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 Θεσσαλονίκη,  20.08.2019  

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Χρήστος Τσαρδακάς 

Τηλέφωνα  : 2310 891-233 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (23/19) 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, τις υπ’ αριθμ. 29/10.5.2019 και 

41/23.07.2019 αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και τις υπ’ αριθμ. 

222/14.5.2019 και 296/24.07.2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης αντίστοιχα, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την 

ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης τύπου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους ειδικούς όρους.  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) 

στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2
ος

 όροφος κτηρίου 

Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 30.08.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €3.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0419 ή 0439 του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019 - CPV: 72314000-9.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει επίσης να 

προσκομίσουν: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

     Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για 

τα ίδια όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν (αν δεν απασχολούν 

προσωπικό, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν απασχολούν προσωπικό), τα 

νομικά πρόσωπα μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά (α και β) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υ.Δ. 

θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
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προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Προσοχή: Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 

τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους. 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της.  

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο των προς προμήθεια υπηρεσιών, 

που θα πιστοποιείται από το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Υπηρεσίας και 

εντός ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών 

νομίμων δικαιολογητικών. Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν 

τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης θα επιβάλλονται στον ανάδοχο οι προβλεπόμενες από τα 

άρθρα 203 και 207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ 

αυτά διαδικασία. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσ/νίκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr). 

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies.  

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

 

mailto:tprom@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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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) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. 

……………………………………………………………………. αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

ζ) Απασχολώ / δεν απασχολώ προσωπικό. 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «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. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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Ειδικοί Όροι 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Αποδελτίωση Πρυτανείας 

 

Η αποδελτίωση χρησιμοποιείται από την Πρυτανεία και όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 

και αφορά στα εξής: 

1. Αποδελτίωση καθημερινών και εβδομαδιαίων εφημερίδων, καθώς και περιοδικών από όλη την 

Ελλάδα, με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και τα πανελλήνια φύλλα των Αθηνών.  

 

2. Αποδελτίωση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ιστοσελίδες, ιστολόγια), με έμφαση   

a. σε αυτά με μεγάλη επισκεψιμότητα 

b. σε αυτά με τοπικό χαρακτήρα 

 

3. Αποδελτίωση ραδιοτηλεοπτικών μέσων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση 

πλήρους κάλυψης αυτών του νομού Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, θα 

πρέπει η ανάλυση των αποσπασμάτων video να είναι υψηλής ποιότητας (π.χ. mpeg4), τα 

αποσπάσματα να διατηρούνται τουλάχιστον για ένα χρόνο on-line στην πλατφόρμα και στη 

συνέχεια να παραδίδονται στο Πανεπιστήμιο σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα αποστολής τους μέσω e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες. 

 

4. Η αποδελτίωση θα πρέπει να εστιάζει στις εξής αναφορές: 

 i.  στην Παιδεία (ενδεικτικές λέξεις-κλειδιά: παιδεία, εκπαίδευση, σχολείο, μαθητές, 

υποψήφιοι, σπουδές, καριέρα, σταδιοδρομία, πρακτική άσκηση, Erasmus/Εράσμους). 

  ii.    στα ΑΕΙ (ενδεικτικές λέξεις-κλειδιά:  πανεπιστήμια, ΑΕΙ, Σύγκλητος, Συμβούλιο 

Ιδρύματος, Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Αναπληρωτής Πρύτανη, Κοσμήτορας, Καθηγητής, 

αμφιθέατρο, πτυχίο, μεταπτυχιακά, έρευνα). 

iii. στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  (ενδεικτικές λέξεις -κλειδιά: Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, ΠΑΜΑΚ, UOM, λέξεις που εμπεριέχονται στους τίτλους των Σχολών και των 

Τμημάτων του πανεπιστημίου: Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Σχολή Επιστημών 

Πληροφορίας, Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Σχολή 

Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής, Τμήμα 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, καθώς και τα ονόματα του Πρύτανη, των 

Αντιπρυτάνεων/Αναπληρωτών Πρύτανη). 

 

5. Αποδελτίωση διακηρύξεων που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

Επιπλέον απαιτήσεις: 

1)      Ενημέρωση αποκομμάτων καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες. 

2)      Μορφή αποκομμάτων τουλάχιστον σε αρχεία pdf. 

3)      Απεριόριστος αριθμός χρηστών μέσω διαδικτύου, με τον ίδιο κωδικό. 

4)      Τήρηση αρχείου των αποκομμάτων στο διαδίκτυο και πλήρεις δυνατότητες αναζήτησης. 

5)      Αρχείο των αποκομμάτων σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD ή DVD ή USBstick), ανά 

τρίμηνο. 

Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, με τη χρήση του ίδιου κωδικού. 
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Προαιρετικές παροχές: 

6)      Πρωτοσέλιδα εφημερίδων 

7)      Κύρια άρθρα εφημερίδων 

 

Αποδελτίωση Γραφείου Διασύνδεσης: 

Η ηλεκτρονική αποδελτίωση παρέχεται σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου 

(χρήση τουλάχιστον 400 κωδικών) που εγγράφονται ως μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης στο 

πληροφοριακό σύστημα www.uom.gr/career . Θα πρέπει να δίνεται ένα link με κοινό για όλους όνομα 

χρήστη και συνθηματικό. Η αποδελτίωση αφορά όλες τις εφημερίδες (πανελλήνιας και τοπικής 

εμβέλειας) στα παρακάτω θέματα (ξεχωριστές κατηγορίες): 

1. Άρθρα που αναφέρονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

2. Ένθετα εφημερίδων που αναφέρονται στην αγορά εργασίας. 

3. Άρθρα που αναφέρονται σε θέματα ανεργίας, τάσεις απασχόλησης κ.λπ. 

4. Άρθρα που αναφέρονται σε δραστηριότητες άλλων Γραφείων Διασύνδεσης. 

5. Άρθρα που αναφέρονται σε θέματα και δράσεις επιχειρηματικότητας. 

6. Σελίδες αγγελιών από τις εφημερίδες. 

7. Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. 

8. Υποτροφίες-Κληροδοτήματα . 

9. Μεταπτυχιακά . 

10. Προσωπικού (δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα) 

11. Επιστημονικό Προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΦΟΡΕΩΝ 

 

Επιπλέον απαιτήσεις 

1)      Ημερολογιακή αναζήτηση: θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε παλαιότερες 

ημερομηνίες αποδελτίωσης μέσα από ένα ημερολόγιο που δίνεται στην σχετική σελίδα. 

2)      Τα αρχεία να μπορούν να ανοίξουν ως image ή pdf και να εκτυπωθούν. Επίσης να μπορούν να 

αποσταλούν με e-mail σε λίστες μαζικής αλληλογραφίας (mailinglist). 

3)      Κάθε εξάμηνο να αποστέλλεται στο Γραφείο Διασύνδεσης cd με όλα τα αρχεία που 

συμπεριελήφθησαν  στην αποδελτίωση. 

4)      Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για μεγάλη επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας (να μην κολλάει ή 

να «πετάει» τον χρήστη έξω από το σύστημα). 

 

Τέλος, απαιτείται δοκιμαστική περίοδος δύο εβδομάδων, με πλήρως ενεργοποιημένες όλες τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, για την αξιολόγηση της πλατφόρμας αποδελτίωσης.  

 

http://www.uom.gr/career

