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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Delivering Efficient 
Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, 
Accessibility and Responsible Travel, DESTI-SMART (PGI04871 - κωδ. εναριθμ. 
2019ΕΠ30820000) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020», και 
έχοντας υπόψη τα εξής: 

• τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 118 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα άρθρο 26 και 86 παρ. 11 έως 13 

• Την με αρ. πρωτ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης 
και αντικατάστασης της 81986/EYΘY/712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί 
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 
πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ/421/2018 (Β΄2080) και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) 

• τον ΚΕΥ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

• το Καταστατικό της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

• Το εγκεκριμένο Έργο “Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon 
transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel” - 





 

DESTI-SMART (αριθμ. Έργου PGI04871) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG EUROPE” 2014 - 2020. (κωδ. εναριθμ. 
2019ΕΠ30820000) 

• την υπ’ αρ. 3 της 16ης/20-4-2018 Συνεδρίασης του 2018, Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ για την αποδοχή του έργου “DESTI-SMART” 

• την υπ’ αρ. 2 της 3ης/29-6-2021 Συνεδρίασης του 2021, Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

• την υπ.’ Αρ. 3 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης/25-05-2022 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ σχετικά με την έγκριση της παρούσας δαπάνης και της διαδικασίας 
ανάθεσης. 

• το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα 

• Την ΣΑΕΠ 308/2 και κωδ. εναριθμ. 2019ΕΠ30820000 

 

προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: 

«Ανάπτυξη του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας thessvisit και Υποστήριξη για την 

υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ φορέων Κινητικότητας και Τουρισμού/ 

Πολιτισμού» (με κωδικό CPV: 63513000-8 Υπηρεσίες παροχής τουριστικών πληροφοριών), 

μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του άρθ. 118 του Ν.4412/16, έπειτα από την 

υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (13.500,00 €) (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσού δεκαέξι χιλιάδων 

επτακοσίων σαράντα ευρώ (16.740,00€) με ΦΠΑ. 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

63513000-8 Υπηρεσίες παροχής τουριστικών 
πληροφοριών 

13.500,00 € 

 Σύνολο προϋπολογισμού 13.500,00 € 

 ΦΠΑ 24% 3.240,00 € 

 Σύνολο με ΦΠΑ 16.740,00 € 

 

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης και παραλαβής του έργου, ο τρόπος 

πληρωμής του αναδόχου και η συγγραφή υποχρεώσεων, προσδιορίζονται στο συνημμένο 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης. 

Αντικείμενο Υπηρεσίας 

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα παράσχει στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ τις υπηρεσίες του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, σε στενή συνεργασία 





 

με την Τοπική Συντονίστρια και την Ομάδα του έργου, στελεχών της Δ/νσης Διαχείρισης & 

Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ: 

▪ Δημιουργία περιεχομένου περιγραφής σημείων ενδιαφέροντος στα ελληνικά 

▪ Δημιουργία περιεχομένου περιγραφής σημείων ενδιαφέροντος στα αγγλικά 

▪ Φωτογραφικό υλικό των σημείων ενδιαφέροντος (κατ’ ελάχιστο μία 

αντιπροσωπευτική φωτογραφία ανά σημείο) 

▪ Διευθύνσεις σημείων ενδιαφέροντος στα ελληνικά 

▪ Διευθύνσεις σημείων ενδιαφέροντος στα ελληνικά 

▪ Πηγή στοιχείων ανά σημείο 

▪ Προτεινόμενες διαδρομές- επισκέψεις, όπως θεματικές διαδρομές (πεζή) στην πόλη 

με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον 

Διάρκεια του έργου 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών της Ανάθεσης καθορίζεται σε ένα (1) μήνα 

από την έναρξη της σύμβασης. 

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. 

Τεχνική επάρκεια αναδόχου 

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. 

Συγκεκριμένα, απαιτείται να δραστηριοποιείται σε Υπηρεσίες Τουριστικής Προβολής και 

Ενημέρωσης Επισκεπτών. 

Υποβολή Προσφορών 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα, την ένδειξη: Προσφορά σχετικά με την  υπ’ αρ. 

πρωτ. 444/08.06.2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με 

τίτλο: «Ανάπτυξη του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας thessvisit και Υποστήριξη 

για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ φορέων Κινητικότητας και Τουρισμού/ 

Πολιτισμού», και 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 υλοποίησης των 

υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν, 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 ή εταιρικό 

προφίλ για την απόδειξη της συναφούς εμπειρίας. 

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την Προσφορά τους, σύμφωνα με το 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με 

συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), συνοδευόμενο από την 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την 

ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ www.mdat.gr και 

έως την Πέμπτη 16/06/2022 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, επί της οδού 

Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104A. 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. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00 – 17.00) (τηλ. 

επικοινωνίας 2313 317712, κα. Σοφία Αμπεριάδου, κα. Ανθή Τσακιροπούλου και κα. Ειρήνη 

Τσακηρίδου). 

Επιλογή Αναδόχου - Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η κατακύρωση των προς ανάθεση υπηρεσιών θα γίνει μέσω της διαδικασίας απευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 86 παρ. 11 έως 13 
του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι ανάδοχοι αξιολογούνται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων και συντελεστών: 

Α/Α Κριτήριο 
Βαθμός 

(100‐120) 
Συντελεστής 
στάθμισης 

Αποτέλεσμα 

1 
Πληρότητα Τεχνικής Προσφοράς 
(σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) 

 60  

2 Τεχνική Επάρκεια Υποψηφίου  20  

3 Οικονομική Προσφορά  20  

 Σύνολο    

 

http://www.mdat.gr/




 

Η Τελική Αξιολόγηση - κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και τον ΚΕΥ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. 

Συνημμένα: 

Α) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

Β) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
 
 




