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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ , ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 
    

              Μαρούσι,     25/05/2021 
                            Αρ. Πρωτ.:   2094 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύνταξης 

Προγράμματος Επικοινωνίας (communication plan) για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου 

προώθησης και επικοινωνίας (communication plan)» της Πράξης «Study in Greece: Εξωστρέφεια – 

Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5071330 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

και τους όρους της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), Τομέα Παιδείας  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι Αττικής 

Ιστοσελίδα: www.epiteliki.minedu.gov.gr  

Email: epiteliki@minedu.gov.gr  

ΣΥΜΒΑΣΗ   

«Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προώθησης και επικοινωνίας 

(communication plan)» της Πράξης «Study in Greece: Εξωστρέφεια – 

Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων» 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79341100-7:  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΔΑΜ  2093/25-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008660540) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

Ημερομηνία   :   14/06/2021 
Ημέρα             :   Δευτέρα 
Ώρα                 :    13:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία   :   16/06/2021 
Ημέρα              :   Τετάρτη 
Ώρα                  :   11:30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα 

Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Αττικής 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

ΣAE ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2021ΣΕ34510009 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 49.073,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 39.575,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, και σε κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 

375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016. Επί των ως άνω 

κρατήσεων επιβάλετε χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 

20% επί του χαρτοσήμου. Κατά την πληρωμή του αναδόχου 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής – σε έως και τρεις (3) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής,   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  β) 

ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα 

με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού του Ν. 4412/2016 και οι λόγοι που περιγράφονται στη 

Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

2) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται 
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στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. 

3) Ως προς το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 

οι συμμετέχοντες στην διαδικασία απαιτείται να:  

α) να έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018-

2019-2020), ένα (1) ή περισσότερα έργα στο πεδίο του σχεδιασμού ή/και 

της υλοποίησης έργων στρατηγικής, επικοινωνίας και ανάπτυξης 

ταυτότητας και ανάλογων τουλάχιστον απαιτήσεων, το/τα οποίο/α να 

καλύπτει/ουν τους ακόλουθους τρεις (3) τομείς: 

• Στρατηγικός Σχεδιασμός πλάνου Επικοινωνίας 

• Συνδυασμένες Ενέργειες προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ 

• Ενέργειες Προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό ικανό για να φέρει σε πέρας 

επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ειδικότερα απαιτείται να 

διαθέτουν Ομάδα Έργου, συνολικής απασχόλησης 13,9 ανθρωπομηνών 

(Α/Μ), που να αποτελείται τουλάχιστον από τα παρακάτω στελέχη: 

o Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), συνολικής απασχόλησης 3,10 Α/Μ  

o Τρία (3) Έμπειρα Στελέχη, συνολικής απασχόλησης 9,30 Α/Μ 

o Ένα (1) Στέλεχος, συνολικής απασχόλησης 1,5 Α/Μ 

4) Ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 

οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών 

των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν την διενέργεια του 

Διαγωνισμού (2017, 2018, 2019), μεγαλύτερο ή ίσο του 100% του 

προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων. 

5) Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας  Αρχής.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας 

Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης. Όσον αφορά 

ειδικότερα στην άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση αυτή 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
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διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

Οι ενστάσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν κατατεθεί ή περιέλθει και 

πρωτοκολληθεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας είτε 

ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικά μέσα έως τη λήξη των ως άνω 

προθεσμιών. 

Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008660540) καθώς 

και στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας 

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el   

 

 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
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