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ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΩΛ                                                  Αζήλα   28.01.2015 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ»          Αξ. Πξση.: 5112/28.01.2015 

Πιεξνθνξίεο: Θωκάο Πεξεκέηεο  
Email: seremetis@athina984fm.gr 
Σειέθσλν: 210 3409282 

Φαμ : 210 3463981 
Σαρ. Γ/λζε : ΞΔΗΟΑΗΩΠ 100, ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ-ΓΘΑΕΗ, Αζήλα 

Σαρ. Θψδηθαο : 118 54  
 

 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 
γηα ηελ «πλδξνκή παξνρήο εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ απφ 

ην Αζελατθφ – Καθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ γηα ην έηνο 2015».  
 

 
 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σo ππ’ αξηζ. πξση. 4983/17.12.2014 εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. 
κε ΑΓΑΚ 15REQ002535959 2015-01-21 ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

ππεξεζηψλ: «πλδξνκή παξνρήο εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ απφ 
ην Αζελατθφ – Καθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ γηα ην έηνο 2015-2016».  

2. Σελ αξηζκ. 13/ΤΛ. 176/17-12-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο 
επηρείξεζεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» 

(Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία δεζκεχηεθε πίζησζε πξνο πξνκήζεηα ηεο 
ππεξεζίαο: «πλδξνκή παξνρήο εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ απφ ην 
Αζελατθφ – Καθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ γηα ην έηνο 2015». χςνπο 

έμη ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (6.720,00€)  ζε βάξνο ηνπ 
ΘΑ 64.05.03.0423 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 γηα ηελ 

αλάγθε «πλδξνκή παξνρήο εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ απφ ην 

Αζελατθφ – Καθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ γηα ην έηνο 2015» (ΑΓΑ: 

Ω070ΟΡΘ7-Γ33) 

3. Σνλ Θαλνληζκφ Πξνκεζεηψλ  ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο (Απφθαζε Γ.. 
πεξί έγθξηζεο ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γ.Δ.Ρ.Α. αξ. πλ. 144, απφθαζε 25/22-01-2013, ΑΓΑ: ΒΔΛ0ΟΡΘ7-ΦΗΑ θαη 
εγθξηηηθή Πξάμε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, αξ. πλ. 3, 

Πξάμε 78/7-02-2013 - ΑΓΑ: ΒΔΤΑΩ6Κ-Λ18). 
 
 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 
 

Κε γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά χςνπο έσο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «πλδξνκή 
παξνρήο εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ απφ ην Αζελατθφ – 

Καθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ γηα ην έηνο 2015» πνπ ρξεηάδεηαη ε 
δεκνηηθή επηρείξεζε ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΛΗΑ 

«ΑΘΖΛΑ» (δη Γ.Δ.Ρ.Α.) γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζηα παξαθάησ παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο. 
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Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη έσο έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα 

είθνζη επξψ (6.720,00€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ 
(δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%). 

 
Αλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο πξέπεη λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ζηηο 4/02/2015, 
εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 3:00 κ.κ. ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο 

ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), 
Πεηξαηψο 100, Σερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ. 
 

Κπνξείηε λα ππνβάιιεηε ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ζαο, θαηαζέηνληαο ηνλ 
απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ζαο, 

ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΡΑΓΗΟΦΩΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» -Γ.Δ.Ρ.Α.- (Πεηξαηψο 100, Σερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 
118 54 ΑΘΖΛΑ) ή απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε Γ.Δ.Ρ.Α. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν 

παξάδνζεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 
απνζηαινχλ. 

 
Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 
εθπξφζεζκε θαη επηζηξέθεηαη. 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B  ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΗΛΑΘΑΠ 
ΞΙΖΟΩΚΩΛ 

 
 
 

                                                              Γηα ηε Γ.Δ.Ρ.Α. 
 
 
 
 

       Γηάλλεο Παληειάθεο 
                                                                Πξφεδξνο Γ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 
ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

Αληηθείκελν 
 

«πλδξνκή παξνρήο 
εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ 

απφ ην Αζελατθφ – Καθεδνληθφ 
Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ γηα ην έηνο 

2015» 
Σφπνο παξάδνζεο Έδξα ηεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΩΛ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΛΗΑ 
«ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηψο 100, 
Σερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ 

Υξφλνο Τινπνίεζεο Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
χκβαζεο έσο 31-12-2015 

  

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε έσο έμη 
ρηιηάδεο επηαθφζηα είθνζη επξψ 

(6.720,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ  λνκίκσλ θξαηήζεσλ ζχκθσλα 
κε ην Παξάξηεκα Β’ παξ. 4. ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 
ηνπ έξγνπ θαη ηα παξαθάησ άξζξα, σο αθνινύζωο: 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B ΄ 
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 
ΚΔΟΝΠ Α : 

1. Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγωληζκνύ έρεη ζθνπφ ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ:« πλδξνκή παξνρήο εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ 
εηδήζεσλ απφ ην Αζελατθφ – Καθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ γηα ην έηνο 

2015».  
 

2. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 

3. Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ζα αλέιζεη έωο ην πνζφ ησλ έμη 
ρηιηάδωλ επηαθνζίωλ είθνζη επξώ (6.720,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ζεκείσζε: νη λφκηκεο 
θξαηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί) θαη ε πιεξσκή ζα 
γίλεη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ απφ ηνλ  αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν Πίλαθα ζην Παξάξηεκα Δ’. 
 

Δίδνο θξάηεζεο πνινγηζκόο θξάηεζεο 
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκφζησλ πκβάζεσλ & Θ.Ζ.Κ.Γ.. 

0,10% επί ηεο αμίαο ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ην 
νπνίν επηβαξχλεηαη κε ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 20% ππέξ 
ΟΓΑ επ’ απηνχ, δει. ηνπ 
ραξηνζήκνπ) φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α’,  (ηζρχεη γηα θπζηθά 
θαη λνκηθά πξφζσπα) 

Παξαθξάηεζε θφξνπ γηα παξνρή 
ππεξεζηψλ  

8% επί ηεο αμίαο ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο φπσο 

απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ 
(ηζρχεη γηα λνκηθά πξφζσπα) 

 

 
4. Σξόλνο ινπνίεζεο Έξγνπ 

Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ 31-12-2015. 
. 
5.Θαηάξηηζε, ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξάο. 

Ζ πξνζθνξά πξέπεη: 
5.1 λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα,  

5.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ 
ΔΞΩΛΚΗΑ θαη ηε ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγωληδόκελνπ θαη λα γξάθεη 
επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία) 
 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΟΑΓΗΝΦΩΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ» 

 Ξξνζθνξά γηα: «Ππλδξνκή παξνρήο εηδεζενγξαθηθνύ 
δειηίνπ εηδήζεωλ από ην Αζελαϊθό – Καθεδνληθό Ξξαθηνξείν 

Δηδήζεωλ γηα ην έηνο 2015» 
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Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ 
 

Α. <<Γηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο>> πνπ είλαη ηα παξαθάησ:  
 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε επηρείξεζε είλαη 
ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε επηρείξεζε είλαη 
ελήκεξε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
γ. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ 
 

 
 

Β. <<ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>> ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά 
ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο παξνχζεο.  
 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ππνρξεωηηθά πεξηιακβάλεη, αιιηώο θξίλεηαη 
απνξξηπηέα, ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ηνπ δεπηέξνπ 

βήκαηνο Β) Αμηνιφγεζε (βαζκνιφγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. 
 

Γ. <<ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 
πεξηέρεη ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ. 

 
 
ΚΔΟΝΠ Β. 

1. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά Σππηθήο Πιεξφηεηαο, 
ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη κνλνγξάθνληαη 

θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Κόληκεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ. 
β) Αμηνινγνχληαη πξψηα ηα δηθαηνινγεηηθά Σππηθήο Πιεξφηεηαο θαη κεηά 

ηελ απνδνρή ηνπο, αμηνινγείηαη ε Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη κνλνγξάθεηαη 
θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Κόληκεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ. 
γ) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κεηά ηελ απνδνρή ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη κνλνγξαθεζεί θαηά θχιιν 
απφ φια ηα κέιε ηεο Κόληκεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ. 

. 
 
1.2 Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ.  

 
2. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζα γίλεη 
απφ ηελ Κφληκε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. 

 
3. ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ- ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
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Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαγσληζηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο 
ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Ρ.Α.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. ΓΔΛΗΘΑ 
Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε έρεη ηελ αλάγθε γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

εηδεζενγξαθηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ 

2. ΠΘΝΞΝΠ είλαη ε έγθπξε θαη έγθαηξε ηξνθνδφηεζε ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ 

ηνκέα ηεο επηρείξεζεο κε εηδήζεηο απφ ην εμσηεξηθφ, ηελ πξσηεχνπζα θαη 

ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. 

 

 
3. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο δηαξζξψλνληαη 
αλαιπηηθά σο αθνινχζσο: 

 

- Δπηζθφπεζε ηχπνπ (νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ εθεκεξίδσλ) 

- Γεληθφ Γειηίν κε εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο εηδήζεηο απφ ΓΗΔΘΛΖ 

πξαθηνξεία (π.ρ. REUTERS) ζηα Διιεληθά 

- Δγρψξηεο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

εηδήζεηο, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αζιεηηθέο ηεο εκέξαο 

- Γειηία ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο ηχπνπ, ηεο Πξνεδξίαο, ηεο θπβέξλεζεο, ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ, Οξγαληζκψλ, Δλψζεσλ θαη Φνξέσλ 

- Θέκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο, αλαιχζεηο θαη εξεπλεηηθά ξεπνξηάδ 

(πγεία, ηερλνινγία, πεξηβάιινλ, ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο) 

- Πιήξε εηθφλα ηεο παγθφζκηαο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζηελ ΔΔ, ηε δξαζηεξηφηεηα ζην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην θαη ηηο 

Αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ηηο πην ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

εηδήζεηο, πνπ κεηέδσζαλ αμηφπηζηα δηεζλή πξαθηνξεία, νηθνλνκηθνί 

ξεπφξηεξο θαη αληαπνθξηηέο ηνπ. 

- εκαληηθέο επξσπατθέο εηδήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα απφ ηα θέληξα 

ιήςεο ησλ Δπξσπατθψλ απνθάζεσλ, αιιά θαη εηδήζεηο απφ άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. 

- Δγρψξηεο εηδήζεηο: Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

άιιεο απφ ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ θαη 
ηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα θαη νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηα ξεπνξηάδ ησλ 
αληαπνθξηηψλ ηνπ ζε Αιεμαλδξνχπνιε, Ζξάθιεην, Ησάλληλα, Θαβάια, 

Θέξθπξα, Ιακία, Ιάξηζα, Κπηηιήλε, Πάηξα, Ρφδν, άκν, έξξεο, Σξίθαια, 
Σξίπνιε θαη Υαληά. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
 

ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 

 
Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε έσο   έμη ρηιηάδεο επηαθόζηα είθνζη επξώ 
(6.720,00€) 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη σο εμήο: 
 

Α) Ππκκόξθωζε Αλαδόρνπ κε ηα <<Γηθαηνινγεηηθά ηππηθήο 
πιεξόηεηαο>> 
 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηππηθήο πιεξφηεηαο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 
ζρεηηθνχ Φαθέινπ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη 

πίλαθαο ζπκκφξθσζεο.  
 
Γηθαηνινγεηηθό Ππκκόξθωζε 

αλαδόρνπ  

(ΛΑΗ/ΝΣΗ) 
α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε 

επηρείξεζε είλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

 

β. . Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε 

επηρείξεζε είλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

γ. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ  

 
εκείσζε: Κφλν αλ ν δπλεηηθφο αλάδνρνο ιάβεη ηελ Σηκή ΛΑΗ ζε θάζε έλα 

απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επφκελε δηαδηθαζία 
ηεο αμηνιφγεζεο (δηαδηθαζία Β) 
 

 
Β) Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» 

 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

ζρεηηθνχ Φαθέινπ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη 

πίλαθαο ζπκκόξθωζεο.  

A/A 
Πηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

 
Ρηκή                                       
ζπκκόξθωζεο                         
αλαδόρνπ 

1 
Δπηζθφπεζε ηχπνπ (νηθνλνκηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ εθεκεξίδσλ) 
ΛΑΗ  

2 

Γεληθφ Γειηίν κε εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο 

εηδήζεηο απφ ΓΗΔΘΛΖ πξαθηνξεία (π.ρ. 

REUTERS) ζηα Διιεληθά 

ΛΑΗ 
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3 
Δγρψξηεο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εηδήζεηο, θαζψο 

θαη ηηο βαζηθέο αζιεηηθέο ηεο εκέξαο 

ΛΑΗ 

 
 

4 

Γειηία ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο ηχπνπ, ηεο 

Πξνεδξίαο, ηεο θπβέξλεζεο, ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, Οξγαληζκψλ, Δλψζεσλ θαη 

Φνξέσλ 

ΛΑΗ 

 
 

5 

Θέκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο, 

αλαιχζεηο θαη εξεπλεηηθά ξεπνξηάδ (πγεία, 

ηερλνινγία, πεξηβάιινλ, ηνπξηζκφο, 

πνιηηηζκφο) 

ΛΑΗ 

  

6 

Πιήξε εηθφλα ηεο παγθφζκηαο θαη ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε αλαιπηηθή αλαθνξά 

ζηελ ΔΔ, ηε δξαζηεξηφηεηα ζην Διιεληθφ 

Υξεκαηηζηήξην θαη ηηο Αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

αιιά θαη ηηο πην ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

εηδήζεηο, πνπ κεηέδσζαλ αμηφπηζηα δηεζλή 

πξαθηνξεία, νηθνλνκηθνί ξεπφξηεξο θαη 

αληαπνθξηηέο ηνπ 

ΛΑΗ 

 

 

7 

εκαληηθέο επξσπατθέο εηδήζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ Διιάδα απφ ηα θέληξα ιήςεο 

ησλ Δπξσπατθψλ απνθάζεσλ, αιιά θαη 

εηδήζεηο απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

ΛΑΗ 

  

8 

Δγρψξηεο εηδήζεηο: Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο απφ ηελ 

Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ηηο πξσηεχνπζεο ησλ 

λνκψλ θαη ηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα θαη νη 

νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηα ξεπνξηάδ ησλ 

αληαπνθξηηψλ ηνπ ζε Αιεμαλδξνχπνιε, 

Ζξάθιεην, Ησάλληλα, Θαβάια, Θέξθπξα, Ιακία, 

Ιάξηζα, Κπηηιήλε, Πάηξα, Ρφδν, άκν, 

έξξεο, Σξίθαια, Σξίπνιε θαη Υαληά 

ΛΑΗ 

 

 

 

εκείσζε: Κφλν αλ ν δπλεηηθφο αλάδνρνο ιάβεη Σηκή εληόο 

πξνδηαγξαθώλ ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη δελ θξηζεί 
απνξξηπηένο ζε θάπνην από απηά κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επφκελε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (δηαδηθαζία Γ 
 
 

 
Γ) Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ, ζεκεηψλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε (αηηνχκελε) ακνηβή ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ. 
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Δπωλπκία Αλαδόρνπ  Ρν ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν 

εξγνιαβηθό αληάιιαγκα (άλεπ 

ΦΞΑ) 
 

 

 

 

 
 
 

 
Γ) Ρειηθό Απνηέιεζκα 

 
Σν ηειηθφ απνηέιεζκα δηαηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 
 

Δπωλπκία Αλαδόρνπ ΑΦΚ 
 

 

 

 

Ζ σο άλσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα 
αλσηέξσ θξηηήξηα. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο 
ή ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 
 

Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο / θαη πίλαθαο πιεξωκώλ 

 

 

Πίλαθαο πιεξσκψλ 

Ξεξηγξαθή  
ππεξεζίαο 

Ζκεξνκελία 
νινθιήξωζεο 

κήλαο 1 

Ζκεξνκελία 
νινθιήξωζεο 

κήλαο 2 

. . . Ζκεξνκελία 
νινθιήξωζεο 

κελαο Λ (31-
12-2015 

«πλδξνκή 
παξνρήο 
εηδεζενγξαθηθνχ 
δειηίνπ εηδήζεσλ 
απφ ην Αζελατθφ 
– Καθεδνληθφ 
Πξαθηνξείν 
Δηδήζεσλ γηα ην 
έηνο 2015» 

Δξγνιαβηθφ 
Αληάιιαγκα/ 
Πιήζνο κελψλ Λ 
 

Δξγνιαβηθφ 
Αληάιιαγκα/ 
Πιήζνο κελψλ 
Λ 
 

   Δξγνιαβηθφ 
Αληάιιαγκα/ 
Πιήζνο κελψλ Λ 
 

 
Σημειώζεις Πίνακα 

Εργολαβικό Ανηάλλαγμα Έσο ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδωλ επηαθνζίωλ είθνζη επξώ (6.720,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ήηνη 0,10%, ππέξ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ πκβάζεσλ, ην νπνίν επηβαξχλεηαη κε 
ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ  θαη ηνπ 
παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ππεξεζηψλ 8% επί ηνπ ζπλνιηθνχ εξγνιαβηθνχ 
αληαιιάγκαηνο). ην Δξγνιαβηθφ Αληάιιαγκα, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

                                      Δσναηόηηηα προκαηαβολής ίζης με ηο εργολαβικό ανηάλλαγμα ηων ηριών 
πρώηων μηνών 
 

Πλήθος Μηνών   Σν πιήζνο ησλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο (31/12/2015) 

 
Δικαιολογηηικά για            1. Μηνιαίο σπηρεζιακό ζημείωμα καλής  εκηέλεζης σπηρεζίας  από ηον 
έγκριζη ηων ενηολών            εποπηεύονηα ηην εκηέλεζη ηης Σύμβαζης  
πληρωμής ζε μηνιαία         2. Αζθαλιζηική και Φορολογική Ενημερόηηηα από Ανάδοτο  
βάζη                                   (φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 Λ. 4174/2013, ΦΔΘ 170’ Α) 
                                       3. Προζκόμιζη Νόμιμοσ Παραζηαηικού από Ανάδοτο (ΤΠΥ)  
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