
EE/S S189
30/09/2022
534352-2022-EL

1 / 11

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534352-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μαρούσι: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
2022/S 189-534352

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 15180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΟΡΗ ΔΕΒΕΤΖΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mdevetzi@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103442866
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.epiteliki.minedu.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheuw.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79340000 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο αφορά στην υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, 
προβολής και δημοσιότητας των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΕΣΑΑ μέσω 
συγκεκριμένων σχεδίων δράσης επικοινωνίας, συμβάλλοντας καίρια στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του ΕΣΑΑ, ως προς των Πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική 
Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», έχει ως επίκεντρο: α) την παροχή εύκολα προσβάσιμων και 
συνεκτικών πληροφοριών σε πολλαπλά και στοχευμένα ακροατήρια σχετικά με όλες τις πτυχές και ευκαιρίες 
που προκύπτουν από τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις του ΕΣΑΑ και
β) την προώθηση των απτών ωφελειών και αντίκτυπων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων μέσω της 
προσέγγισης που επικεντρώνεται στον πολίτη

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 243 742.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 1

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός μετασχηματισμός 
και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79341100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επικοινωνίας, 
δημοσιότητας και προβολής προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός μετασχηματισμός 
και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης»
Ειδικότερα:
(α) να υλοποιεί καμπάνιες ή και στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας ως προς τον Πυλώνα 3 «Απασχόληση, 
Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή», Άξονας «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 
εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, για τη διασφάλιση συνεργειών και πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
(β) να συντονίζει και υποστηρίζει τους φορείς υλοποίησης ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις 
επικοινωνίας και μεριμνά για την παρακολούθηση και συμμόρφωσή ως προς τις απαιτήσεις επικοινωνίας 
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που θέτει η υλοποίηση δράσεων και έργων του ΕΣΑΑ και η εν γένει προβολή της χρηματοδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γ)να διατηρεί και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ στον οποίο παρέχει 
πληροφόρηση σχετικά με το ΕΣΑΑ που περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις, προσκλήσεις, διαδικασίες 
διαχείρισης, δελτία τύπου κ.α
Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες που διαρθρώνονται στις 
ακόλουθες ομάδες εργασιών:
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση αναλυτικών σχεδίων 
δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της στρατηγικής επικοινωνίας ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΥΠΑΙΘ.
• Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.
• Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και 
ενημερωτικού υλικού.
• Σχεδιασμός και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά 
ΜΜΕ.
• Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων.
• Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
• Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ που ασκεί τις αρμοδιότητες 
επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 620 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο των Δράσεων: «Αναβάθμιση της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και ............. Επαγγελματικής Κατάρτισης"
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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79341100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επικοινωνίας, 
δημοσιότητας και προβολής προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσεων «Αναβάθμιση της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και «Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων 
μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης»
Ειδικότερα:
(α) να υλοποιεί καμπάνιες ή και στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας ως προς τον Πυλώνα 3 «Απασχόληση, 
Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή», Άξονας «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 
εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, για τη διασφάλιση συνεργειών και πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
(β) να συντονίζει και υποστηρίζει τους φορείς υλοποίησης ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις 
επικοινωνίας και μεριμνά για την παρακολούθηση και συμμόρφωσή ως προς τις απαιτήσεις επικοινωνίας 
που θέτει η υλοποίηση δράσεων και έργων του ΕΣΑΑ και η εν γένει προβολή της χρηματοδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γ)να διατηρεί και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ στον οποίο παρέχει 
πληροφόρηση σχετικά με το ΕΣΑΑ που περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις, προσκλήσεις, διαδικασίες 
διαχείρισης, δελτία τύπου κ.α
Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες που διαρθρώνονται στις 
ακόλουθες ομάδες εργασιών:
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση αναλυτικών σχεδίων 
δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της στρατηγικής επικοινωνίας ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΥΠΑΙΘ.
• Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.
• Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και 
ενημερωτικού υλικού.
• Σχεδιασμός και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά 
ΜΜΕ.
• Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων.
• Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
• Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ που ασκεί τις αρμοδιότητες 
επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 873 742.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Στρατηγική για την Αριστεία, 
την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων»
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79341100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επικοινωνίας, 
δημοσιότητας και προβολής προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Στρατηγική για την Αριστεία, 
την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων»
(α) να υλοποιεί καμπάνιες ή και στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας ως προς τον Πυλώνα 3 «Απασχόληση, 
Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή», Άξονας «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 
εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, για τη διασφάλιση συνεργειών και πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
(β) να συντονίζει και υποστηρίζει τους φορείς υλοποίησης ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις 
επικοινωνίας και μεριμνά για την παρακολούθηση και συμμόρφωσή ως προς τις απαιτήσεις επικοινωνίας 
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που θέτει η υλοποίηση δράσεων και έργων του ΕΣΑΑ και η εν γένει προβολή της χρηματοδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γ)να διατηρεί και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ στον οποίο παρέχει 
πληροφόρηση σχετικά με το ΕΣΑΑ που περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις, προσκλήσεις, διαδικασίες 
διαχείρισης, δελτία τύπου κ.α
Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες που διαρθρώνονται στις 
ακόλουθες ομάδες εργασιών:
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση αναλυτικών σχεδίων 
δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας (αξιον πλανς) στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της στρατηγικής επικοινωνίας ΕΔ 
ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.
• Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.
• Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και 
ενημερωτικού υλικού.
• Σχεδιασμός (μιντια πλαν) και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και 
διαδικτυακά ΜΜΕ.
• Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων.
• Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
• Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ που ασκεί τις αρμοδιότητες 
επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 750 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται 
να ασκούν κύρια δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες 
επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, οφείλουν να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της Ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά απαιτείται να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, μεγαλύτερο από το 100% 
του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το οποίο 
υποβάλλουν προσφορά
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
οικονομικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος του έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Α) Να έχουν ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών και μέχρι την υποβολή της 
προσφοράς τους (2017, 2018, 2019 ,2020, 2021) τουλάχιστον τρία (3) έργα δημοσιότητας για λογαριασμό του 
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δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συνολικού προϋπολογισμού ίσου με το 50% του προϋπολογισμού του κάθε 
Τμήματος, στο οποίο οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Προσφορά.
Τρία (3) εκ των ανωτέρω έργων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι σχετικά με τον κλάδο της εκπαίδευσης 
καλύπτοντας σωρευτικά τα ακόλουθα αντικείμενα:
(1) Τον σχεδιασμό και την κατάρτιση αναλυτικού Πλάνου Δημοσιότητας
(2) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναλυτικού Πλάνου Μέσων
(3) Τον δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή επικοινωνιακού οπτικοακουστικού (βιντεο, Μοντάζ, 
φωτογραφικό υλικό) και έντυπου υλικού,
(4) Τη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής για ψηφιακά μέσα και την υλοποίηση διαφημιστικού πλάνου για 
το διαδίκτυο ή/και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
(5) Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτυακού τόπου πληροφόρησης,
(6) Την αξιολόγηση Έργου με αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών
(7) Την υποστήριξη για τη διαχείριση ερωτημάτων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.ο.κ.) 
πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων.
Η μία (1) εκ των τριών (3) Συμβάσεων σχετικά με τον κλάδο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 
200.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Β) Να διαθέτουν ομάδα έργου με ελάχιστο συνολικό πλήθος στελεχών δέκα (10) ατόμων τουλάχιστον με 
επάρκεια σε πλήθος και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο.
Επισημαίνεται ότι στην πρόσκληση για την ανάθεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητά πρόσθετα στελέχη, ακόμη και συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του 
φυσικού αντικειμένου ή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της εκτελεστικής σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα μπορεί να ορίζει στελέχη για την κάλυψη των ειδικότερων απαιτήσεων της εκάστοτε εκτελεστικής 
σύμβασης, τα οποία μπορεί να είναι μέλη εξ’ όσων συμπεριέλαβε στην προσφορά του για τη συμφωνία-πλαίσιο, 
αλλά και άλλα με τα ειδικότερα προσόντα που εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Ο αριθμός η κατηγορία τα προσόντα και η εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου ανά τμήμα περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 3.3 της διακήρυξης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με την αναλυτική Διακήρυξη

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 5

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
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IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/11/2022
Τοπική ώρα: 11:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/11/2022
Τοπική ώρα: 12:30

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)
Ταχ. διεύθυνση: Θηβών 198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα
άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
την έκδοση της απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017.
Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της
λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το,
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προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. και 7 π.δ. 39/2017

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 15180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mdevetzi@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103442977
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.epiteliki.minedu.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/09/2022
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