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Αριθμ. Πρωτ.: 481 

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2021  

 

Προς:  

Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 

μελέτης τεκμηρίωσης της κατ’ εξαίρεσης εφαρμογής πλαισίου ειδικών κινήτρων με εφαρμογή στον 

Θ.Υ.Κ.Δ. Αργοδιατροφής, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 

147/08.08.2016 τ.Α') όπως ισχύει 

2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ009437625  2021-10-27 

Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ009437805  2021-10-27 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 3/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της 

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54621.  Το συνολικό ποσό 

για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα δέκα οκτώ χιλιάδες είκοσι επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά 

(18.027,39 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.Ε   

04.64.01.90.0029 του προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης 

Καινοτομίας, οικονομικού έτους 2021. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά 

είδος 

• Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 

• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή 

απορρίπτεται 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη 

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του 

Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,   

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  

γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση 

• Φορολογική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

• Ασφαλιστική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

• Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής 

• Ομάδα Έργου στην οποία να τεκμηριώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, η διεθνής εμπειρία 

• Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης δεν θα 

υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού τους δύο μήνες 

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 

2316-01961 και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12, τκ 54621, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης 

Καινοτομίας www.thessinnozone.gr 

 

Συνημμένα  

o Τεχνικές Προδιαγραφές 

o Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κυριάκος Λουφάκης 

 

Κοινοποίηση: 

• Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 

 

Εσωτ. διανομή: 

• Φάκελος αιτήματος 
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Tαχ. Δ/νση       : Φιλικής Εταιρείας 12      

Τ.Κ.       : 54621      

Πληροφορίες : Λήδα Παπατζήκα     

Τηλέφωνο    : 2316 019621     

Fax : 23160 18634      

e-mail : papatzika@thessinnozone.gr      

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών 

μελέτης τεκμηρίωσης της κατ’ εξαίρεσης εφαρμογής πλαισίου ειδικών κινήτρων με εφαρμογή στον Θ.Υ.Κ.Δ. 

Αργοδιατροφής: 

1. Με τον ν. 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α’ ) ως ισχύει, εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης 

καθορίζεται Ζώνη με την επωνυμία «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» (Ζ.ΚΑΙ.Θ). Ως Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζεται «η 

περιοχή εντός της οποίας εγκαθίστανται οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

μεταξύ των οποίων δημιουργείται ένα πεδίο διαρκούς συνέργειας και συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της 

έρευνας της καινοτομίας και της τεχνολογίας, σε τομείς που αφορούν στην ελληνική οικονομία και την 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους με την ενσωμάτωση τους σε παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες από 

υφιστάμενες ή ιδρυόμενες καινοτόμους επιχειρήσεις». 

Με την υπ’ αριθμ. 5064/613/09-05-2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίστηκαν τα όρια δραστηριοποίησης 

της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. 

Εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζονται Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.), οι οποίες 

ορίζονται «ως ειδικά διαμορφωμένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και 

λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και 

ινστιτούτων, των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ.». 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2184/108826/01-09-2014 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 

έγινε η δωρεάν παραχώρηση στην εταιρεία ‘’Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.’’ της χρήσης τμήματος 

εμβαδού 60.000 τ.μ., μετά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων από το υπ’ αριθμ 696 τεμάχιο, 

αγροκτήματος Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης για χρονική διάρκεια 25 ετών, με δικαίωμα παράτασης για άλλα 

δέκα έτη με σκοπό την ίδρυση εντός αυτού Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και σύμφωνα με 

τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτήν. 

 

2. Η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου παρουσιάζονται 

ως ακολούθως:  

 

Α) Επικαιροποίηση ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

Συνοπτική επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το εγχείρημα 

δημιουργίας του Θ.Υ.Κ.Δ. Αγροδιατροφής ώστε να αναγνωριστούν τυχόν αλλαγές τα βασικά δεδομένα και οι 

δυνατότητες ανάπτυξης του Θύλακα, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα επόμενα βήματα. Ενδεικτικά: 
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• Η διαθέσιμη έκταση προς αξιοποίηση (π.χ. υφιστάμενο καθεστώς παραχώρησης, χαρακτηριστικά 

έκτασης, υφιστάμενος πολεοδομικός/αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, επιτρεπόμενες χρήσεις, επιτρεπόμενη 

δόμηση, τυχόν περιορισμοί στην αξιοποίηση, κτλ.). 

• Το όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι της ΑΖΚ αναφορικά με την δημιουργία του Θ.Υ.Κ.Δ. 

Αγροδιατροφής. 

• Οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε όλους τους τομείς (π.χ. 

πολεοδομικός/τεχνικός σχεδιασμός, εξεύρεση χρηματοδότησης, συζητήσεις με δυνητικούς χρήστες του 

Θύλακα), η πορεία τους, η υφιστάμενη κατάστασή τους και το μέχρι στιγμής αποτέλεσμά τους. 

• Τα βασικά δεδομένα της δυνητικής ζήτησης για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Θ.Υ.Κ.Δ. 

Αγροδιατροφής (π.χ. αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου της αγροδιατροφής, αριθμός φοιτητών και 

ερευνητών σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες, κ.α.) 

 

Β) Επικαιροποίηση στρατηγικών κατευθύνσεων και βασικού πλάνου ανάπτυξης & λειτουργίας Θ.Υ.Κ.Δ. 

Αγροδιατροφής. 

Ειδικότερα: 

• Επικαιροποίηση του το πλάνου ανάπτυξης και λειτουργίας του Θ.Υ.Κ.Δ. Αγροδιατροφής , στη βάση 

στρατηγικών κατευθύνσεων αναφορικά με το ρόλο και τους στρατηγικούς στόχους του Θύλακα εντός 

του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας.  

• Οι κατηγορίες του στοχευόμενου κοινού / δυνητικών χρηστών του Θ.Υ.Κ.Δ. Αγροδιατροφής (π.χ. 

εδραιωμένες επιχειρήσεις, νεοφυείς επ ιχειρήσεις, ερευνητές, φοιτητές, ευρύ κοινό) και οι βασικές 

ανάγκες τους που μπορούν να καλυφθούν από το Θύλακα. 

• Οι εγκαταστάσεις του Θ.Υ.Κ.Δ. Αγροδιατροφής και οι υπηρεσίες που θα παρέχει στους χρήστες του. 

• Οι βασικές πηγές εσόδων / business units και ο τρόπος εμπορικής εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 

του Θ.Υ.Κ.Δ. Αγροδιατροφής. 

• Τα βασικά δεδομένα του μοντέλου διακυβέρνησης, διοίκησης και λειτουργίας του Θ.Υ.Κ.Δ. 

Αγροδιατροφής. 

Βασικό πλάνο επόμενων ενεργειών για την δημιουργία και λειτουργία του Θ.Υ.Κ.Δ. Αγροδιατροφής.  

 

Γ) Επικαιροποίηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

Ανάπτυξη παραδοχών και υποθέσεων τόσο αναφορικά με την υλοποίηση των επενδύσεων (π.χ. χρονισμός, 

κόστος, χρηματοδότηση), όσο και με τη λειτουργία των επιμέρους business units π.χ. έσοδα, λειτουργικά έξοδα, 

ανάγκες κεφαλαίου κίνησης) στη βάση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

 

Παραδοτέο 

Η μελέτη θα παραδοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στην αγγλική γλώσσα. 

Α) σε μορφή κειμένου  

Β) σε μορφή παρουσίασης 
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α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

1 

 

Παροχή υπηρεσιών μελέτης τεκμηρίωσης της κατ’ εξαίρεσης 

εφαρμογής πλαισίου ειδικών κινήτρων με εφαρμογή στον 

Θ.Υ.Κ.Δ. Αργοδιατροφής.  

1 κατ’ αποκοπή  

   

 

Η συντάκτης 

 
  

Λήδα Παπατζήκα    

Διοικητικού -Οικονομικού   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Θεσσαλονίκη, ......./ ......./  2021 

 

ΠΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

              Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:  

Α.Φ.Μ.:  

Έδρα:  Τ.Κ.:  

Δ/νση:  

Τηλέφωνο:  Fax:  

Έχοντας λάβει γνώση της τεχνικής περιγραφής του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ: 21REQ009437625) 

και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009437805), δηλώνω ότι τις αποδέχομαι 

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας 

υποβάλλοντας την  παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή: 

α/α Είδος υπηρεσίας / εργασίας / προμήθειας Ποσότητα 
Τιμή μονάδας 

με ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 

(€) 

1 

Παροχή υπηρεσιών μελέτης τεκμηρίωσης της κατ’ 

εξαίρεσης εφαρμογής πλαισίου ειδικών κινήτρων με 

εφαρμογή στον Θ.Υ.Κ.Δ. Αργοδιατροφής. 

  

1 κατ’ 

αποκοπή  

  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(υπογραφή, σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 


