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        Προς: Κάζε ελδηαθεξφκελν  

 

 

 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Πιεξνθνξίεο  : Σζαξδαθάο Υξήζηνο 

Σειέθσλα  : 2310 891-233 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (28/20) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζκ. 48/28.05.2020 

απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο Α/Α 239/10.06.2020 

Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, θαζψο θαη ηεο αξ. 4565/01.06.2020 απφθαζεο ηνπ 

Πξχηαλε γηα έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην 2021, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

ππνβάιινπλ έληππε πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε σπηρεζιών αποδεληίωζης ηύποσ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο ζπλεκκέλνπο 

εηδηθνχο φξνπο. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε δύο αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη απιή θσηνηππία) 

ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δγλαηία 156, 2
νο

 φξνθνο θηεξίνπ 

Γηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 29.06.2020, ημέρα Δεσηέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €2.419,35 + 580,64 

(ΦΠΑ 24%) = €3.000,00 ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

Κ.Α.Δ 0439 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθψλ εηών 2020 και 

2021 - CPV: 72314000-9.  

 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δίλεηαη κφλν ζε Δπξψ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.                                                          

Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ 16.09.2020 θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο. 

 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ 

εηδψλ/ππεξεζηψλ ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη 

207 ηνπ λ. 4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά δηαδηθαζία. 

 

Σξφπνο πιεξσκήο: Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη έιεγρν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ/ππεξεζηψλ, 



 

πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, εληφο 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ε΄, 

ππνπαξάγξαθν Ε5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Δπίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΖΜΓΖ, θαζψο θαη 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr/supplies. 

 

 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 
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Ειδικοί Όροι 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΓΔΛΣΗΩΖ 

ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

Αποδεληίωζη Πρσηανείας 

 

Ζ απνδειηίσζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Πξπηαλεία θαη φιν ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη αθνξά ζηα εμήο: 

1. Απνδειηίσζε θαζεκεξηλψλ θαη εβδνκαδηαίσλ εθεκεξίδσλ, θαζψο θαη πεξηνδηθψλ απφ φιε ηελ 

Διιάδα, κε έκθαζε ζηε Βφξεηα Διιάδα θαζψο θαη ηα παλειιήληα θχιια ησλ Αζελψλ.  

 

2. Απνδειηίσζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (ηζηνζειίδεο, ηζηνιφγηα), κε έκθαζε  

a. ζε απηά κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα 

b. ζε απηά κε ηνπηθφ ραξαθηήξα 

 

3. Απνδειηίσζε ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

πιήξνπο θάιπςεο απηψλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. ε φ,ηη αθνξά ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζα 

πξέπεη ε αλάιπζε ησλ απνζπαζκάησλ video λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο (π.ρ. mpeg4), ηα 

απνζπάζκαηα λα δηαηεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν on-line ζηελ πιαηθφξκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα παξαδίδνληαη ζην Παλεπηζηήκην ζε ςεθηαθή κνξθή. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπο κέζσ e-mail ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξαιήπηεο. 

 

4. Ζ απνδειηίσζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηηο εμήο αλαθνξέο: 

 i.  ζηην Παιδεία (ελδεηθηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά: παηδεία, εθπαίδεπζε, ζρνιείν, καζεηέο, 

ππνςήθηνη, ζπνπδέο, θαξηέξα, ζηαδηνδξνκία, πξαθηηθή άζθεζε, Erasmus/Δξάζκνπο). 

  ii.    ζηα ΑΕΙ (ελδεηθηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά:  παλεπηζηήκηα, ΑΔΗ, χγθιεηνο, πκβνχιην 

Ηδξχκαηνο, Πξχηαλεο, Αληηπξχηαλεο, Αλαπιεξσηήο Πξχηαλε, Κνζκήηνξαο, Καζεγεηήο, 

ακθηζέαηξν, πηπρίν, κεηαπηπρηαθά, έξεπλα). 

iii. ζηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας  (ελδεηθηηθέο ιέμεηο -θιεηδηά: Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, ΠΑΜΑΚ, UOM, ιέμεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ρνιψλ θαη ησλ 

Σκεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ: ρνιή Δπηζηεκψλ Γηνίθεζεο, ρνιή Δπηζηεκψλ 

Πιεξνθνξίαο, ρνιή Κνηλσληθψλ Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ, ρνιή 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο πνιηηηθήο, Σκήκα 

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ηνπ Πξχηαλε, ησλ 

Αληηπξπηάλεσλ/Αλαπιεξσηψλ Πξχηαλε). 

 

5. Απνδειηίσζε δηαθεξχμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 

Δπηπιένλ απαηηήζεηο: 

1)      Δλεκέξσζε απνθνκκάησλ θαζεκεξηλέο, αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο. 

2)      Μνξθή απνθνκκάησλ ηνπιάρηζηνλ ζε αξρεία pdf. 

3)      Απεξηφξηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, κε ηνλ ίδην θσδηθφ. 

4)      Σήξεζε αξρείνπ ησλ απνθνκκάησλ ζην δηαδίθηπν θαη πιήξεηο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο. 

5)      Αξρείν ησλ απνθνκκάησλ ζε ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο (CD ή DVD ή USBstick), αλά 

ηξίκελν. 

Όιεο νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε κηα εληαία πιαηθφξκα, κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θσδηθνχ. 

 

Πξναηξεηηθέο παξνρέο: 

6)      Πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ 

7)      Κχξηα άξζξα εθεκεξίδσλ 

 



 

Αποδεληίωζη Γραθείοσ Διαζύνδεζης: 

Ζ ειεθηξνληθή απνδειηίσζε παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

(ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 400 θσδηθψλ) πνπ εγγξάθνληαη σο κέιε ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα www.uom.gr/career . Θα πξέπεη λα δίλεηαη έλα link κε θνηλφ γηα φινπο φλνκα 

ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθφ. Ζ απνδειηίσζε αθνξά φιεο ηηο εθεκεξίδεο (παλειιήληαο θαη ηνπηθήο 

εκβέιεηαο) ζηα παξαθάησ ζέκαηα (μερσξηζηέο θαηεγνξίεο): 

1. Άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

2. Έλζεηα εθεκεξίδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. Άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αλεξγίαο, ηάζεηο απαζρφιεζεο θ.ιπ. 

4. Άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο άιισλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο. 

5. Άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θαη δξάζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

6. ειίδεο αγγειηψλ απφ ηηο εθεκεξίδεο. 

7. Γηαγσληζκνί-Πξνθεξχμεηο. 

8. Τπνηξνθίεο-Κιεξνδνηήκαηα. 

9. Μεηαπηπρηαθά. 

10. Πξνζσπηθνχ (δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα) 

11. Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ΑΔΗ-ΣΔΗ-ΦΟΡΔΩΝ 

 

Επιπλέον απαιηήζεις 

1)      Ζκεξνινγηαθή αλαδήηεζε: ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε παιαηφηεξεο 

εκεξνκελίεο απνδειηίσζεο κέζα απφ έλα εκεξνιφγην πνπ δίλεηαη ζηελ ζρεηηθή ζειίδα. 

2)      Σα αξρεία λα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ σο image ή pdf θαη λα εθηππσζνχλ. Δπίζεο λα κπνξνχλ λα 

απνζηαινχλ κε e-mail ζε ιίζηεο καδηθήο αιιεινγξαθίαο (mailinglist). 

3)      Κάζε εμάκελν λα απνζηέιιεηαη ζην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο cd κε φια ηα αξρεία πνπ 

ζπκπεξηειήθζεζαλ  ζηελ απνδειηίσζε. 

4)      Θα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο (λα κελ θνιιάεη ή 

λα «πεηάεη» ηνλ ρξήζηε έμσ απφ ην ζχζηεκα). 

 

Σέινο, απαηηείηαη δνθηκαζηηθή πεξίνδνο δχν εβδνκάδσλ, κε πιήξσο ελεξγνπνηεκέλεο φιεο ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιαηθφξκαο απνδειηίσζεο.  

 

 

http://www.uom.gr/career

