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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ, ως 
Αναθέτουσα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών του έργου «Παροχή 
Υπηρεσιών Διαπεριφερειακής Διοίκησης-Διαχείρισης και Συντονισμού στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή 
Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στην υλοποίηση του έργου «Delivering Efficient 
Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and 
Responsible Travel» («Επίτευξη Αποδοτικού Βιώσιμου Τουρισμού με καινοτομίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα στις μεταφορές: Βιώσιμη Κινητικότητα, Προσβασιμότητα και Υπεύθυνη Μετακίνηση») και 
ακρωνύμιο “DESTI – SMART”», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Η σύμβαση θα ανατεθεί βάσει ποιοτικών κριτηρίων μόνο (παρ. 7 και 11, άρθρου 86, Ν. 
4412/2016), όπου το στοιχείο του κόστους έχει σταθερή τιμή. 

Αριθμός Διακήρυξης: 1/2018-Υ 

Προϋπολογισμός: 150.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 186.000,00 €) 

Γλώσσα: Ελληνική 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : [72224000-1] - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της Σύμβασης έως και τη λήξη του έργου, δηλαδή στις 
30/11/2022. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG EUROPE 2014 – 2020 (85%) και το ΠΔΕ (15%).  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 3.000,00 ευρώ (τριών χιλιάδων ευρώ). 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/08/2018 και ώρα 10:00.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 29/8/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, 
στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Βασ. Γεωργίου 1Α Θεσσαλονίκη, γραφείο 106 Α. 

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αύξοντα αριθμό 63086, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ,  www.thessaloniki.gr/math . 

Πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία και το αντικείμενο του έργου, παρέχονται από την 
παρακάτω διεύθυνση: Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α., 
Βασιλέως Γεωργίου 1Α Θεσσαλονίκη 54640, τηλ. 2313317712, κα Στέλλα Ζούντσα, Δ/νση 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων & Διεθνών Συνεργασιών. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 
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