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                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
Οδός: Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκης 
Τ.Κ.   54624 
Τηλέφωνο: 2310 271488 
Fax:  2310 257283 
E-mail: grammateia@epepthe.gr 
Ιστοσελίδα: www.eeth.gr       

   Θεσσαλονίκη24/02/2023 
Αρ. Προκήρυξης 6/2023 

Αρ. Πρωτ. 815/24.02.2023 
Αρ. Έγκρισης :4/22.02.2023 

CPV :79416100-4 & 79952000-2 
ΚΑΕ:0859 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς, για την 
απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
και υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων του ΕΕΘ». 

 

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Για την κατάθεση προσφοράς, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων του ΕΕΘ  

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας Ανάθεση αρθ. 118 
Ν.4412/2016 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης και υποστήριξης 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων του ΕΕΘ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.960,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( 
άνευ ΦΠΑ 29.000 € , ΦΠΑ 6.960 €) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει ποιότητας τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

13/03/2023 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης οδός Αριστοτέλους 27, ΤΚ 
54624,Θεσσαλονίκη  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το ΕΕΘ στα πλαίσια προώθησης των δράσεων του, της ενημέρωσης των 
επαγγελματιών μελών του αλλά και της ενίσχυσης της αγοράς, προβαίνει στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης και την υποστήριξη διοργάνωσης των εκδηλώσεων του. 

Ειδικότερα: 
Α. 
1) Υποστήριξη και προώθηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ετήσιας διάρκειας και 
με χορηγούμενες καταχωρήσεις για την προβολή δράσεων και εκδηλώσεων του 
Επιμελητηρίου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει σε συνεργασία με το γραφείο τύπου 
παρέχοντας υπηρεσίες digital marketing στα κοινωνικά δίκτυα με διαχείριση 
λογαριασμών (accounts) στο youtube, facebook, instagram, twitter.   
Ειδικότερα βελτίωση του προφίλ του ΕΕΘ στο youtube με σκοπό την αύξηση της 
επισκεψιμότητας, της αλληλεπίδρασης και των εγγραφών στο κανάλι μέσω της 
διάχυσης του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η επίτευξη αυτού θα γίνει με τήρηση 
της συνέπειας των δημοσιεύσεων και βελτίωσης του προφίλ, κατηγοριοποίησης των 
βίντεο, με πρόσθεση tag και περιγραφές σε κάθε ανάρτηση, αποστολή των βίντεο σε 
λίστες μελών ανάλογα με τη θεματική με βασική προϋπόθεση η προώθηση μέσα από 
τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα το ΕΕΘ. 
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Επίσης στο κανάλι του youtube θα αναρτώνται βίντεο που δημιουργεί το Επιμελητήριο 
για εκδηλώσεις σεμινάρια, δηλώσεις μελών υπό τη μορφή μικρού ρεπορτάζ , σε 
συνεννόηση με τον υπεύθυνο τύπου. 
Στο κοινωνικό μέσο Faceboook θα παρέχει εβδομαδιαία (Δευτέρα – Κυριακή) 2-4 
καθημερινές δημοσιεύσεις ενημέρωσης των μελών πάντα σε συνεργασία με το γραφείο 
τύπου του ΕΕΘ με σκοπό την εξωστρέφεια του έργου και των δράσεων του ΕΕΘ. 
Επίσης θα προβαίνει σε αναρτήσεις ενημέρωσης, επικαιρότητας, ανακοινώσεις για την 
ενημέρωση των μελών, προαναγγελίες εκδηλώσεων/δράσεων. Αναρτήσεις κατά την 
εξέλιξη εκδήλωσης/ δράσης με φωτογραφίες και βίντεο για μεγαλύτερη 
αλληλεπίδραση. Προώθηση των εκδηλώσεων του ΕΕΘ και των Επιτροπών, ανάρτηση 
των δελτίων Τύπου και των ανακοινώσεων που θα ανεβαίνουν και στην ιστοσελίδα 
του Επιμελητηρίου. Χρήση όλων των μέσων που παρέχονται από το Facebook για 
καλύτερη δυνατή προώθηση της επίσημης σελίδας του ΕΕΘ, όπως storytelling κ.α. 
Στο κοινωνικό μέσο Ιnstagram θα γίνονται αναρτήσεις φωτογραφιών και μικρές 
ιστορίες πόλης, αγοράς και δράσεων με 2-3 αναρτήσεις την εβδομάδα. 
Το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) θα παρέχεται από την Εταιρία, όπου 
θα είναι παρούσα αλλά και από τους συνεργάτες του ΕΕΘ, ενώ η ενημέρωση θα 
γίνεται πάντα σε επικοινωνία με το Γραφείο Τύπου. 
Στο κοινωνικό δίκτυο Twitter ομοίως με τα ανωτέρω είτε σε σύνδεση με το site του 
ΕΕΘ για αυτοματοποιημένες αναρτήσεις είτε και με μεμονωμένες αναρτήσεις θα 
ανοίξει ο λογαριασμός και θα τρέχει με την καθημερινή ενημέρωση και τα πιο σχετικά 
θέματα. 
Στόχος η κάλυψη αθροιστικά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τουλάχιστον 
1.000.000 χρηστών με τουλάχιστον 30.000 αλληλεπιδράσεις των σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης.  
 
2) Υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων με videoσκόπηση της εκδήλωσης, 
προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  για διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας 
πριν τη διοργάνωση , με προωθήσεις και χορηγούμενες καταχωρήσεις με στόχο 
κάλυψη τουλάχιστον 20.000 χρηστών. Οργάνωση  Live Streaming με δύο τουλάχιστον 
κάμερες. 

Πρόβλεψη 12 εκδηλώσεων σε  διάστημα ενός χρόνου.  
 
Ο προσφέρων οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικό Media plan. Αριθμός μέσων, αριθμός 
εμφανίσεων ανά μέσων, αριθμός ωρών μεταδόσεων στα ραδιοτηλεοπτικά. Επιπλέον να 
παρουσιάσει εκτίμηση αποτελεσματικότητας. 
 
Β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 
 

1) Αίτηση για υποβολή προσφοράς, με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου. 
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2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατ΄άρθρο 72 παρ.1 Ν. 4412/2016, ποσού 580,00 €. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι την 13.07.2023 Οι 
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
 

3) Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  συντρέχει  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  του  
άρθρου  24  του  Ν.  4412/2016.  α) πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον 
διαγωνισμό, β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η 
προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, δ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι 
αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με την περιγραφή, ε) θα παρέχει τις εν 
λόγω υπηρεσίες ελεύθερες από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία, στ) ότι παραιτείται από 
κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, 
ή της υπαναχώρησης του, η) η προσφορά του θα ισχύει για τρείς (3 ) μήνες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, επίσης ότι δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους 
διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη 
διαδικασία, δεν έχει υπαχθεί στη έκτακτη διαδικασία ρύθμισης του αρθ. 62 
Ν.4307/2014, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  
 

4) Εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτή 
εμφανίζεται στο taxisnet). 

5) Τρείς Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει πως έχει υλοποιήσει επιτυχώς αντίστοιχα στη διαχείριση Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης και υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων, σύμφωνα με το αντικείμενο της 
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προς σύναψη σύμβασης, εντός της τελευταίας πενταετίας. Τα ανωτέρω έργα θα είναι 
προϋπολογισμού (αθροιστικά) ίσου ή μεγαλύτερου του 150% του προϋπολογισμού του 
παρόντος έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και ένα τουλάχιστον θα είναι ίσου 
προϋπολογισμού με το παρόν έργο. 

6) Πιστοποίηση ISO 9001:2015 και πρότυπο ELOT 1435-2009 που να είναι σε ισχύ 
τόσο κατά την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

7) Ομάδα έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 
Έργου η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από : 

1. έναν (1) Υπεύθυνο έργου , ο οποίος να διαθέτει: 

a. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή  και αναγνωρισμένο 
της αλλοδαπής. 

b. Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο  

2. έναν (1) Υπεύθυνο Διαδικτύου και Ψηφιακών Μέσων με 5ετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ψηφιακών μέσων. 

3. έναν (1) Υπεύθυνο διοργάνωσης εκδηλώσεων με 5ετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και τη υλοποίηση εκδηλώσεων.  

Για την Ομάδα Έργου θα υποβληθεί  

i πίνακας προτεινόμενης ομάδας έργου 

ii βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου με τα αντίστοιχα νομίμως 
αποδεικτικά έγραφα (τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις, αποδεικτικά εμπειρίας) 

iii υπεύθυνη δήλωση του κάθε μέλους της ομάδας, ότι αποδέχονται τη συνεργασία με 
τον υποψήφιο ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου και ότι όλα τα αναγραφόμενα και 
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.  
 

8) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ή, τις 
οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες 
από τρεις (2020-2021-2022) κατ’ ελάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση Έργου για το οποίο υποβάλλει προσφορά. Για την απόδειξη του παρόντος 
προσκομίζονται οικονομικές καταστάσεις (δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ, εφόσον απαιτείται) των 
διαχειριστικών χρήσεων 2020 έως και 2022 ή ισοδύναμες οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες 
να προκύπτει η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί 
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση οικονομικών 
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καταστάσεων, πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών διαχειριστικών 
χρήσεων.  

9) Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης (Κ1 -Κ5) 

Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 
προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό) και δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε  κατά τα  προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  του Ν.  4250/2014 (Α’  
94), είτε και  σε  απλή φωτοτυπία,  εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  
στην  οποία βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους.  
 
10) Οικονομική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ με και χωρίς 
ΦΠΑ. Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και 
αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον 
βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και υπολοίπων νομίμων επιβαρύνσεων, 
κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, τελών, χαρτοσήμου όπου προβλέπεται. 
Η αμοιβή υπόκειται σε κρατήσεις,  κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το Ν. 4912/22 
(ΦΕΚ 59/17.03.2022 τεύχος Α’): «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με 
την ένδειξη ΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΕΘ΄΄, πάνω στον οποίο θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα 
τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή θα κατατεθεί 
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00μ.μ. Προσφορές που 
θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν 
θα ληφθούν υπόψη.  

Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής-
τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή 
αξιολόγησης. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Η τεχνική προσφορά εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόηση του έργου: Κατανόηση του 
αντικειμένου, του περιβάλλοντος και των 
απαιτήσεων του έργου, σαφήνεια και 
πληρότητα της προσφοράς, συμμόρφωση 
στις απαιτήσεις του έργου 

20% 

Κ2 Μεθοδολογική προσέγγιση: Οργάνωση 
και ανάλυση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μεθόδων, εργαλείων και παραδοτέων 

10% 

Κ3 Προγραμματισμός υλοποίησης έργου: 
Φάσεις/Παραδοτέα έργου – 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 

40% 

Κ4 Οργάνωση ομάδας έργου: Σύνθεση και 
καταλληλότητα ομάδας έργου. 
Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης 
οργανωτικής δομής και κατανομής ρόλων 
για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων 
του έργου. 

20% 

Κ5 Σύστημα διοίκησης και επικοινωνίας: 
Αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διοίκησης και επικοινωνίας του Αναδόχου 
με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας 
Αρχής 

10% 
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Για το κριτήριο Κ1 υποβάλλεται Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο 
Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, 
από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων κατανοεί:  

• τις απαιτήσεις της Σύμβασης,  
• τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Αναθέτουσας 
Αρχής,  
• τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ομαλή 
υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Νοείται ότι η αναφορά σε τέτοιους 
κινδύνους ή προϋποθέσεις δεν καθιστά τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις αυτές 
μέρος της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών 
που απορρέουν από τη σύμβαση. 
Για το κριτήριο Κ2 υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ο 
Προσφέρων προτίθεται να ακολουθήσει για την υλοποίηση του Αντικειμένου της 
Σύμβασης, τα εργαλεία και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των 
αιτούμενων υπηρεσιών.  

Για το κριτήριο Κ3 υποβάλλεται Παρουσίαση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων, των πακέτων εργασίας καθώς και των παραδοτέων 
της Σύμβασης. Αφορά στον επιμερισμό των εργασιών και στην οργάνωση των 
παραδοτέων του Έργου, σε σχέση με την προτεινόμενη μεθοδολογία. Θα ληφθούν 
υπόψη: - Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών 
μεταξύ των επιμέρους εργασιών. - Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του 
χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης 
του Έργου. 

Για το κριτήριο Κ4 υποβάλλεται η Προτεινόμενη ομάδα έργου και προτεινόμενο 
οργανωτικό σχήμα διοίκησης του Έργου, η Εξειδίκευση ρόλων & αρμοδιοτήτων των 
οργάνων διοίκησης του Έργου. 

Για το κριτήριο Κ5 υποβάλλεται ο τρόπος και αποτελεσματικότητα διοίκησης και 
επικοινωνίας του Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 

Ο Συντελεστής βαρύτητας της συνολικής βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς ορίζεται 
σε ποσοστό 80%. Ο Συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής 
προσφοράς ορίζεται σε ποσοστό 20%. Το άθροισμα των δύο συντελεστών βαρύτητας 
ισούται με εκατό (100). 
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Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης 
κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο 
αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η 
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία 
της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με 
βάση τον παρακάτω τύπο : 

Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής είναι εκείνη που παρουσιάζει 
τη μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης:  

Α = 80 (T/Tmax) + 20 (Οmin/Ο) 

όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,  
Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς,  
Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς,  
Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς, 
 

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, 
δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.  

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης.  
Σημειώνεται ότι: 
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από 
τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος,  προς  απόδειξη  της  μη  
συνδρομής  των  λόγων αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  
συμβάσεων  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  73   του  Ν.4412/2016,  θα  πρέπει  να  
προσκομίσει  κατά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  και  τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4402/2016: 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου (νομίμου/ων εκπροσώπου/ων) 
2.  Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 
3.  Ασφαλιστική  ενημερότητα  για  το  σύνολο  των  ταμείων  κύριας  και  επικουρικής  
ασφάλισης   του   προσωπικού   του   οικονομικού   φορέα,   συμπεριλαμβανομένων   
των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ’ εφαρμογή των άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2) 
και 74 του Ν.4412/2016 
4. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης. Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

5. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατ΄ άρθρο 72 παρ. 4 Ν. 4412/2016 
6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
 
 Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  συνολικά  μετά  την  ποιοτική  και  
ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την πληρωμή του Αναδόχου 
απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,  
β) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της  
Αναθέτουσας Αρχής. 
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο 
όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, 
κατά τα οριζόμενα στο παρόν.  

 
Τα  πνευματικά  δικαιώματα  που  θα  παραχθούν κατά την διάρκεια του έργου,  καθώς  
και  όλο  το  σχετικό  υλικό παραγωγής,  αποτελούν  περιουσιακό  στοιχείο  της  
αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  διατηρεί  το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιεί 
ελεύθερα και αποκλειστικά. Σε  ό,τι  αφορά  τη  χρήση  μουσικών  θεμάτων,  
δεδομένων  από  το  διαδίκτυο  και  πλάνων,  ο Ανάδοχος  οφείλει  να  εφαρμόζει  την  
κείμενη  νομοθεσία  πνευματικών  δικαιωμάτων οπτικοακουστικού υλικού και 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα  
του  ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ 
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Α'/178),  Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α’/46)  όσον αφορά στην παροχή διαφημιστικών 
υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
 
Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και 
ασφαλιστικές  εισφορές του προστηθέντα  του  αναδόχου, για τις οποίες υφίσταται η 
υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων.  

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου κανονισμού  ΓΚΠΔ (GDPR) τα προσωπικά δεδομένα 
των συμμετεχόντων με τη ρητή συναίνεση τους θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια 
αξιολόγησης στο ΕΕΘ, υπό  αυστηρή εμπιστευτικότητα, και θα χρησιμοποιηθούν κατ’ 
αποκλειστικότητα για τους σκοπούς του διαγωνισμού. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
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