
 

 

 
 

  

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6828/6-12-2022 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
«Αξιολόγηση επικοινωνιακού σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 Ιόνιων Νήσων» 
 
 

Μέσω του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 
 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
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Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ αε) είναι 
ανώνυμη εταιρεία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η 
οποία ανήκει πλήρως στο Ελληνικό Δημόσιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιων 
Επενδύσεων. Σκοπός της ΜΟΔ μεταξύ άλλων είναι η επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από εθνικούς πόρους, καθώς και η οργάνωση και η 
κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά 
τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής. 

 
Στο πλαίσιο αυτό η ΜΟΔ και σε συνέχεια της από 15/9/2022 έγκρισης του Αναλυτικού 
Σχεδίου Δράσης για την υποστήριξη των δικαιούχων του Ε.Π. Ι.Ν, προτίθεται να 
προβεί στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αξιολόγηση 
επικοινωνιακού σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνιων Νήσων»(CPV: 
79311000-7), με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 119 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), και την Απόφαση Ένταξης (ΕΥΔ Ε.Π. Ι.Ν. οικ.2345/13-10-
2020), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1η Απόφαση Τροποποίησης (ΕΥΔ Ε.Π. Ι.Ν. 
2732/19-11-2021), όπου προβλέπονται ενέργειες υποστήριξης των έργων 
δημοσιότητας και προβολής της περιφέρειας. 
 

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για 
την υλοποίηση του έργου 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

οι ακόλουθες εταιρίες: 

1. Επωνυμία: Httpool Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Ματιάτος 

Δ/ΝΣΗ: Αρτέμιδος 32, Κηφισιά Τ.Κ. 14562 

ΤΗΛ.: 210-6122909 

E-MAIL: info@httpool.gr 

 

2. Επωνυμία: CITRINE ΙΚΕ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αδαμάντιος Κιτρίδης 

Δ/ΝΣΗ: Αετιδέων 43, Χολαργός 15561 

ΤΗΛ.:  210-6833130 

E-MAIL: info@citrine.gr 

 
3. Επωνυμία: UMEDIA ΙΚΕ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Κοκορόσκος Παναγιώτης 

Δ/ΝΣΗ: Καρέλλα Ν. 44, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233 

ΤΗΛ.: 210-6852802 

E-MAIL: info@umedia.gr 
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εγγεγραμμένες στον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020, για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή 
Αναδόχου του έργου. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων και 
εξακόσια εβδομήντα πενήντα ευρώ και (59.675,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(73.997,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και καλύπτεται από τον εγκεκριμένο 
Προϋπολογισμό της ΜΟΔ Α.Ε. (Αναλυτικός Π/Υ: 07-15/09/2022, Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης: ΔΟΔΥ/ΑΑΥ ΑΑΥ252/2022, ΑΔΑ: 6ΡΞΝ46ΨΧΨΤ-ΡΗ0, 
ΑΔΑΜ:22REQ0112969942022-09-23). 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης από 
τον ανάδοχο των όρων που ορίζονται στη σύμβαση. 

 

Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, βάσει έκδοσης αντιστοίχων πρωτοκόλλων 
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτεί η αναθέτουσα αρχή. 

Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 20-12-2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 

11:00. Περαιτέρω υποχρεώσεις των υποψηφίων καθορίζονται από την αναθέτουσα 

αρχή βάσει των διαδικασιών που ορίζονται στο επισυναπτόμενο Μέρος Α’ της 

πρόσκλησης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και συνεπώς τυχόν 

υποβαλλόμενες προσφορές θεωρούνται μη κανονικές και απορρίπτονται 

Ο έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών που συγκροτεί η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11 

του ν. 4412/2016. 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης του έργου. 
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Τα παραδοτέα της σύμβασης είναι: 

 

Α/Α Παραδοτέα - Περιγραφή Διάρκεια Υλοποίησης 

Π.1 
Μεθοδολογία αξιολόγησης 
Επικοινωνιακού Σχεδίου 

εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης 

Π.2 
Καταγραφή αποτελεσμάτων-
αξιολόγησης ενεργειών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 

εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης 

Π.3 
Έρευνα κοινής γνώμης– Έκθεση 
συμπερασμάτων/προτάσεων 

εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ 

Γ.- Ε. Παπαδημητρίου  
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