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Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο: 

 Θεσσαλονίκη, 4/4/2019  

Αρ. Πρωτ.: 83  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Για την παροχή υπηρεσιών «Συμβούλου Δημοσιότητας και Προβολής», για την κάλυψη των αναγκών 

του έργου με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση των κτηρίων στρατωνισμού και Περιβαλλοντική 

Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά»  

 

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, έχοντας υπόψη:  

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και συγκεκριμένα τα άρθρα 116, 118, 120  

• τους Κανονισμούς της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  

• την υπ’ αριθμ. 9α/2η/18-1-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την Έγκριση και επικύρωση 

των αποφάσεων των Οργάνων Εποπτείας του έργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την 

εκπόνηση των μελετών του έργου «Δημιουργική Επανάχρηση των Κτιρίων Στρατωνισμού και 

Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά» 

• την ανάγκη υλοποίησης των υπηρεσιών άμεσα, για την έγκαιρη προετοιμασία εκδηλώσεων προβολής 

του ανωτέρω έργου  

Προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συμβούλου 

Δημοσιότητας και Προβολής», στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργική Επανάχρηση των Κτηρίων 

Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) 

Παύλου Μελά», (με κωδικό CPV 79342200).  

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 



Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(11.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκατέσσερεις χιλιάδες διακόσια εξήντα 

ευρώ (14.260,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

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 παράσχει στη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ τις υπηρεσίες του, όπως αυτές 

αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, σε στενή συνεργασία με την ομάδα έργου της ΜΑΘ 

ΑΑΕ/ΟΤΑ και τον υπεύθυνο συντονιστή του Δήμου Παύλου Μελά,  στο πλαίσιο του έργου του τίτλου.  

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες αφορούν στα εξής:  

1. Δημιουργία Ταυτότητας του έργου 

2. Οργάνωση ημερίδας 

3. Παραγωγή Video παρουσίασης 

4. Σχεδίαση και παραγωγή Banners.  

 

Διάρκεια του έργου  

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, έως τη λήξη των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προς το Δήμο Παύλου Μελά, στο πλαίσιο του έργου του τίτλου, ή τυχόν 

παράτασης αυτού, άνευ επιπλέον οικονομικού αντικειμένου ή αμοιβής.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2313 31 7 5 65, 

κ. Καλογήρου). 

 

Υποβολή Προσφορών  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται, 

συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη 

επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier),  ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο email της 

Εταιρίας: info@mdat.gr), συνοδευόμενο από την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, που αρχίζει από την ημέρα της δημοσιοποίησης της παρούσας και έως την Παρασκευή 

12/04/2019 και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος 

όροφος, γραφείο 106A.  

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

με τον Κανονισμό Ανάθεσης έργων, Μελετών, Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής  

 

                                  Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών  

 

1) Γεωργία Ρανέλλα 2) Χρυσόστομος Καλογήρου 3) Μίνα Τολίδου 


