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Θεσσαλονίκη,  14 Μαρτίου 2023 
Αριθμ. Πρωτ.: 113 

 
Προς:  

1. Itrust 
                                                                                                                                           Νέστoρος Τυπά 7, Θεσσαλονίκη 
                                                                                                                                                                       as@itrust.digital  

 
2. Verus plus 

                                                                                                                                                   Κ. Καραμανλή 66Β 
                                                                                                                                      Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 
                                                                                                                                 zachariadis@verusplus.com  

 
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 α΄ εξάμηνο του έτους 2023, 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 : 23REQ012288123 2023-03-14 

Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 23REQ012289313 2023-03-14 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/03/2023, ημέρα Τρίτη 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 σε 2.604,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε  64.01.08.1024 

του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , οικονομικού έτους 2023. 

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 
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• 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 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

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 ή/και για τη διαδικασία της ανάθεσης, απαιτούνται 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) 

         4.   Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής 

του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 

 

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. Παναγιώτης Κετικίδης 

 

Κοινοποίηση: 

• Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 

 

Εσωτ. διανομή: 

• Φάκελος αιτήματος 

 

 

 

 

 

 

http://www.thessinnozone.gr/
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Tαχ. Δ/νση       : Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή   

Τ.Κ.       : 54621  

Πληροφορίες : Λήδα Παπατζήκα  

Τηλέφωνο    : 2316 019621  

e-mail : papatzika@thessinozone.gr   

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

• Διαχείριση και υποστήριξη περιεχομένου του site thessinnozone.gr   

• Στοιχειοθεσία γραφιστική διαμόρφωση και προώθηση/αποστολή 
μηνιαίου newsletters (mailchimp) για την επικοινωνία με τους 
εγγεγραμμένους χρήστες και ενημέρωσή τους για τις δράσεις της ΑΖΚ 

1 κατά 
αποκοπή 

2 

• Δημιουργία ελκυστικών social posts σε εβδομαδιαία βάση στα 
κοινωνικά δίκτυα που διατηρούμε (FB-twitter-insta-linkedin- 
Youtube) με αξιοποίηση τεχνικών που προσφέρονται ανά SN (πχ 
Tags, hashtags, links, φωτογραφίες, γραφικών, infographics κ.α.) 
και προσαρμογή του αντίστοιχου γραφιστικού για αύξηση της 
επισκεψιμότητας και του engagement rate.  

1 κατά αποκοπή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο Προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τον υπεύθυνο έργου στον 

οποίο θα αναφέρεται και θα επικοινωνεί η ΑΖΚ.  
 

 
            Θεσσαλονίκη 14/03/2023 
 

Ο Πρόεδρος  

Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Θεσσαλονίκη, ......./ ......./  2023 

 

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: 23REQ012288123 2023-03-14) 
και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012289313 2023-03-14), 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 

με  ΦΠΑ (€) 
Σύνολο 

(€) 

1 

• Διαχείριση και υποστήριξη περιεχομένου του 
site thessinnozone.gr  

• Στοιχειοθεσία γραφιστική διαμόρφωση και 
προώθηση/αποστολή μηνιαίου newsletters 
(mailchimp) για την επικοινωνία με τους 
εγγεγραμμένους χρήστες και ενημέρωσή τους 
για τις δράσεις της ΑΖΚ 

1 κατά 

αποκοπή 
  

2 

• Δημιουργία ελκυστικών social posts σε 
εβδομαδιαία βάση στα κοινωνικά δίκτυα που 
διατηρούμε (FB-twitter-insta-linkedin- Youtube) 
με αξιοποίηση τεχνικών που προσφέρονται ανά 
SN (πχ Tags, hashtags, links, φωτογραφίες, 
γραφικών, infographics κ.α.) και προσαρμογή 
του αντίστοιχου γραφιστικού για αύξηση της 
επισκεψιμότητας και του engagement rate.  

1 κατά 

αποκοπή 
  

   Γεν. Σύνολο:  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(υπογραφή, σφραγίδα) 

 

 




