
 
 

 
 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) 

 

Για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

 

«Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης» 

 
 

 

Αριθμός Προκήρυξης 
Α.Π.: οικ. 40867/10.12.2021 

 
 

Υποέργο 4 της Πράξης 
«Ενέργειες Άμεσης Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5063757 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

 

 

Προϋπολογισμός:  

187.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  

232.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  
 
 
 
 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή: 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
 

 
 

 

 

 
    10/12/2021
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1 - Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 
Περιφέρειες 
2 - Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στην ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
3 - Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Ενέργειες Άμεσης Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, με κωδ. MIS 5063757 στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.) 
/ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, Αθήνα 10442, Τηλ.: 213 212 9725 και 213 212 
9723, e-mail: konstantina.panagou@aead.gr και kyriaki.papadelou@aead.gr  
 URL: www.aead.gr 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Ε.Α.Δ. εντάσσεται στην ομάδα «Άλλες 
Δραστηριότητες», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα 
Ι, παρ. 1.5, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
Ειδικότερα ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στα άρθρα 82 & 83 
του Ν. 4622/2019. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

ΕΙΔΟΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση του 

Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της ΕΑΔ, τη διαμόρφωση 

ενός Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής 

επιμέρους ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης και προβολής. 

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Κατάρτιση τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας 

και διαμόρφωση ετήσιου Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης, για τη διάχυση 

και επικοινωνία της ταυτότητας, του σκοπού, της αποστολής και των 

δράσεων που υλοποιεί η Αρχή για την ενίσχυση της διαφάνειας, της 

ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, 

διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών, αλλά και 

για την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων 

και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, συμβάλλοντας στην ανάδυση μιας 

κουλτούρας μη ανοχής απέναντι στη διαφθορά. 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών δημοσιότητας και 

προβολής, σύμφωνα με τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης που τελικά θα 

υιοθετηθούν, όπως η ανάπτυξη του βασικού επικοινωνιακού 

μηνύματος/ων του οργανισμού, η εκπόνηση υλικού το οποίο θα διατίθεται 

ψηφιακά, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των πολιτών, όσο 

και των δημόσιων λειτουργών ειδικότερα, σε θεματικές που αφορούν τους 

ανωτέρω πυλώνες προτεραιότητας (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό ή/και 

“webinars”, έρευνες, κ.α.), η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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για την επικοινωνία του έργου της Αρχής, αλλά πιθανώς και εφαρμογών με 

στόχο την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών, κ.ο.κ. 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV) 

79310000-0 «Υπηρεσίες έρευνας αγοράς» 
79340000-9 «Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ» 
79320000-3 «Υπηρεσίες Δημοσκοπήσεων» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 
Κριτήριο για την κατακύρωση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και την 
οικονομική προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό 
των 232.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
187.500,00€, ΦΠΑ: 45.000,00 €). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ιδίως στον Ν. 4314/2014. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Εσωτερικών (κωδικός Φορέα: 1610100, κωδικός Ειδικού Φορέα: 1013110), με 
εγγραφή στη συλλογική απόφαση με κωδικό ΣΑ Ε 4151 και κωδικό ενάριθμο της 
πράξης 2020ΣΕ41510001. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 5.1 της Διακήρυξης. 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης, δεν δύναται να 
υπερβαίνει την 31η Ιουλίου 2023. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ & 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

14/12/2021 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 

14/12/2021 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ 

Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από 
την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: https://aead.gr/ 
(https://aead.gr/prokirixeis). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

03/01/2022, 15:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

13/01/2022, 17:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 10442, Αθήνα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

19/01/2022, 10:00 
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η Ελληνική. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4, του άρθρου 19, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στον διαγωνισμό ενός 
φυσικού ή νομικού προσώπου με περισσότερες από μία προσφορές. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
ευρώ (3.750,00€), το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και συμπληρώνεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VI της Διακήρυξης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Ο προσφέρων έχει δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής για διαφορές που 
αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.4 της Διακήρυξης. 

 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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