
     
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 -  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000  
ΑΦΜ 094410584 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23             
 

Προς:  Κας Κασσιανή Τσιτουρίδου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 

             Θεσσαλονίκη, 16/09/2021 

  Αρ. Πρωτ.: 810 
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Για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών» για την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Ανθεκτικότητας και Ένταξης που προτίθεται να αναθέσει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ), 
στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Embracin». 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, έχοντας υπόψη: 

• τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
• τον ΚΕΥ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
• την υπ’ αρ. 2 απόφαση της  2ης/02.12.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΘ ΑΕ 

ΟΤΑ 
• την από 06.12.2019 Σύμβαση  για το έργο «EMBRACIN» αρ. έργου 863700 με τον χρηματοδότη φορέα 

Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (AMIF).  
• το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που τη συνοδεύει 

Προσκαλεί 

την υποψήφια ανάδοχο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο 
«Παροχή Συμβολές Ψυχικής Υγείας» για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανθεκτικότητας και Ένταξης 
που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Embracin» με κωδικό 
CPV: 85121270-6 (Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες). 

Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων διακόσια πενήντα Ευρώ  
(*11,250.00 €) 
(*Η ανωτέρω τιμή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.) 

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης και παραλαβής του έργου, ο τρόπος πληρωμής του 
αναδόχου και η συγγραφή υποχρεώσεων, αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της 
πρόσκλησης. 

Αντικείμενο Υπηρεσίας 

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα παράχει στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ τις υπηρεσίες του, όπως αυτές αναφέρονται 
στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, σε στενή συνεργασία με τον/την Συντονιστη-ρια/Ομάδα του 
έργου, στελέχους της Δ/νσης Ανθεκτικότητας και Ένταξης  της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του έργου του τίτλου. 





 
Ο υποψήφιος προς το σκοπό της κάλυψης των αναγκών του συγκεκριμένου έργου κατά την εκτέλεσή του 
πακέτου έργου νο. 4 με τίτλο «Πιλοτικές Εφαρμογές και αξιολόγηση του Μοντέλου (συγκεκριμένα την πιλοτική 
εφαρμογή της Θεσσαλονίκης, βάσει του τεχνικού Δελτίου του έργου, και ειδικότερα στην υλοποίηση μέρους 
του πακέτου νο. 4, θα αναλάβει στον σχεδιασμό & υλοποίηση  των παρακάτω σεμιναρίων πάντα σε συνεργασία 
με την συντονίστρια & κοινωνικό λειτουργό του Έργου, με τους ωφελούμενους ανάλογα με τις ανάγκες τους 
μαζί με τους εθελοντές (οικογένειες & μόνοι εθελοντές) του προγράμματος: 

Ενδεικτικού Κύκλοι Σεμιναρίων: (2) 

Ενδεικτικός Κύκλος 1:  
• Διάγνωση αναγκών  Γνωριμία, πλαίσιο συναντήσεων και όροι λειτουργίας της ομάδας  
• Διαπροσωπικές Δεξιότητες Αυτοπαρουσίαση, διερεύνηση αναγκών, ανάδυση προβληματισμών 
• Αναγνώριση -Δυνατά σημεία Ομαδικότητα – πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις 
• Αυτό-παρουσίαση Ατομικές και διαπροσωπικές δεξιότητες – δυνατά σημεία 
• Ομαδικότητα Επένδυση στη δημιουργικότητα, ατομική και ομαδική 

Ενδεικτικός Κύκλος 2:  

• Προσωπικοί Στόχοι/Σχέδιο δράσης  
• Εμπόδια και δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων -  Διερεύνηση και αναγνώριση εσωτερικών και 

εξωτερικών ενισχύσεων  Διαχείριση άγχους και αντιμετώπιση των δυσκολιών – η ευαλωτότητα ως 
δύναμη – η ανάπτυξη μιας θετικής στάσης 

• Η σημασία της ψυχικής υγείας και οι σχετικές πρώτες βοήθειες   
 Κλείσιμο της ομάδας, ανατροφοδότηση και αποχαιρετισμός 

 Κατά την διάρκεια της σύμβασης: Εποπτεία (ομαδικές και μεμονωμένες συνεδρίες εάν κριθεί αναγκαία 
μέχρι 2 ανά μήνα/ανά ωφελούμενο) 

Διάρκεια του έργου 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή της, με πιθανή παράταση άνευ 
επιπλέον οικονομικού αντικειμένου ή αμοιβής, μέχρι την ολοκλήρωση των παραδοτέων και τις πιθανές 
διορθώσεις που θα προκύψουν από τον/την Συντονίστρια/Ομάδα του έργου. 

Υποβολή προσφορών 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σε κλειστό και σφραγισμένο Φάκελο, με την ένδειξη:  
«Υποβολή Προσφοράς προς τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την με αρ. πρωτ. 810/16-09-2021 Πρόκληση», το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας 
ταχυμεταφορών (courier), ή μέσω ηλεκτρoνικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@mdat.gr , 
συνοδευόμενο από την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται επίσης, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της 
δημοσιοποίησης της παρούσας και έως την 23/09/2021 και ώρα 15:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, 
επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104A. Η ημερομηνία υποβολής του 
φακέλου προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο της Εταιρίας 
(2313317349-  231331 7433 πληροφορίες Πάολα Σερεμέτη).  
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 
Ν.4782/2021). 
 
Προσφορές που δεν θα  περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη 
ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  





 
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και 
σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν. 
 

Συνημμένα: 
Α) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
Β) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

 
 
 
 
 

Αγγελική Κανούλα 
 




