 

8. Αναζήτηση άρθρων με ημερομηνία – λέξεις κλειδιά – τίτλο 

 

Έντυπα Μέσα : 
 

1. Καθημερινή κάλυψη από όλες τις πολιτικές, οικονομικές εφημερίδες Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας , επιλεγμένα έντυπα από την περιφέρεια, ένθετα και αφιερώματα 
εφημερίδων, ειδικές εκδόσεις, εβδομαδιαία & μηνιαία περιοδικά ποικίλης και 
εξειδικευμένης ύλης, δωρεάν έντυπα (Freepress), και τις αγγλόφωνες εκδόσεις με 
ειδησεογραφία από την Ελλάδα. 

2. Τα δημοσιεύματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε ως σύνολο, είτε κατηγοριοποιημένα 
ανά θεματική ενότητα. Επιπρόσθετα, να μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει και τις δικές 
του θεματικές ενότητες (ετικέτες) και να εντάξει σε αυτές τα δημοσιεύματα που επιθυμεί.  

3. Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα πρέπει να παρέχονται επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, 
οπότε να υπάρχει πλήρης αποδελτίωση με τα αποκόμματα της ίδιας ημέρας και το 
Σάββατο και την Κυριακή. 
 

Internet&socialmedia 

 

1. Η αναζήτηση των διαδικτυακών αποσπασμάτων, που ανταποκρίνονται στους όρους 
αναζήτησης και στα keywords που ο χρήστης ορίζει, θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
καθημερινή έρευνα σε χιλιάδες ξένα και ελληνικά ειδησεογραφικά και σταθερά sites, 

blogs, portals, forums καθώς και σε κοινωνικά δίκτυα ευρείας χρήσης (socialmedia), όπως  
Twitter, το Facebook και το Youtube. Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί, χωρίς 
κάποια επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση , να προτείνει όσα επιπλέον sites επιθυμεί.  

2. Αποστολή αυτοματοποιημένης αναφοράς (report) με παράθεση πληροφοριών για την 
αξιοποιστία του ιστότοπου, την επισκεψιμότητά του τον αριθμό των αναδημοσιεύσεων 
της κάθε αναφοράς καθώς και τον αριθμό των followers στα social media. 

 

 

Τηλεόραση – Ραδιόφωνο   
 

1. Η κάλυψη για τα θέματα που αφορούν τον Περιφερειακό Σύνδεσμο , θα πρέπει να 
περιλαμβάνει – εκτός από τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας – τους ειδησεογραφικούς 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας , 
καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

2. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης και αναπαραγωγής εικόνας 
και ήχου – ήχου (ραδιόφωνα) 

3. Θα υπάρχει διαθεσιμότητα των απομαγνητοφωνημένων κειμένων 

 

Επίσης τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν δοκιμαστικά τις υπηρεσίες 
τους για μία (1) εβδομάδα για  να διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
Περιφερειακού Συνδέσμου. 
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 Ο ανάδοχος δεν θα έχει στην κατοχή του και δεν θα μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα 
δημοσιοποίησης, εκμετάλλευσης ή πνευματικής ιδιοκτησίας έργων που τυχόν ευρίσκονται στα 
παρεχόμενα αποτελέσματα της αποδελτίωσης υπό οποιαδήποτε μορφή. Τα αποτελέσματα αυτά 
δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή δημοσιοποιηθούν ή να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή 
τροποποίησης κατ’ ουδενα τρόπο.  
 Γενικά ο ανάδοχος που θα αναλάβει την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας εγγυάται ότι, 
όσον αφορά τον ίδιο και εφόσον εξαρτάται απ ‘αυτόν, την εκτέλεση της με ευελιξία, προσοχή, 
εγκυρότητα, πληρότητα, αρτιότητα και συλλογική – συγκεντρωτική προσπάθεια για το καλύτερο 
αποτέλεσμα .  
Εκτός από τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια των Αθηνών, θα πρέπει να παρακολουθεί 
τους ειδησεογραφικούς τηλεοπτικούς & ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκηςκαι της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς και σημαντικών επαρχιακών πόλεων της Ελλάδας. 
 

Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
Συνδρομητική υπηρεσία 
αποδελτίωσης έντυπων 
μέσων, διαδικτυακών 

τόπων, blogs, socialmedia 

καθώς και ψηφιακής 
αναπαραγωγής 

οπτικοακουστικού – 

τηλεοπτικού – 

ραδιοφωνικού υλικού 
αναφορικά με τη 
διαχείριση των 

απορριμμάτων στην 
Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας και 
πανελλαδικά 

Τεμάχιο 1 2.300,00€ 2.300,00€ 

   Φ.Π.Α 24% 552,00€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.852,00€ 

 

Δ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 
 

CPV 79980000-7 -  "Υπηρεσίες Συνδρομών" 

 

 

 

Για το Γραφείο Ευθύνης Προέδρου 

 

 

 

Γκουραμάνης Σωτήριος 
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