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Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Πληροφορίες: Ειρήνη Σάκκη
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Τηλ. 213 1306 661
Θέµα: Πρόσκληση
αποδελτίωσης

υποβολής

προσφορών

για

παροχή

υπηρεσιών

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
παροχής υπηρεσιών καθηµερινής αποδελτίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, για ένα (1)
έτος, µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη προσφορά µόνο βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως αποστείλουν οικονοµική προσφορά
(αναφέροντας και στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας, Επωνυµία, ΑΦΜ και ∆.Ο.Υ. που
ανήκει η εταιρεία), στην ηλεκτρονική διεύθυνση esakki σε synigoros τελεία gr έως
την Τετάρτη 08/07/2020, µε ηµεροµηνία ισχύoς έναν τουλάχιστον µήνα από την
ηµεροµηνία υποβολής της.
Αντικείµενο σύµβασης
1. Η αποδελτίωση του ηµερήσιου και του περιοδικού τύπου, πανελλαδικών και
επιλεγµένων περιφερειακών µέσων,
2. Η αποδελτίωση των εφηµερίδων του Σαββάτου και της Κυριακής,
Τα παραδοτέα προϊόντα του Αναδόχου είναι η καθηµερινή αποδελτίωση (και
Σαββατοκύριακο) µε ηλεκτρονικά µέσα.
3. Η αποδελτίωση θα γίνεται για τα παρακάτω θέµατα που αφορούν το Συνήγορο
του Πολίτη:


Γενικά δηµοσιεύµατα µε αναφορά στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (όπου
περιλαµβάνονται και αυτά για το «Συνήγορο του Παιδιού» και το «Συνήγορο
της Υγείας»).



Αναφορές ονοµαστικά στον Συνήγορο του Πολίτη και στους Βοηθούς
Συνηγόρους.



Καταπάτηση ∆ικαιωµάτων του Πολίτη



Προστασία και προώθηση ανθρωπίνων και θεµελιωδών δικαιωµάτων



Προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα.
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Σχέσεις Κράτους – Πολίτη (προβλήµατα που ανακύπτουν από τις
καθηµερινές συναλλαγές των πολιτών µε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τις ∆ΕΚΟ, Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας κλπ. φορείς).



Προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών (καθυστερήσεις
απονοµής συντάξεων, χορήγηση επιδοµάτων ανεργίας, ασφαλιστικά
δικαιώµατα), προστασία ευπαθών οµάδων όπως ηλικιωµένοι, παιδιά, ΑΜΕΑ
καθώς και θέµατα που αφορούν στα δηµόσια νοσοκοµεία και στις υπηρεσίες
υγείας γενικότερα.



Προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, ζητήµατα χωροταξίας,
πολεοδοµίας, δηµοσίων έργων και πολιτισµού.



∆ικαιώµατα του παιδιού, θέµατα εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, θέµατα
κακοποίησης και εκµετάλλευσης, θέµατα παραβιάσεων από δηµόσιους
φορείς και ιδιώτες καθώς και θέµατα παραβιάσεων δικαιωµάτων του παιδιού
στον οικογενειακό χώρο.



Ισότητα των Φύλων στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας λόγω
φύλου ή της οικογενειακής κατάστασης κλπ.



Θέµατα που αναφέρονται σε διακρίσεις λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή
κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή
χαρακτηριστικών φύλου.



Καταγγελίες για πράξεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού και
Πυροσβεστικού Σώµατος και των υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης,
οι οποίες αφορούν βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας ή υγείας ή της
προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, παράνοµη χρήση πυροβόλου όπλου ή
παράνοµη συµπεριφορά για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργήθηκε
µε ρατσιστικό κίνητρο ή η οποία ενέχει άλλου είδους διακριτική µεταχείριση.



Εφαρµογή αποφάσεων Συµβουλίου Επικρατείας και άλλων δικαστικών
Αρχών σχετικά µε τα ανωτέρω θέµατα, όπως Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό
Συνέδριο, ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και παρακολούθηση του σάιτ
του), Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (και παρακολούθηση
του σάιτ του)



Συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, προφίλ κλπ. του Συνηγόρου και των Βοηθών
Συνηγόρων.

Στον Ανάδοχο θα προωθηθεί αναλυτική λίστα µε λέξεις-κλειδιά, µε τη δυνατότητα
ανανέωσης / προσθήκης.
Κρατήσεις- δικαιολογητικά
Για ποσά άνω των 2.500 € (ποσό χωρίς ΦΠΑ) γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις επί
της καθαρής αξίας :
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- 0,07 % υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο αρ. 44 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.4.2019), χαρτόσηµο 3% επί της
κράτησης, και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) &
την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ 3335/Β/11.12.2014).
- 0,06 % υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο αρ. 350 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.8.2016), χαρτόσηµο
3% επί της κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1191/2017
(ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017).

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος, Ν.4172/13 – ΦΕΚ 167/Α/2013
-

8% για παροχή υπηρεσιών.

Για ποσά άνω των 2.500 € (ποσό χωρίς ΦΠΑ) ο ανάδοχος θα πρέπει να
προσκοµίσει πριν την ανάθεση :
•

ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας,

•

ποινικό µητρώο των νόµιµων εκπροσώπων (εάν η εταιρεία είναι Α.Ε., ποινικό
µητρώο όλων των µελών & του ∆ιευθύνων Συµβούλου)

•

έγγραφα νοµιµοποίησης εκπροσώπησης του ατόµου που θα υπογράψει την
σύµβαση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
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