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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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 Κοζάνη,  13-01-2022 

 Αριθμ. Πρωτ. 3340 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000,00€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% ΦΠΑ 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη: 

• την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. 4/13-01-2022 με ΑΔΑ: 9ΑΖΒ469Β7Κ-71Λ και ΑΔΑΜ: 

22REQ009921496,  

• το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, 

• την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441 Β/2-12-08): Καθορισμός της 

τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ. 

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 

δημοσιεύσεων των υπηρεσιακών ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στον ημερήσιο & 

περιοδικό τύπο, συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για 

το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση του προϋπολογιζόμενου 

ποσού, σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Παρούσας. 

Ταξινόμηση κατά CPV: 79970000-4 «Υπηρεσίες Δημοσιεύσεων». 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, έτους 2022, ΚΑΕ: 0851-Α. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του 

αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης, δηλώνοντας στην οικονομική προσφορά τους (για κάθε 

κατηγορία δημοσιεύσεων) ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ισχύουσες τιμές δημοσιεύσεων του 

δημοσίου και των ΝΠΔΔ, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441 Β/2-12-08) Κ.Υ.Α.. 

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η υψηλότερη συνολική βαθμολογία, με την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος I της παρούσας. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίθεται και ο πίνακας Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος II της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα 

περιέχονται: 

i) τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Παρούσας,  

ii) η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου excel).  
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Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

α) του προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) και 

β) της διαδικασίας ήτοι: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3340/13-01-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% ΦΠΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-01-2022 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 19-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

(ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-68303, 68304, 68305. Η αποσφράγιση των 

φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της 

Οικονομικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

a. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας 

b. Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία 

να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική ενημερότητα). 

c. Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα). 

d. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 

επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 

προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. 

2. Οι πληρωμές του αναδόχου θα πραγματοποιούνται τμηματικά, με βάση τα τιμολόγια που θα εκδίδει 

για το εκτελεσθέν και παραλειφθέν τμήμα του συμβατικού αντικειμένου. Τα τιμολόγια του αναδόχου 

θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

3. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος επί υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα (σήμερα 

8%), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, σύμφωνα με βεβαίωση 

που θα χορηγηθεί από την οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας. 

4. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:  

• Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

• Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

• Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

• Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.  

5. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

6. Μετά τη λήξη της σύμβασης, και μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου, το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 

διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των υπηρεσιών με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους της 

σύμβασης, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και του αναδόχου. 

7. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από 

τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή 

από τα Δικαστήρια Κοζάνης. 

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 

ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 

σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
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επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 

24610 68232, 39683, 68103, 68233, email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr, 

mmastranesti@uowm.gr). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω: 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του 

προσφέροντος1 (στην οποία δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), με την οποία θα 

δηλώνεται:  

α) ότι η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 74 ν. 4412/2016 

λόγος αποκλεισμού, 

γ) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντος δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

δ) ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο 

και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα,  

ε) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους ο 

προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

στ) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών από την κατάθεσή της. 

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

3) Πιστοποιητικό πιστοποίησης του Αναδόχου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας- 

Απαιτήσεις για παρόχους» από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ.», σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 11813/749/20-10-2010 του Υπουργείου Οικονομίας ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων των υπηρεσιακών ανακοινώσεων 

του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στον ημερήσιο & περιοδικό τύπο, συνολικού προϋπολογισμού 

25.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως τη συμπλήρωση του προϋπολογιζόμενου ποσού. 

Ταξινόμηση κατά CPV: 79970000-4 «Υπηρεσίες Δημοσιεύσεων». 

Οι δημοσιεύσεις αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

1. Δημοσιεύσεις στον Πανελλήνιο (Αθηναϊκό) Τύπο και στον Τύπο Θεσσαλονίκης 

2. Δημοσιεύσεις στον Επαρχιακό Τύπο 

Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη δημοσίευση βάσει εντολών δημοσίευσης που θα αποστέλλονται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας εντός πέντε (5) 

ημερών από τη λήψη κάθε εντολής. 

 
1 Ως εκπρόσωπος του προσφέροντος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει τις ανωτέρω εντολές δημοσίευσης και θα τις δίνει στις εφημερίδες με 

μέριμνα και έξοδα αυτού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα στην υπηρεσία που του είχε αποστείλει την εντολή δημοσίευσης, εντός είκοσι (20) ημερών 

από τη δημοσίευση, το σχετικό φύλλο δημοσίευσης εις διπλούν μαζί με το τιμολόγιο που αφορά τη 

δαπάνη, στοιχεία που η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα λαμβάνει υπόψη της, σε συνδυασμό με τις 

σχετικές εντολές δημοσίευσης των υπηρεσιών του ΠΔΜ, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Για την τιμολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη το προσφερόμενο από τον Ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης για κάθε 

κατηγορία δημοσιεύσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας 

πρόσκλησης.  

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στην 

προσφορά θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης. Αν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επέλθει με νεότερη κανονιστική απόφαση οποιαδήποτε αυξομείωση στις 

ισχύουσες τιμές των δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, το κατακυρωθέν ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης θα υπολογίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες τιμές.  

Οι δημοσιεύσεις θα γίνονται σε συμμόρφωση με την αριθμ. 2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441 Β/2-12-08) Κ.Υ.Α.. 

Αναλυτικά: 

«1. Τιμή δημοσιεύσεων: 

α) για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο που κυκλοφορεί σε περισσότερο από πέντε χιλιάδες 

(5.000) φύλλα κατά έκδοση, η τιμή καθορίζεται σε 0,30 ευρώ κατά χιλιοστόμετρο,  

β) για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο που κυκλοφορεί σε λιγότερα από πέντε χιλιάδες 

(5.000) φύλλα κατά έκδοση, η τιμή καθορίζεται σε 0,20 ευρώ κατά χιλιοστόμετρο και  

γ) για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο και επιβαρύνουν ιδιώτες (τελικοί μειοδότες κ.λπ.), η 

τιμή καθορίζεται σε 0,50 ευρώ κατά χιλιοστόμετρο. 

2. Χώρος δημοσιεύσεων: 

α) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι τίτλοι, των δημοσιευμάτων καθορίζεται σε δέκα (10) 

χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο,  

β) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι υπότιτλοι των δημοσιευμάτων καθορίζεται σε επτά (7) 

χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο και  

γ) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν στο τέλος της ανακοίνωσης, πρόσκλησης, προκήρυξης, 

δημοπρασίας κ.λπ. ο τίτλος της δημόσιας υπηρεσίας που εκδίδει τη δημοσίευση καθορίζεται σε ένα στίχο 

και τρία (3) χιλιοστόμετρο κατά ανώτατο όριο. 

3.Οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμάτων και με διάστιχο 8,5 στιγμών, 

εκτός εάν ειδικοί λόγοι που θα αναφέρονται στη σχετική εντολή δημοσιεύσεως, επιβάλλουν χρησιμοποίηση 

διαφορετικού μεγέθους γραμματοσειράς και διάστιχου. 

4. (διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

5.Οι υπηρεσίες, που στέλνουν τις εντολές δημοσιεύσεως προς τον τύπο, θα αναγράφουν ρητά το φορέα 

που επιβαρύνεται με το σχετικό τιμολόγιο (ιδιώτες-Δημόσιο-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ κ.λπ.), προκειμένου να γίνεται η 

ανάλογη τιμολόγηση.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου excel στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη 

θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/) 

(Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου 

της παρούσας Πρόσκλησης, δηλώνοντας στην οικονομική προσφορά του ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%) στις ισχύουσες τιμές δημοσιεύσεων του δημοσίου και των ΝΠΔΔ, για κάθε μία από τις παρακάτω 

κατηγορίες δημοσιεύσεων. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η υψηλότερη συνολική 

βαθμολογία) 

 

Ο/η υπογράφων/-ουσα __________________________________________, για λογαριασμό της εταιρίας 

________________________________________________________________________________________, 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. 3340/13-01-2022 Πρόσκλησης και προσφέρω την 

παρακάτω τιμή:  

 

Είδος Περιγραφή υπηρεσίας  
συντελεστής 

βαρύτητας (ΣΒ)* 

Ποσοστό 

έκπτωσης (%) 

αριθμητικώς (ΠΕ) 

Βαθμολογία 

(ΣΒ * ΠΕ) 

1 
Δημοσιεύσεις στον Πανελλήνιο 

(Αθηναϊκό) Τύπο και στον Τύπο 

Θεσσαλονίκης  

0,9   

2 Δημοσιεύσεις στον Επαρχιακό Τύπο 0,1   

Συνολική βαθμολογία  

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 90 ημέρες από την κατάθεσή της. 

 

Ημερομηνία, ___/___/______ 

 
 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 
 

……………….………………………………… 

 

 

 

 

 

* ο συντελεστής βαρύτητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά προσέγγιση ως στοιχείο εκτίμησης του όγκου των 

δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για κάθε κατηγορία δημοσιεύσεων, σε συνάρτηση με τον 

συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. 

https://uowm.gr/category/news/calls/
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