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Θεσσαλονίκη,  14 /04/2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 193 

 
Προς:  

Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών της 

omnichannel στρατηγικής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για το έτος 2020, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 

τ.Α') όπως ισχύει 

2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 20REQ006569962 2020-04-14 

Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 20REQ006570027 2020-04-14 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 27/04/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της 

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621.  Το συνολικό ποσό 

για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 10.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε  

64.01.08.1024 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , οικονομικού έτους 2020. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

 Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος 

 Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή 

απορρίπτεται 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη 

 Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να αναφέρει ρητά  ότι ισχύει για διάρκεια τριών (3) μηνών 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του 

Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 

        1.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

               α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,   

               β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  

               γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση 

         2.   Φορολογική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

         3.   Ασφαλιστική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

 

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2316-

018635 και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 

www.thessinnozone.gr 

 

 

Συνημμένα  

o Τεχνικές Προδιαγραφές 

o Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Δρ. Κυριάκος Λουφάκης 

 

 

Κοινοποίηση: 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 

 

 

Εσωτ. διανομή: 

 Φάκελος αιτήματος 
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Tαχ. Δ/νση       : Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή   

Τ.Κ.       : 54621  

Πληροφορίες : 
Δήμητρα Ιορδανίδου 
Ιωάννης Σαπουντζής   

 

Τηλέφωνο    : 2316 019959  

Fax : 23160 18634  

e-mail : 
iordanidou@thessinozone.gr  
sapountzis@thessinnozone.gr  

 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOCIAL MEDIA MANAGEMENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΖΚΑΙΘ 
•Ενίσχυση της παρουσίας του φορέα στην Ελλάδα 
-Δημιουργία awareness στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στην startup 
κοινότητα 
-Αποτελεσματική επικοινωνία παροχών του AZK που πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο offline και online 
•Δημιουργία ενδιαφέροντος από startups στην Ευρώπη 
-Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στην προσπάθειά τους εύρεσης 
επαγγελματικής στέγης στην Ελλάδα 
-Προσέλκυση εταιριών εθνικής και πολυεθνικής εμβέλειας με στόχο την 
δραστηριοποίησή τους στην Ελληνική αγορά 
 
Οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει η εταιρία ανάδοχος είναι: 
 
1.Στρατηγική & Consultation 
Αφορούν στο σύνολο των online και offline ενεργειών και περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων προτάσεις και initiatives σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, νέα 
digital εργαλεία προώθησης και υποστήριξης των στόχων της ΑΖΚ καθώς 
επίσης και πως ο συνδυασμός ενεργειών μπορεί να γίνει με τον 
αποτελεσματικότερο, ταχύτερο τρόπο 
 
2.Digital Marketing 
Ανάληψη του συνόλου των online marketing ενεργειών της AZK 
περιλαμβανομένων: 
-Διαχείριση περιεχομένου των digital assets της εταιρίας (ιστοσελίδες, 
κοινωνικά δίκτυα) 
-Δημιουργία Ετήσιου Πλάνου Στρατηγικής 
-Δημιουργία Editorial Calendar & Brand Guidelines τα οποία θα διέπουν όλη 
την digital παρουσία της AZK 
 
3.Digital Advertising 
-Δημιουργία στρατηγικής προώθησης της AZK σε digital κανάλια μέσω paid 
προβολής. 
•Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως ένα φιλικό προορισμό προς την καινοτομία. 
 

1 κατά αποκοπή 

mailto:iordanidou@thessinozone.gr
mailto:sapountzis@thessinnozone.gr
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•Δημιουργία πλάνου δημοσίων σχέσεων & ενεργοποίησης βασικών φορέων 
συμμετοχής στο έργο. 
•Διαχείριση και βελτιστοποίηση περιεχομένου κοινωνικών δικτύων & 
ιστοσελίδων. 
•Δημιουργία πλάνου και ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και 
προωθητικών ενεργειών τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές 
στόχου του εξωτερικού. 
•Υποστήριξη management/εικαστικές/κειμενογραφικές ανάγκες ιστοσελίδων 
που διαχειρίζεται η ΑΖΚ. 
 
4. Υποστήριξη management/εικαστικές-σχεδιαστικές - κειμενογραφικές 
ανάγκες 
 
5. Hosting των sites www.thessinnozone.gr και www.investinthessaloniki.com 
 
6. Ετήσια κάλυψη των domain names 
    -innovativethessaloniki.org 
   - investinthessaloniki.com 
    -thessinnozone.gr 
 
7. Εφαρμογή οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 
(Web Content Accessibility Guidelines - WCAG ). 
 
-Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (Web 
Content Accessibility Guidelines - WCAG ) αποτελούν μέρος μιας σειράς 
κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα στον ιστό που 
δημοσιεύονται από την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον 
Παγκόσμιο Ιστό (WAI) της World Wide Web Consortium (W3C), που αποτελεί 
τον κύριο διεθνή οργανισμό τυποποίησης για το Διαδίκτυο.  
-Υποστήριξη, υλοποίηση και απαραίτητη τροποποίηση των site της ΑΖΚ βάσει 
του προτύπου WCAG έκδοσης τουλάχιστον 2.0. 
-Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζονται τα  61 ελέγξιμα στοιχεία 
(αναφέρονται εδώ https://www.w3.org/TR/WCAG20/.) 
 
8. Παροχή υπηρεσιών συγγραφής και διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου 
της πρωτοβουλίας «Thessaloniki Innovation Friendly Destination» 
Οι υπηρεσίες θα αφορούν κείμενα που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
• Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιλογή περιεχομένου σχετικού 
με το site www.investinthessaloniki.com 
• Εύρεση και επιμέλεια περιεχομένου (content creation) 
• Διαχείριση περιεχομένου (content management). Ανάρτηση των 
άρθρων στο website.  
• Ανάρτηση 2-4 άρθρων/ μήνα 

 
 
 
 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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            Θεσσαλονίκη 14/04/2020 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δρ. Κυριάκος Λουφάκης 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Θεσσαλονίκη, ......./ ......./  2020 

 

ΠΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

              Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:  

Α.Φ.Μ.:  

Έδρα:  Τ.Κ.:  

Δ/νση:  

Τηλέφωνο:  Fax:  

 
Έχοντας λάβει γνώση της τεχνικής περιγραφής του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ:20REQ006569962 220-04-14) 
και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:20REQ006570027 2020-04-14), δηλώνω ότι τις αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας υποβάλλοντας 
την  παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή: 

α/α Είδος υπηρεσίας / εργασίας / προμήθειας Ποσότητα 
Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 
(€) 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOCIAL MEDIA MANAGEMENT ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΖΚΑΙΘ 

1   

   Φ.Π.Α. :  

   Γεν. Σύνολο:  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(υπογραφή, σφραγίδα) 

 


