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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα  05.09.2017 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθ. Πρωτ. 1038 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919  
ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

   
Τμήμα: 

Ταχ.Δ/νση:  

Διοικητικού - Οικονομικού 

Πουτέτση 14 & Χαρ.Τρικούπη 

453 33 Ιωάννινα 

 

 
 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

Ζιώγα Μαρία  

26510.24637 

26510.25179 

 
 
Θ Ε Μ Α :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13 /2017»  
 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 
20/28.08.2017) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την 
αποστολή γραπτού sms στα κινητά τηλέφωνα των μελών του, προσκαλεί όλες τις 
επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
το σκοπό αυτό. 

 

Περιγραφή Βασικών Όρων :  

Δεδομένων των ανωτέρω, η εταιρία  που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχει τις κάτωθι εργασίες : 

1. Ο όγκος μηνυμάτων είναι 100.000 s.m.s. 

2. Να μην υπάρχει πάγια χρέωση της υπηρεσίας.  

3. Να παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής  της υπηρεσίας μέσω δωρεάν αποστολής για τα 
δοκιμαστικά s.m.s. 

4. Να καλύπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 2ης σελίδας.  

 

Παρακαλούμε να μάς προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας για το 
σκοπό αυτό, μέχρι την Παρασκευή 15.09.2017 και ώρα 14:00, στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.  

 

 

Από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων  

Ο Πρόεδρος 

 

 

         Ιωάννης Β. Μήτσης 

 



Σελίδα 2 από 2 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ SMS ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ    
 
Να υπάρχει η δυνατότητα  : 
 

 Καταχώρηση απεριόριστων επαφών σε ευρετήριο και ομαδοποίηση αυτών.  
 Μαζικής εισαγωγής και εξαγωγής επαφών από αρχείο excel. 

 Αυτόματης εκκαθάρισης διπλό-εγγραφών αλλά και μη έγκυρων αριθμών στις επαφές. 

 Αναζήτηση επαφών με βάση τον αριθμό, το όνομα ή το επώνυμο. 
 Αποστολής των SMS στα επόμενα δύο λεπτά από την στιγμή που παρελήφθησαν. 

 Αποστολή s.m.s σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες χωρίς να τα έχω   
καταχωρημένα στο σύστημα ως επαφές αλλά και σε ομάδες επαφών. 

 Αποστολής μαζικών SMS από excel αρχείο.  

 Προγραμματισμένη αποστολή s.m.s (Ημερομηνία  και ώρα). 

 Αποστολής μαζικών Viber μηνυμάτων.  

 Αποστολής προσποιημένων μηνυμάτων.  

 Το όνομα του αποστολέα να είναι αλφαριθμητικό πεδίο το ελάχιστο μέχρι 11 
χαρακτήρες (λατινικά γράμματα, αριθμοί, σύμβολα)   

 Το περιεχόμενο του ενός μηνύματος να περιέχει το ελάχιστο 160 χαρακτήρες.  

 Να στείλει μήνυμα και παραπάνω από 160 χαρακτήρες σε μία αποστολή με χρέωση 

 Στατιστικών στοιχείων αποστολής.  

 Εξαγωγής αναφορών παράδοσης. 

 Κράτησης ιστορικού για πλήρη έλεγχο όλων των απεσταλμένων s.m.s. 

 Επισκόπηση κόστους πριν την αποστολή του s.m.s. 

 Ειδοποίησης υπόλοιπου s.m.s. του λογαριασμού μου. 

 Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη και μέσω e-mail. 

 

 

 


