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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Προσκαλεί 
Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης Δράσεων Μικρής Κλίμακας (small-scale actions), στο πλαίσιο 
του έργου RiConnect – URBACT» (με κωδικούς CPV 79952000-2 – Υπηρεσίες εκδηλώσεων ή 
79952100-3 – Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ή 79953000-9 – Υπηρεσίες 
οργάνωσης φεστιβάλ), έπειτα από την υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 
79952000-2 
Υπηρεσίες εκδηλώσεων 
79952100-3 
Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 
79953000-9 
Υπηρεσίες οργάνωσης 
φεστιβάλ 

«Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης 
Δράσεων Μικρής Κλίμακας (small-
scale actions), στο πλαίσιο του έργου 
RiConnect – URBACT» 

10.000,00 € 

 Σύνολο προϋπολογισμού 10.000,00 € 
 ΦΠΑ 24% 2.400,00 € 

 Σύνολο με ΦΠΑ 12.400,00 € 
Το χρονοδιάγραμμα εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης και παραλαβής του έργου, ο τρόπος 
πληρωμής του αναδόχου και η συγγραφή υποχρεώσεων, αναφέρονται στα συνημμένα τεύχη 
της πρόσκλησης. 

Αντικείμενο Υπηρεσίας 





 

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα παράσχει στη ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ τις κάτωθι υπηρεσίες, 
για την in situ (στο πεδίο) Υλοποίηση Δράσεων μικρής κλίμακας/ small-scale actions στο 
πρώην Στρατόπεδο Κόδρα, σε στενή συνεργασίας με την ομάδα έργου της ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ για 
το έργο RiConnect του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III 2014-2020: 

Α. Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης/ προετοιμασίας και απολογισμού για την in situ 
(στο πεδίο) υλοποίηση των Δράσεων μικρής κλίμακας/ small-scale actions στο πρώην 
Στρατόπεδο Κόδρα. Συντονισμός – συνολική οργάνωση παραγωγής – επικοινωνία και 
διάχυση. 

Β. Υλοποίηση Δράσεων μικρής κλίμακας/ small-scale actions in situ (στο πεδίο): 
Περιλαμβάνονται η επιλογή και προμήθεια των απαραίτητων υλικών και οι διαδικασίες 
κατασκευής και τοποθέτησης στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα Τα στοιχεία εξοπλισμού 
στοχεύουν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών στο πρώην Στρατόπεδο Κόδρα, με 
έμφαση στην ανάδειξή τους, καθώς και στην ανάδειξη των εννοιών της αστικής βιωσιμότητας, 
της σχέσης πόλης – φύσης και της κυκλικότητας. 

Δικαίωμα – Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη 
– μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), 
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική ικανότητα και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 
ανάλογων προς την ζητούμενη υπηρεσία. 

Τεχνική επάρκεια αναδόχου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη των 
αναγκών των ζητούμενων υπηρεσιών του Έργου, του στόχου και των ιδιαιτεροτήτων του και 
εφαρμογή αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε σχέση με το συμμετοχικό σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη κοινοτήτων (community building) και την ενεργοποίηση πολιτών και φορέων στην 
in situ (στο πεδίο) Υλοποίηση Δράσεων μικρής κλίμακας/ small-scale actions. Επίσης, θα 
πρέπει να διαθέτει ειδική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων και μεθοδολογιών 
συμμετοχικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, απαιτείται να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας, ήτοι 
σε 79952000-2 – Υπηρεσίες εκδηλώσεων ή 79952100-3 – Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ή 79953000-9 – Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ. 

 να έχουν στο ενεργητικό τους δραστηριότητες που συνάδουν με τις κατευθύνσεις του 
έργου RiConnect ως προς τα θέματα της συμμετοχικότητας πολιτικών και συμμετοχικού 
σχεδιασμού σε θέματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αστικού σχεδιασμού, 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικότητας. 





 

 να έχουν υλοποιήσει συναφή έργα και σχετικές με τα παραπάνω παραγωγές. 

Σύνταξη Προσφορών 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να 
φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και την ένδειξη: 
Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας 
με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης Δράσεων Μικρής Κλίμακας (small-scale actions), 
στο πλαίσιο του έργου RiConnect – URBACT» και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της 
παρούσας Πρόσκλησης, να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Α. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: προσδιορίζεται το περιεχόμενό του στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς τους 
οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τεχνική πρόταση - μεθοδολογία υλοποίησης 
των υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν και των παραδοτέων ανά δράση, όπως 
περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών. 

Β. «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»: για την τεκμηρίωση της Τεχνικής Επάρκειας του 
Προσφέροντος θα πρέπει να προσκομιστεί αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα 
αναφέρονται τα συναφή έργα και δράσεις που έχει υλοποιήσει ο Ανάδοχος. 

Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του 
Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον 
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και 
τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Διάρκεια του έργου 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών της Ανάθεσης καθορίζεται σε δύο (2) μήνες 
από την έναρξη της σύμβασης. 

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. 919/02‐11‐2021 
Πρόκληση», τα κάτωθι: 

 το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο 
και σφραγισμένο,  

 την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται επίσης, 
Ο Φάκελος θα πρέπει να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) 
ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της δημοσιοποίησης της παρούσας και έως 
την 11/11/2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, επί της οδού Βασιλέως. 
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 (9.00 – 17.00) (τηλ. 
επικοινωνίας 2313 317712, κα. Σοφία Αμπεριάδου, κα. Παρασκευή Ταράνη και κα. Ανθή 
Τσακιροπούλου). 

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

Η Τελική Αξιολόγηση‐κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης έργων, Μελετών, Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΜΑΘ 
ΑΕ - ΑΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

Επιλογή Αναδόχου ‐ Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η κατακύρωση των προς ανάθεση υπηρεσιών θα γίνει μέσω της διαδικασίας απευθείας 
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους όπως αυτά ορίζονται κατά την παράγραφο 7 του Άρθρου 86 
του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι ανάδοχοι ανταγωνίζονται αποκλειστικά 
και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 

Η αξιολόγηση των Αναδόχων θα γίνει βάσει των κάτωθι κριτηρίων και συντελεστών: 

Α/Α Κριτήριο Βαθμός 
(1-10) 

Συντελεστής 
στάθμισης 

Αποτέλεσμα 

1 Κριτήριο 1: Η ορθότητα αντίληψης από 
τον υποψήφιο του αντικειμένου και των 
απαιτήσεων της σύμβασης και η 
τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος 

 4  

2 Κριτήριο 2: Η εξειδίκευση των δράσεων 
που τεκμηριώνει την συμφέρουσα σχέση 
της προσφερόμενης ποιότητας με το 
προβλεπόμενο κόστος 

 3  

3 Κριτήριο 3: Η τεχνική επάρκεια προσόντων  3  

 Σύνολο   ΜΑΧ (100) 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 1 έως 10 βαθμούς (όπου 1: 
πολύ κακό, 10: άριστο). 
Συνημμένα: 
Α) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
Β) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
 της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

Αγγελική Κανούλα 




	Σύνταξη Προσφορών

