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1. Τεχνική Έκθεση  

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ στο πλαίσιο Σύμβασης με τον Δήμο Θεσσαλονίκης υλοποιεί έργο με τίτλο 

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης, 

προώθησης και προβολής της επιχειρηματικότητας για την ανάκαμψη της τοπικής κοινωνίας» 

με παραδοτέο την έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του 

Δήμου με ανάλογη εκτίμηση των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους. 

Σκοπός της Έκθεσης Αξιολόγησης θα είναι η παροχή προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης ενός 
εύχρηστου και αποτελεσματικού εργαλείου παρακολούθησης, διαμόρφωσης και 
υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας σε κλαδικό επίπεδο τόσο σε κανονικές 
περιόδους όσο και σε περιόδους κρίσεων και την μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων για 
την μετέπειτα δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας με όρους πράσινης 
λειτουργίας και προτεραιότητα τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Η Έκθεση Αξιολόγησης για την οικονομική και επενδυτική δραστηριότητα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους 
επιχειρηματικούς κλάδους, θα βοηθήσει ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικές, 
βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες στρατηγικές, οι οποίες θα αναδείξουν τους 
κλάδους οικονομικής προτεραιότητας, θα προσδιορίσουν τις επιπτώσεις από την πανδημία 



και την πολύμηνη αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας αλλά θα προετοιμάσουν και 
για ενδεχόμενες μελλοντικές διεθνείς οικονομικές κρίσεις ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύξουν 
οικονομικές και εργασιακές ευκαιρίες για όλους, υποστηρίζοντας τις διατομεακές 
συνεργασίες, την καινοτομία και ψηφιακή μεταρρύθμιση και την συνεχή κατάρτιση και δια 
βίου μάθηση. Επίσης, θα ενισχύσει τη διασύνδεση με οικονομικούς πόρους, όπως το 
Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0) ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι οι πόροι και η μόχλευση από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης θα έχουν την 
αποδοτικότερη επίδραση για την περαιτέρω δημιουργία από το Δήμο ενός Κέντρου 
Στήριξης της Επιχειρηματικότητας με όρους πράσινης λειτουργίας και προτεραιότητα τις 
υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει ως βασική προτεραιότητα τη 

διαμόρφωση και συνεχή άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων 

δράσης για την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματίσει 

την υλοποίηση ενός πρωταρχικού έργου με τίτλο, «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 

τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης, προώθησης και προβολής της επιχειρηματικότητας 

για την ανάκαμψη της τοπικής κοινωνίας», το οποίο θα έχει τη μορφή έκθεσης αξιολόγησης 

της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη 

εκτίμηση των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους. Το έργο αυτό είναι 

σημαντικό πρωταρχικό βήμα για την μετέπειτα χρηματοδότηση δημιουργίας ενός Κέντρου 

Στήριξης Επιχειρηματικότητας με όρους πράσινης λειτουργίας και προτεραιότητα τις 

υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Άλλωστε ο Δήμος έχει ήδη ορίσει σαν στόχο στην Στρατηγική Ανθεκτικότητας «Θεσσαλονίκη 

2030», την δημιουργία μιας δυναμικής τοπικής οικονομίας και ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αστικής διακυβέρνησης.  

Προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του τοπικού οικοσυστήματος, ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης έχει προσδιορίσει ως θεμελιώδη συστατικά της τοπικής οικονομίας, το αστικό 

περιβάλλον, την παραγωγικότητα και το ανθρώπινο δυναμικό. Και τα τρία αλληλοσυνδέονται 

και αλληλεξαρτώνται. Ωστόσο, μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη η κατανόηση και η 

αξιολόγηση αυτής της αλληλεξάρτησης, ενώ η πρόσφατη αβεβαιότητα και οι αρνητικές 

επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19, ανέδειξαν την ανάγκη περισσότερης και πιο 

στοχευμένης ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητας της τοπικής επιχειρηματικής 

κοινότητας. Η κατανόηση της σύνθεσης του οικονομικού οικοδομήματος είναι το πρώτο 

αναγκαίο βήμα για την ανεύρεση λύσεων βελτίωσης της παραγωγικότητας κάθε τομέα καθώς 

και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης αλλά και της μετέπειτα επανάκαμψης και 

επαναφοράς σε αναπτυξιακή τροχιά και μεγέθυνση, από την πανδημία.  

Επομένως στόχος και προτεραιότητα της έκθεσης αξιολόγησης είναι να τεθούν οι βάσεις και 

οι προδιαγραφές για την εκπόνηση και συντονισμό ενός στρατηγικού πλαισίου της 

επιχειρηματικής, οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης, με 

προτεινόμενες δράσεις που θα επιτρέψουν την ανακούφιση από τις επιπτώσεις της 

πανδημίας, τη δημιουργία κινήτρων, τον επαναπροσδιορισμό προτύπων και καλών 

πρακτικών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, 

επιδιώκεται η χαρτογράφηση των ΜΜΕ και η ενίσχυση της καινοτομίας μέσα από εργαλεία 

τεχνολογικής αναβάθμισης.  

Καθώς και η πρόσφατη οικονομική αβεβαιότητα που επέφερε η πανδημία έχει επηρεάσει 

ασύμμετρα αρκετούς κλάδους της οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο 

Δήμος Θεσσαλονίκης έχει σκοπό μέσα από τα αποτελέσματα και αναφορές της έκθεσης 

αξιολόγησης να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης και 



ενδεχόμενης δημιουργίας ενός κέντρου επιχειρηματικότητας με βασική αποστολή να 

αξιολογεί, να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν 

την ανάκαμψη, προσαρμογή και ταυτόχρονη μεγέθυνση των τοπικών κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας στις νέες οικονομικές συνθήκες, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μεσοπρόθεσμα.  

Ενδεικτικοί κλάδοι ενδιαφέροντος: 

1) Διαχείριση ακινήτων 

2) Εμπόριο 

3) Τουρισμός 

4) Εστίαση 

5) Logistics/ Εισαγωγές-Εξαγωγές. 

6) Λοιπές επιχειρήσεις ΜΜΕ (παροχής υπηρεσιών): εκπαίδευση-υγεία-ψυχαγωγία-

πολιτισμός-επικοινωνία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν σε επίπεδο 

κλάδου θα επικοινωνούνται διακριτά, με συνεχή παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων, αξιολόγηση και μέτρηση δεικτών και χωρική αποτύπωση τους με ψηφιακά 

εργαλεία, εύχρηστα και ευανάγνωστα στο ενδιαφερόμενο κοινό. 

Επιπλέον, η συμμετοχικότητα , o συν-σχεδιασμός και η δημιουργία ομάδων εργασίας ανά 

τομέα αλλά και η διασύνδεσή τους με την κοινωνία των πολιτών, με εργαλεία την επιστήμη 

των πολιτών (citizen science) είναι βασικά συστατικά στοιχεία και στοχεύσεις του έργου. 

Το έργο θα έχει ως βασικό παραδοτέο μια έκθεση αξιολόγησης, με συγκεκριμένη δομή και 

τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται παραπάνω. Η έκθεση αξιολόγησης της 

οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση 

των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους, θα βοηθήσει ώστε να 

αναπτυχθούν αποτελεσματικές, βαχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες στρατηγικές, οι 

οποίες θα αναδείξουν τους κλάδους οικονομικής προτεραιότητας, θα προσδιορίσουν τις 

επιπτώσεις από την πανδημία και την πολύμηνη αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας 

αλλά θα προετοιμάσουν και για ενδεχόμενες μελλοντικές διεθνείς οικονομικές κρίσεις ενώ 

ταυτόχρονα θα αναπτύξουν οικονομικές και εργασιακές ευκαιρίες για όλους, υποστηρίζοντας 

τις διατομεακές συνεργασίες, την καινοτομία και ψηφιακή μεταρρύθμιση και την συνεχή 

κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Επίσης, θα ενισχύσει τη διασύνδεση με οικονομικούς 

πόρους, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0) ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι οι πόροι και η μόχλευση από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης θα έχουν 

την αποδοτικότερη επίδραση για την περαιτέρω δημιουργία από το Δήμο ενός Κέντρου 

Στήριξης της Επιχειρηματικότητας με όρους πράσινης λειτουργίας και προτεραιότητα τις 

υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τέσσερις (4) μήνες και θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

εντός του 2021. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την ανωτέρω παρουσίαση του έργου, πρόκειται για ένα 

πολυεταιρικό έργο με ένα σύνολο δράσεων και παραδοτέων που εξελίσσονται παράλληλα με 

ειδικό θεματικό αντικείμενο και ιδιαίτερη βαρύτητα για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη της 



πόλης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμη και αναγκαία η ανάθεση της υπό μελέτη υπηρεσίας σε 

εξωτερικό συνεργάτη με εξειδίκευση και εμπειρία. 

Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών για την 

υποστήριξη και την συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών βάσεων επιχειρηματικών 

δεδομένων και σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης της οικονομικής και επενδυτικής 

δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση των επιπτώσεων από την 

πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη 

την υπηρεσία με τίτλο  ««Παροχή υπηρεσιών συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών 

βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων και σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης της οικονομικής και 

επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση των επιπτώσεων 

από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους» η οποία είναι δυνατή και επιβεβλημένη 

σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, λόγω του ειδικού της 

χαρακτήρα και της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.  

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 50 του Ν.4782/2021. 

Η μέγιστη συνολική δαπάνη της υπό ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται σε  είκοσι εννέα χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ (29.500,00€) πλέον ΦΠΑ 24%. 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

2.1. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου υπηρεσίας 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής πρωτογενών και 

δευτερογενών βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων και σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης της 

οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση 

των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους» στην ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ για την 

υλοποίηση του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής 

ανάπτυξης, προώθησης και προβολής της επιχειρηματικότητας για την ανάκαμψη της τοπικής 

κοινωνίας»  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: 

Π.1: Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων 

Η πρωτογενής έρευνα θα πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα 

είναι στρωματοποιημένη και αντιπροσωπευτική καλύπτοντας ικανοποιητικά τόσο τους 

κλάδους ενδιαφέροντος όσο και τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας του Δήμου. Τα θέματα 

που θα αντιμετωπίσει η έρευνα είναι: 

−  Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων, 

−  Η ανίχνευση των μεταβολών των οικονομικών τους στοιχείων έναντι των προηγούμενων 

ετών, 

−  Η εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς που έχουν υποστεί από την πανδημία, 

−  Η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των αναγκών τους αποτελώντας 

σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους φορείς άσκησης οικονομικής/περιφερειακής 

πολιτικής. 



Ταυτόχρονα θα αναζητηθούν πηγές βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων για την καλύτερη 

διαχείριση του δείγματος και πιο έγκυρη ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

Π.2: Έκθεση Αξιολόγησης της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους 

επιχειρηματικούς κλάδους. Η έκθεση θα περιλαμβάνει και θα αναπτύξει τα παρακάτω δύο 

πακέτα εργασίας: 

Π.2.1: Αποτύπωση Υφιστάμενης κατάστασης 

-  Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης (Μικρές και ΜΜ επιχειρήσεις) 

-  Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων στον Δήμο βάσει συνεισφοράς τους στην οικονομία 

του Δήμου. Καθορισμός κριτηρίων κατηγοριοποίησης. 

-  Καθορισμός μεθοδολογίας και ιεράρχηση των κλάδων βάσει πολλαπλασιαστικού όφελος 

στην οικονομία του Δήμου όσον αφορά την παραγωγή και την απασχόληση. 

-  Εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς ανά επιλεγμένο κλάδο ως αποτέλεσμα της πανδημίας 

λόγω COVID-19 με αξιοποίηση εκτός των δεδομένων από βάσεις οικονομικών δεδομένων 

επιχειρήσεων και λοιπών διαθέσιμων στοιχείων του πρώτου πακέτου εργασίας. 

Π.2.2: Σύνταξη και παράδοση της ολοκληρωμένης Έκθεσης 

-  Ανάλυση αποτελεσμάτων και παρουσίαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

-  Συσχέτιση με τη Στρατηγική «Θεσσαλονίκη 2030» και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

-  Ενδεικτικούς δείκτες προς παρακολούθηση από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης 

-  Καλές πρακτικές 

Ενδεικτικοί κλάδοι ενδιαφέροντος: 

1)  Διαχείριση ακινήτων- Real estate 

2)  Εμπόριο 

3)  Τουρισμός 

4)  Εστίαση 

5)  Logistics/ Εισαγωγές-Εξαγωγές 

6)  Λοιπές επιχειρήσεις ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών: εκπάιδευση-υγεία-ψυχαγωγία-πολιτισμός-

επικοινωνία 

Η έκθεση θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο διαμόρφωσης και άσκησης αστικής 

οικονομικής πολιτικής στοχευμένης στα γενικά και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και την μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων για την 

μετέπειτα δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας με όρους πράσινης 

λειτουργίας και προτεραιότητα τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

2.2. Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται για 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με 

δυνατότητα παράτασης εάν κριθεί σκόπιμο. Οι δράσεις και οι δραστηριότητες που 

περιγράφονται ανωτέρω και αποτελούν υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν από τον 



Ανάδοχο θα ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως εγκρίθηκε και όπως τυχόν 

τροποποιηθεί. 

Ως παραδοτέα της υπηρεσίας του Αναδόχου ορίζονται: 

 

Πακέτο 
Εργασίας  

Περιγραφή Προϋπολογισμένες 
Εργατοώρες 

Προϋπολογισμένος 
χρόνος 
ολοκλήρωσης 

Π1 Π.1: Συλλογή πρωτογενών και 
δευτερογενών βάσεων 
επιχειρηματικών δεδομένων 

300 M1 – M2 

 Π.2: Έκθεση Αξιολόγησης της 
οικονομικής και επενδυτικής 
δραστηριότητας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με ανάλογη 
εκτίμηση των επιπτώσεων από 
την πανδημία σε επιλεγμένους 
κλάδους 
 
Π.2.1: Αποτύπωση 
υφιστάμενης κατάστασης  
-Καταγραφή και παρουσίαση 
της υφιστάμενης οικονομικής 
κατάστασης των επιχειρήσεων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης 
βάσει των οικονομικών 
στοιχείων που έχουν 
συλλεχθεί από βάσεις 
επιχειρηματικών δεδομένων 
(Μικρές και Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις) 
- Αξιολόγηση και ιεράρχηση 
των κλάδων στον Δήμο βάσει 
συνεισφοράς τους στην 
οικονομία του Δήμου. -
Καθορισμός κριτηρίων 
κατηγοριοποίησης 
- Καθορισμός μεθοδολογίας 
και ιεράρχηση των κλάδων 
Βάσει πολλαπλασιαστικού 
οφέλους στην οικονομία του 
Δήμου όσον αφορά την 
παραγωγή και την 
απασχόληση 
- Εκτίμηση της οικονομικής 
ζημιάς ανά επιλεγμένο κλάδο 
ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
λόγω COVID-19 με αξιοποίηση 
εκτός των δεδομένων από 
βάσεις οικονομικών 
δεδομένων επιχειρήσεων και 

800 Μ2 



λοιπών διαθέσιμων στοιχείων 
του πρώτου πακέτου 
εργασίας. 
Π.2.2: Σύνταξη και 
παράδοση της 
ολοκληρωμένης έκθεσης 
- Ανάλυση αποτελεσμάτων και 
παρουσίαση σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή 
- Συσχέτιση με Στρατηγική 
«Θεσσαλονίκη 2030» και 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
- Ενδεικτικούς δείκτες προς 
παρακολούθηση 
- Καλές πρακτικές 

 

Τα παραπάνω με τις απαραίτητες ειδικότητες αναλύονται ως εξής:  

Π.1: Συλλογή πρωτογενών 
και δευτερογενών βάσεων 
Επιχειρηματικών 
δεδομένων 

Καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης 
των επιχειρήσεων  
Ανίχνευση των μεταβολών 
των οικονομικών τους 
στοιχείων έναντι των 
προηγούμενων ετών  
Εκτίμηση του μεγέθους της 
ζημίας που έχουν υποστεί 
από την πανδημία  
Καταγραφή των 
προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν και των 
αναγκών τους αποτελώντας 
σημαντική πηγή 
πληροφόρησης για τους 
φορείς άσκησης 
οικονομικής/περιφερειακής 
πολιτικής 

Σύμβουλος Ανάπτυξης – 10 
με 20 έτη εμπειρίας 

Π.2: Έκθεση Αξιολόγησης 
της οικονομικής και 
επενδυτικής 
δραστηριότητας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με ανάλογη 
εκτίμηση των επιπτώσεων 
από την πανδημία σε 
επιλεγμένους κλάδους 

Π2.1: Αποτύπωση 
υφιστάμενης κατάστασης  
Καταγραφή και 
παρουσίαση της 
υφιστάμενης οικονομικής 
κατάστασης των 
επιχειρήσεων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης βάσει των 
οικονομικών στοιχείων που 
έχουν συλλεχθεί από 
βάσεις επιχειρηματικών 
δεδομένων (ΜΜΕ) 
Αξιολόγηση και ιεράρχηση 
των κλάδων στον Δήμο 
βάσει συνεισφοράς τους 

Σύμβουλος Ανάπτυξης με 
10-20 έτη εμπειρίας 
 
ή/και Οικονομολόγος με 10 
έτη εμπειρίας 
 
Αναλυτής δεδομένων (Data 
analyst) με 10 έτη εμπειρίας  



στην οικονομία του Δήμου. 
Καθορισμός κριτηρίων 
κατηγοριοποίησης  
Καθορισμός μεθοδολογίας 
και ιεράρχηση των κλάδων 
βάσει πολλαπλασιαστικού 
οφέλους στην οικονομία 
του Δήμου όσον αφορά την 
παραγωγή και την 
απασχόληση 
Εκτίμηση οικονομικής 
ζημίας ανά επιλεγμένο 
κλάδο ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας με αξιοποίηση 
εκτός των δεδομένων από 
βάσεις οικονομικών 
δεδομένων επιχειρήσεων 
και λοιπών διαθέσιμων 
στοιχείων του πρώτου 
πακέτου εργασίας   

 Π.2.2: Σύνταξη και 
παράδοση της 
ολοκληρωμένης έκθεσης 
- Ανάλυση αποτελεσμάτων 
και παρουσίαση σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή 
- Συσχέτιση με Στρατηγική 
«Θεσσαλονίκη 2030» και 
Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 
- Ενδεικτικούς δείκτες προς 
παρακολούθηση 
- Καλές πρακτικές 

Σύμβουλος Ανάπτυξης με 
10-20 έτη εμπειρίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 -  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000  

ΑΦΜ 094410584 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23 

 

Θεσσαλονίκη, 26/07/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών 
βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων και σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης της 
οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη 
εκτίμηση των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους» 

Κωδικοί CPV:  
79415200-8: Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  
 

Προϋπολογισμός: 29.500,00€ πλέον ΦΠΑ 
24% 
(Εικοσιεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι Εικοσιεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(29.500,00€) πλέον ΦΠΑ 24% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 

«Παροχή υπηρεσιών συλλογής πρωτογενών και 
δευτερογενών βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων 
και σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης της οικονομικής 
και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση των επιπτώσεων 
από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους» 

29.500,00€ 

ΦΠΑ 24% 7.080,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 36.580,00€ 

 

Οι πληρωμές θα γίνουν τμηματικά ακολουθώντας το κάτωθι χρονοδιάγραμμα υποβολής 

παραδοτέων:  

Α/Α Είδος Παροχής 
Εργασίας 

Ποσότητα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Τιμή 
μονάδας 
(€) 

Δαπάνη (€) 

1 Π1 Συλλογή 
πρωτογενών και 
δευτερογενών 

1 Σεπτέμβριος 2021 12.000,00 12.000,00 



βάσεων 
επιχειρηματικών 
δεδομένων 

2 Π2 Έκθεση 
Αξιολόγησης της 
οικονομικής και 
επενδυτικής 
δραστηριότητας 
του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με 
ανάλογη εκτίμηση 
των επιπτωσεων 
από την πανδημία 
σε επιλεγμένους 
κλάδους 

1 Σεπτέμβριος 2021 17.500,00 17.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 29.500,00 

 ΦΠΑ (24%):  7.080,00€ 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.580,00€ 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται τμηματικά, κατόπιν της παράδοσης και παραλαβής 

εκάστου εκ των παραπάνω παραδοτέων. 

 

Η συντάξασα  

 

Χρ. Κοπρά 

Στέλεχος Διεύθυνσης Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


