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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Θ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΜΕΙΗΟΝΟ ΑΣΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Α.Ε. – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΣΟΠΙΚΘ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ -ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ:   

 τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ  Οδθγίεσ  2014/24/  ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  και  ςυγκεκριμζνα  τα  

άρκρα  116, 118, 120,    όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4782/2021. 

 τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ   

 τθν υπ’ αρικμόν 6 Απόφαςθ τθσ 3θσ/29.06.2021 υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ   

 τθν από 15/07/2021 φμβαςθ τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ με τον Διμο Θεςςαλονίκθσ 

 το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σεχνικι Μελζτθ) που ςυνοδεφει τθν παροφςα, 

προτίκεται να προβεί ςε διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 118 του Ν.4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 50 του Ν.4782/2021), για 

τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν παροχισ ςυμβοφλων ςε κζματα ςχεδιαςμοφ (cpv: 79415200‐8) 

και ςυγκεκριμζνα τθ «υλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν βάςεων επιχειρθματικϊν 

δεδομζνων και ςφνταξθ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ και επενδυτικισ 

δραςτθριότθτασ του Διμου Θεςςαλονίκθσ με ανάλογθ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν 

πανδθμία ςε επιλεγμζνουσ κλάδουσ» προβλεπόμενου π/υ 29.500,00 πλζον ΦΠΑ 24% και 

χρονικι διάρκεια δφο (2) μθνϊν τθρϊντασ όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ, τισ διατάξεισ του Ν. 

4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

Σο κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, βάςει τιμισ με τθν προχπόκεςθ ότι θ προςφορά κα πλθροί όλουσ τουσ όρουσ και 

τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και θ προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, δεν κα υπερβαίνει τθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 

 79415200-8: 
Τπθρεςίεσ παροχισ 
ςυμβουλϊν ςε 
κζματα ςχεδιαςμοφ,  
 
  

«Παροχι υπθρεςιϊν ςυλλογισ 
πρωτογενϊν και δευτερογενϊν 
βάςεων επιχειρθματικϊν δεδομζνων 
και ςφνταξθ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ τθσ 
οικονομικισ και επενδυτικισ 
δραςτθριότθτασ του Διμου 
Θεςςαλονίκθσ με ανάλογθ εκτίμθςθ 
των επιπτϊςεων από τθν πανδθμία 
ςε επιλεγμζνουσ κλάδουσ» 

 
 
 
 
 
29.500,00€ 

  φνολο προχπολογιςμοφ 29.500,00€ 

  ΦΠΑ 24% 7.080,00€ 

  φνολο με ΦΠΑ 36.580,00€ 

 

Σο χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, ο τρόποσ εκτζλεςθσ και παραλαβισ του ζργου, ο τρόποσ 

πλθρωμισ του αναδόχου και θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, αναφζρονται ςτα ςυνθμμζνα τεφχθ 

τθσ πρόςκλθςθσ. 

Αντικείμενο Τπηρεςίασ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

Π.1: υλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν βάςεων επιχειρθματικϊν δεδομζνων 

Θ πρωτογενισ ζρευνα κα πραγματοποιθκεί ςτισ επιχειριςεισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ, κα 

είναι ςτρωματοποιθμζνθ και αντιπροςωπευτικι καλφπτοντασ ικανοποιθτικά τόςο τουσ 

κλάδουσ ενδιαφζροντοσ όςο και τουσ λοιποφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ του Διμου. Σα κζματα 

που κα αντιμετωπίςει θ ζρευνα είναι: 

−  Θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των επιχειριςεων, 

−  Θ ανίχνευςθ των μεταβολϊν των οικονομικϊν τουσ ςτοιχείων ζναντι των προθγοφμενων 

ετϊν, 

−  Θ εκτίμθςθ του μεγζκουσ τθσ ηθμιάσ που ζχουν υποςτεί από τθν πανδθμία, 

−  Θ καταγραφι των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν και των αναγκϊν τουσ αποτελϊντασ 

ςθμαντικι πθγι πλθροφόρθςθσ για τουσ φορείσ άςκθςθσ οικονομικισ/περιφερειακισ 

πολιτικισ. 

Σαυτόχρονα κα αναηθτθκοφν πθγζσ βάςεων επιχειρθματικϊν δεδομζνων για τθν καλφτερθ 

διαχείριςθ του δείγματοσ και πιο ζγκυρθ ανάλυςθ και επεξεργαςία των αποτελεςμάτων. 

Π.2: Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ και επενδυτικισ δραςτθριότθτασ του Διμου 

Θεςςαλονίκθσ με ανάλογθ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν πανδθμία ςε επιλεγμζνουσ 

επιχειρθματικοφσ κλάδουσ. Θ ζκκεςθ κα περιλαμβάνει και κα αναπτφξει τα παρακάτω δφο 

πακζτα εργαςίασ: 

Π.2.1: Αποτφπωςθ Τφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

-  Παρουςίαςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ (Μικρζσ και ΜΜ επιχειριςεισ) 

-  Αξιολόγθςθ και ιεράρχθςθ των κλάδων ςτον Διμο βάςει ςυνειςφοράσ τουσ ςτθν οικονομία 

του Διμου. Κακοριςμόσ κριτθρίων κατθγοριοποίθςθσ. 

21PROC008981129 2021-07-26



-  Κακοριςμόσ μεκοδολογίασ και ιεράρχθςθ των κλάδων βάςει πολλαπλαςιαςτικοφ όφελοσ 

ςτθν οικονομία του Διμου όςον αφορά τθν παραγωγι και τθν απαςχόλθςθ. 

-  Εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ ηθμιάσ ανά επιλεγμζνο κλάδο ωσ αποτζλεςμα τθσ πανδθμίασ 

λόγω COVID-19 με αξιοποίθςθ εκτόσ των δεδομζνων από βάςεισ οικονομικϊν δεδομζνων 

επιχειριςεων και λοιπϊν διακζςιμων ςτοιχείων του πρϊτου πακζτου εργαςίασ. 

Π.2.2: φνταξθ και παράδοςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ Ζκκεςθσ 

-  Ανάλυςθ αποτελεςμάτων και παρουςίαςθ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

-  υςχζτιςθ με τθ τρατθγικι «Θεςςαλονίκθ 2030» και τουσ τόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 

-  Ενδεικτικοφσ δείκτεσ προσ παρακολοφκθςθ από πλευράσ Διμου Θεςςαλονίκθσ 

-  Καλζσ πρακτικζσ 

Ενδεικτικοί κλάδοι ενδιαφζροντοσ: 

1)  Διαχείριςθ ακινιτων- Real estate 

2)  Εμπόριο 

3)  Σουριςμόσ 

4)  Εςτίαςθ 

5)  Logistics/ Ειςαγωγζσ-Εξαγωγζσ 

6)  Λοιπζσ επιχειριςεισ ΜΜΕ παροχισ υπθρεςιϊν: εκπαίδευςθ-υγεία-ψυχαγωγία-πολιτιςμόσ-

επικοινωνία 

Θ ζκκεςθ κα αποτελζςει απαραίτθτο εργαλείο διαμόρφωςθσ και άςκθςθσ αςτικισ 

οικονομικισ πολιτικισ ςτοχευμζνθσ ςτα γενικά και ειδικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι 

επιχειριςεισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ και τθν μόχλευςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων για τθν 

μετζπειτα δθμιουργία ενόσ Κζντρου τιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ με όρουσ πράςινθσ 

λειτουργίασ και προτεραιότθτα τισ υφιςτάμενεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ). 

Κατόπιν τοφτου, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ ςασ προςκαλεί να καταθζςετε την οικονομική ςασ 

προςφορά μζχρι τισ 02.08.2021 ημζρα Δευτζρα και ώρα 15:00 μ.μ. ςτα γραφεία τησ ΜΑΘ 

ΑΕ ΑΟΣΑ, επί τησ οδοφ Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμόσ 1, 1οσ όροφοσ, γραφείο 104A.   

Δικαίωμα – Προχποθζςεισ υμμετοχήσ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που 

υποβάλλουν κοινι προςφορά, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ υμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ 

– μζλθ που ζχουν κυρϊςει τθ υμφωνία περί Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), 

υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει 

ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. 

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, οι ενδιαφερόμενοι  

κα πρζπει να διακζτουν επαρκι τεχνικι ικανότθτα και εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

ανάλογων προσ τθν δθμοπρατοφμενθ υπθρεςία. 

Σεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότητεσ 
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Σα παραπάνω με τισ απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ αναλφονται ωσ εξισ:  

Π.1: υλλογι 
πρωτογενϊν και 
δευτερογενϊν βάςεων 
επιχειρθματικϊν 
δεδομζνων 

Καταγραφι τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
των επιχειριςεων  
Ανίχνευςθ των μεταβολϊν 
των οικονομικϊν τουσ 
ςτοιχείων ζναντι των 
προθγοφμενων ετϊν  
Εκτίμθςθ του μεγζκουσ τθσ 
ηθμίασ που ζχουν υποςτεί 
από τθν πανδθμία  
Καταγραφι των 
προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηουν και των 
αναγκϊν τουσ αποτελϊντασ 
ςθμαντικι πθγι 
πλθροφόρθςθσ για τουσ 
φορείσ άςκθςθσ 
οικονομικισ/περιφερειακισ 
πολιτικισ 

φμβουλοσ Ανάπτυξθσ – 10 
με 20 ζτθ εμπειρίασ 

Π.2: Ζκκεςθ 
Αξιολόγθςθσ τθσ 
οικονομικισ και 
επενδυτικισ 
δραςτθριότθτασ του 
Διμου Θεςςαλονίκθσ με 
ανάλογθ εκτίμθςθ των 
επιπτϊςεων από τθν 
πανδθμία ςε 
επιλεγμζνουσ κλάδουσ 

Π2.1: Αποτφπωςθ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ  
Καταγραφι και 
παρουςίαςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ οικονομικισ 
κατάςταςθσ των 
επιχειριςεων του Διμου 
Θεςςαλονίκθσ βάςει των 
οικονομικϊν ςτοιχείων που 
ζχουν ςυλλεχκεί από 
βάςεισ επιχειρθματικϊν 
δεδομζνων (ΜΜΕ) 
Αξιολόγθςθ και ιεράρχθςθ 
των κλάδων ςτον Διμο 
βάςει ςυνειςφοράσ τουσ 
ςτθν οικονομία του Διμου. 
Κακοριςμόσ κριτθρίων 
κατθγοριοποίθςθσ  
Κακοριςμόσ μεκοδολογίασ 
και ιεράρχθςθ των κλάδων 
βάςει πολλαπλαςιαςτικοφ 
οφζλουσ ςτθν οικονομία 
του Διμου όςον αφορά τθν 
παραγωγι και τθν 
απαςχόλθςθ 
Εκτίμθςθ οικονομικισ 
ηθμίασ ανά επιλεγμζνο 
κλάδο ωσ αποτζλεςμα τθσ 
πανδθμίασ με αξιοποίθςθ 
εκτόσ των δεδομζνων από 
βάςεισ οικονομικϊν 

φμβουλοσ Ανάπτυξθσ με 
10-20 ζτθ εμπειρίασ 
 
ι/και Οικονομολόγοσ με 10 
ζτθ εμπειρίασ 
 
Αναλυτισ δεδομζνων (Data 
analyst) με 10 ζτθ εμπειρίασ  
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δεδομζνων επιχειριςεων 
και λοιπϊν διακζςιμων 
ςτοιχείων του πρϊτου 
πακζτου εργαςίασ   

 Π.2.2: φνταξθ και 
παράδοςθ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ ζκκεςθσ 
- Ανάλυςθ 
αποτελεςμάτων και 
παρουςίαςθ ςε ζντυπθ 
και θλεκτρονικι μορφι 
- υςχζτιςθ με 
τρατθγικι 
«Θεςςαλονίκθ 2030» και 
τόχουσ Βιϊςιμθσ 
Ανάπτυξθσ 
- Ενδεικτικοφσ δείκτεσ 
προσ παρακολοφκθςθ 
- Καλζσ πρακτικζσ 

φμβουλοσ Ανάπτυξθσ με 
10-20 ζτθ εμπειρίασ 

 

φνταξη Προςφορών 

Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι ςφραγιςμζνοσ και απαραίτθτα να 

φζρει τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προςφζροντα κακϊσ επίςθσ και τθν ζνδειξθ 

Προςφορά ςχετικά με τθν Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ 

με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν ςυλλογισ πρωτογενϊν και δευτερογενϊν βάςεων 

επιχειρθματικϊν δεδομζνων και ςφνταξθ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ και 

επενδυτικισ δραςτθριότθτασ του Διμου Θεςςαλονίκθσ με ανάλογθ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων 

από τθν πανδθμία ςε επιλεγμζνουσ κλάδουσ» και να αναγράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου 

τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, να περιλαμβάνει: 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τθν οικονομικι προςφορά για τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ 

και µε ΦΠΑ. Θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται από τον προςφζροντα ι τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του προςφζροντα. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, κάκε άλλθ νομικι επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε άλλθ 

δαπάνθ μθ ρθτά κακοριηόμενθ από τθν παροφςα, επιβαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να 

ζχουν ςυνυπολογιςκεί ςτθν προςφορά του διαγωνιηόμενου. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ µε τθν προςφορά του δεςμεφεται να υλοποιιςει το ζργο ςτον 

προδιαγεγραμμζνο χρόνο και ςτθν ποιότθτα και επίπεδο ςφμφωνα µε τθν προςφορά του και 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ.  

Επιπρόςκετα, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, κα πρζπει 

να προςκομίςετε μαηί με τθν οικονομικι ςασ προςφορά και τα παρακάτω δικαιολογθτικά 

ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι Τπεφκυνθ Διλωςθ. Θ υποχρζωςθ αφορά: 
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α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ 

διαχειριςτζσ 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) τον Διευκφνοντα φμβουλο, τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ 

τθσ εταιρείασ, 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου 

δ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων τον κατά περίπτωςθ νόμιμο 

εκπρόςωπο. 

 Φορολογικι ενθμερότθτα (για κάκε νόμιμθ χριςθ εκτόσ είςπραξθσ) 

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ και Πιςτοποιθτικά μεταβολϊν ΓΕΜΘ, αντίγραφο καταςτατικοφ τθσ 

εταιρίασ, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τελεί υπό απόλυτθ ςυμμόρφωςθ προσ το ιςχφον νομοκετικό 

πλαίςιο και τον Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (General Data Protection 

Regulation, GDPR) - 679/2016 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), ωσ προσ τα παραδοτζα πακζτα 

εργαςίασ. 

Διάρκεια του ζργου 

Θ διάρκεια του ζργου είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. 

Τποβολή Προςφορών  

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει φάκελο Προςφοράσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι 

ςφραγιςμζνοσ και απαραίτθτα να φζρει τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προςφζροντα 

κακϊσ επίςθσ και τθν ζνδειξθ Προςφορά ςχετικά με τθν Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ 

για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν ςυλλογισ πρωτογενϊν και 

δευτερογενϊν βάςεων επιχειρθματικϊν δεδομζνων και ςφνταξθ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ τθσ 

οικονομικισ και επενδυτικισ δραςτθριότθτασ του Διμου Θεςςαλονίκθσ με ανάλογθ εκτίμθςθ 

των επιπτϊςεων από τθν πανδθμία ςε επιλεγμζνουσ κλάδουσ» και να αναγράφεται ο αρικμόσ 

πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τθν οικονομικι 

προςφορά του (επιςυνάπτεται το αντίςτοιχο ζγγραφο) και επίςθσ, το ζντυπο αίτθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (που επιςυνάπτεται), αυτοπροςϊπωσ ι ταχυδρομικά (με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι μζςω εταιρείασ ταχυμεταφορϊν (courier), εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ  που αρχίηει από τθν θμζρα τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ και ζωσ τθν  Δευτζρα 

02/08/2021 και ϊρα 15:00  ςτα γραφεία τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ, επί τθσ οδοφ Β.  Γεωργίου Αϋ 

αρικμόσ 1, 1οσ όροφοσ, γραφείο 104A. Θ θμερομθνία υποβολισ φακζλου προςφοράσ 

αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρζχονται τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ώρεσ (9:00 – 17:00) (τηλ. 

επικοινωνίασ 2313 31 7712- 231331 7431, κα. Στ. Γκολιδάκη και  κα. Χρ. Κοπρά). 

Θ τελικι αξιολόγθςθ- κατάταξθ των υποψθφίων για τθν τελικι επιλογι κα πραγματοποιθκεί 

ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (ΚΕΤ) τθσ ΜΑΘ ΑΕΑ ΑΟΣΑ λαμβάνοντασ 

υπόψθ το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ τιμισ προςφοράσ. 
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θμειϊνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν 

προςκλικθκαν να υποβάλουν προςφορά (άρκρο 120 παρ. 3Α του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 53 του Ν. 4782/2021). 

ε περίπτωςθ ανάκεςθσ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να προςζλκει για 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο 

άρκρο 80 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Οι προςφορζσ προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα και ςφμφωνα µε τα αναφερόμενα ςτο παρόν. 

υνθμμζνα: 

Α. Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σεχνικι Μελζτθ) 

Β. Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

Γ. Ζντυπο οικονομικισ Προςφορϊν  

Πίνακασ Αποδεκτών 

1. ICAP Α.Ε. 

Λεωφόροσ Ελευκερίου Βενιηζλου 2 

17676 Καλλικζα Αττικισ 

2. ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. 

αλαμίνοσ 32 

15124 Μαροφςι  

3. V ΝΕΣΡΙΝΟ ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ολωμοφ 37,  

10682 Ακινα 

 

 

Η Διευθφνουςα φμβουλοσ 

τησ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΣΑ 

 

 

 

Αγγελική Κανοφλα 
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