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Του  Πρακτικού αριθ. 2/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 40/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 
Προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Ενέργειες 
Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης»,  συνολικού  προϋπολογισμού 2.480.124,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο 
της Πράξης με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 
5042070.  

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/11552/257/19-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 40: Εισηγούμενο το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση δια βίου μάθησης, 
απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. ΠΑΜΘ/ΔΔΒΜΚΑ/11035/23/18-1-
2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:  
Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
3. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. Το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L335)» (μέχρι τις 31/03/2017), 

6. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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7. Το   Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, 

8. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/07-06-2010) όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει 
10. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
11. Τη Κ.Υ.Α. Π1 2380/2012 (ΦΕΚ3400Β) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

12. Την υπ΄αριθ. 6106 /17-12-2019 έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο 1 της πράξης "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ" (κωδικός ΟΠΣ 5042070) της  
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Α.Μ.Θ 

13. Tην με ΑΔΑ : 6ΡΒΗ7ΛΒ-19Λ και ΑΔΑΜ 20PROC006188152 /2020-01-23 περίληψη διακήρυξης για 
την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1: «Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 83584) με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 19 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄  

14. Το Πρακτικό 1 το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.522/πρ.32/31-08-2020 (ΑΔΑ:ΩΠΞΣ7ΛΒ-ΜΦΠ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

15. Το Πρακτικό 2 (ελέγχου δικαιολογητικών) αναφορικά με τον διαγωνισμό του έργου : «Ενέργειες 
Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 
83584, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006188176/2020-01-23), προϋπολογισμού 2.480.124,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 
5042070) το οποίο έχει ως εξής :  
«Στις  22 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

1. Κοντόπουλος Φώτης, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄  

2. Δρίνης Ιωάννης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων, με βαθμό Α΄ 

3. Σγούρος Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄ 

που αποτελούν τακτικά μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την αριθ. 990/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ, 
συνεδρίασαν για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του προαναφερθέντος 
διαγωνισμού.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο τεύχος Διακήρυξης, η Επιτροπή εξέτασε  τους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των κάτωθι τεσσάρων (4) οικονομικών φορέων:  
1. CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (αριθμός προσφοράς 
ΕΣΗΔΗΣ: 166955 - για συντομία εφεξής: Cloudprint ΙΚΕ) 
2. ADMINE 3 0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (αριθμός προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 164813 - για 
συντομία εφεξής: Admine AE) 
3. CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (αριθμός προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 
166394 - για συντομία εφεξής: Choose AE) 
4. DENTSU AEGIS NETWORK HELLAS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (αριθμός προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 166906 - για συντομία εφεξής: Dentsu AE) 
Α. Πρωτού προβεί στην καθαυτό αξιολόγηση των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων, η 
Επιτροπή αρχικώς προέβη σε συνοπτικό έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων γενικών 
φακέλων των οικονομικών φορέων, εξετάζοντας εάν έχουν υποβληθεί επιτυχώς οι απαιτούμενοι 
υποφάκελοι Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. Διαπίστωσε δε τα 
εξής: 
Όσον αφορά τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα Cloudprint IKE παρατηρήθηκε ότι 
από τον φάκελο προσφοράς απουσίαζε εντελώς ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς. Συνεπώς 
η επιτροπή έκρινε τον οικονομικό φορέα Cloudprint ΙΚΕ ως μή ικανό να λάβει μέρος στο στάδιο 
αξιολόγησης ελέγχου δικαιολογητικών λόγω βασικών ελλείψεων στον φάκελο προσφοράς. 
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Όσον αφορά τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα Admine ΑΕ, η Επιτροπή δεν 
διαπίστωσε ελλείψεις πληρότητας γενικού φακέλου. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε τον οικονομικό 
φορέα Admine ΑΕ ως ικανό να λάβει μέρος στο στάδιο αξιολόγησης ελέγχου δικαιολογητικών. 
Όσον αφορά τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα Choose ΑΕ, η Επιτροπή δεν 
διαπίστωσε ελλείψεις πληρότητας γενικού φακέλου. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τον οικονομικό 
φορέα Choose ΑΕ ως ικανό να λάβει μέρος στο στάδιο αξιολόγησης ελέγχου δικαιολογητικών. 
Όσον αφορά τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα Dentsu ΑΕ, η Επιτροπή δεν 
διαπίστωσε ελλείψεις πληρότητας γενικού φακέλου. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τον οικονομικό 
φορέα Dentsu ΑΕ ως ικανό να λάβει μέρος στο στάδιο αξιολόγησης ελέγχου δικαιολογητικών. 
Β. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
οικονομικών φορέων που κρίθηκαν ικανοί να λάβουν μέρος στο εν λόγω στάδιο, προβαίνοντας στις 
εξής παρατηρήσεις: 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής του οικονομικού φορέα Admine AE, η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπεβλήθησαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε μορφή .pdf εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά): 

1. Ιδιωτικό συμφωνητικό δάνειας εμπειρίας Admine – Interview  
2. Υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας Interview  
3. Τεχνική Προσφορά  
4. Ε4 εταιρείας Admine 
5. ΕΕΕΣ Nextcom AE  
6. ΕΕΕΣ Βασιλειάδης Δημήτριος (Interview AE)  
7. ΕΕΕΣ Βασιλειάδης Δημήτριος (Interview AE) σε μορφή .xml 
8. ΕΕΕΣ Nextcom AE σε μορφή .xml 
9. ΕΕΕΣ Admine σε μορφή .xml 
10. ΕΕΕΣ Admine σε μορφή .xml (πανομοιότυπο με το ανωτέρω αρχείο xml) 
11. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εταιρείας Admine AE 
12. Αρχείο .zip με αποδεικτικά επιτυχούς υλοποίησης έργων και συγκεκριμένα: 

o Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σε Admine 
o Βεβαίωση Επιμελητηρίου Καβάλας σε Interview 
o Βεβαίωση Αναπτυξιακής Ηπείρου σε Nextcom 
o Βεβαίωση ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας σε Nextcom 
o Πρωτόκολλα παραλαβής έργου Περιφέρειας ΑΜΘ σε Nextcom 
o Πρωτόκολλα παραλαβής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Nextcom 

13. Βιογραφικά σημειώματα ομάδας έργου 
14. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
15. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435_2009 εταιρείας Admine 
16. Ιδιωτικό συμφωνητικό δάνειας εμπειρίας Admine – Nextcom 
17. Αρχείο .zip με ισολογισμούς εταιρείας Admine και συγκεκριμένα: 

o Ισολογισμός έτους 2015 
o Ισολογισμός έτους 2016 
o Ισολογισμός έτους 2017 
o Ισολογισμός έτους 2018 
o Αίτηση δημοσίευσης ισολογισμού 2018 

18. Αρχείο .zip με νομιμοποιητικά έγγραφα Admine και συγκεκριμένα: 
o Καταστατικό εταιρείας 
o Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
o Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

19. Αρχείο .zip με νομιμοποιητικά έγγραφα Nextcom και συγκεκριμένα: 
o Κωδικοποιημένο καταστατικό 
o Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
o Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

20. Πίνακας ομάδας έργου 
21. Πίνακας συναφών έργων Admine 
22. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
23. Πρακτικό ΔΣ εταιρείας Admine για συμμετοχή στον διαγωνισμό 
24. Αρχείο .zip με τίτλους σπουδών για τους κάτωθι: 

o ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΛΥΒΑ 
o ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΦΥΡΙΔΗΣ 
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o ΑΡΛΕΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ 
o ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
o ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 
o ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ 
o ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
o ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
o ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
o ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΛΙΟΥ 
o ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 
o ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ 
o ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
o ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΟΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
o ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΦΦΕ 
o ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ 
o ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΑΛΑΥΤΗ 
o ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
o ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ 

25. Υπεύθυνη δήλωση Τηλέμαχου Μαυράκη περί αντιγράφων 
26. Υπεύθυνες δηλώσεις μονίμων στελεχών Nextcom 
27. Υπεύθυνες δηλώσεις μονίμων στελεχών Admine 
28. Υπεύθυνη δήλωση περί κύκλου εργασιών Admine 
29. Λίστα αρχείων συστήματος 

Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η Επιτροπή διαπίστωσε την απουσία υποβολής 
εντύπου ΕΕΕΣ της εταιρείας Admine όπως αυτό απαιτείται από την οικεία διακήρυξη, ήτοι σε μορφή 
ηλεκτρονικού, ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf. Η δις υποβολή αρχείου διαφορετικού τύπου 
(.xml) για την εν λόγω εταιρεία κρίθηκε ως μή ικανή να αναπληρώσει την ανωτέρω παράλειψη, καθώς 
ο συγκεκριμένος τύπος αρχείου αδυνατεί να φέρει οιαδήποτε πιστοποίηση γνησιότητας 
(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής υπογραφής) η οποία θα είναι ικανή να δεσμεύσει τον 
προσφέροντα απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή θεωρεί την εν λόγω 
παράλειψη ως ουσιώδη και μή θεραπεύσιμη και συνεπώς βάσει του άρθρου 2.4.3.1 εδάφιο α της 
οικείας διακήρυξης κρίνει τον οικονομικό φορέα Admine AE ως μή ικανό να συνεχίσει στα επόμενα 
στάδια του διαγωνισμού, λόγω βασικών ελλείψεων στον φάκελο δικαιολογητικών. 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής του οικονομικού φορέα Choose AE, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι υπεβλήθησαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε μορφή .pdf εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά): 

1. ΕΕΕΣ εταιρείας Choose AE 
2. ΕΕΕΣ εταιρείας Universal Media AE 
3. ΕΕΕΣ εταιρείας Birdie ΕΠΕ 
4. ΕΕΕΣ εταιρείας Comitech AE 
5. ΕΕΕΣ εταιρείας To The Point AE 
6. ΕΕΕΣ Ελευθερίας Φυγκά 
7. Αρχείο .zip με δικαιολογητικά συμμετοχής και συγκεκριμένα: 

o Βεβαίωση Μητρώου ΕΣΡ για την εταιρεία To The Point 
o Βεβαίωση βράβευσης εταιρείας Choose 
o Βεβαιώσεις βράβευσης εταιρείας Comitech 
o Βιογραφικό ΦΥΓΚΑ 
o Βιογραφικό ΝΤΕΤΣΙΚΑ 
o Βιογραφικό ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
o Βιογραφικό ΠΟΜΩΝΗΣ 
o Βιογραφικό KODRA 
o Βιογραφικό ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ 
o Βιογραφικά μελών ομάδας έργου της ένωσης εταιρειών 
o Πιστοποίηση ISO 9001-2015 εταιρείας Choose 
o Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1435-2009 εταιρείας Choose 
o Συμφωνητικό σύστασης ένωσης εταιρειών προς υποβολή προσφοράς 
o Συμφωνητικό παροχής δάνειας εμπειρίας εταιρείας Comitech 
o Συμφωνητικό παροχής δάνειας εμπειρίας εταιρείας To The Point 
o Συμφωνητικό υπεργολαβίας εταιρείας ΟΡΚΟ ΑΕ 
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o Κατάλογος έργων εταιρείας Choose 
o Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου των εταιρειών Choose και Birdie για το   

έργο    “Δράσεις προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας” 
o Αρχείο με λοιπές Βεβαιώσεις Εκτέλεσης εταιρείας Choose 
o Κατάλογος έργων εταιρείας Universal Media 
o Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης έργων εταιρείας Universal Media 
o Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εταιρείας Comitech 
o Κατάλογος έργων εταιρείας Comitech 
o Πίνακας έργων εμπειρίας εταιρείας To The Point 
o Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης έργων εταιρείας To The Point 
o Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου εταιρείας To the Point 
o Πίνακας προσωπικού εταιρείας Choose 
o Πίνακας προσωπικού εταιρείας Universal Media 
o Πίνακας προσωπικού εταιρείας Birdie 
o Πρακτικό συμμετοχής στον διαγωνισμό εταιρείας Choose 
o Πρακτικό συμμετοχής στον διαγωνισμό εταιρείας Universal Media 
o Υπεύθυνη δήλωση ορισμού της εταιρείας Comitech ως υπεργολάβου 
o Υπεύθυνη δήλωση ορισμού της εταιρείας To the Point ως υπεργολάβου 
o Υπεύθυνη δήλωση ορισμού της εταιρείας ΟΡΚΟ ως υπεργολάβου 
o Υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής μελών ομάδας έργου εταιρείας Choose 
o Υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής μελών ομάδας έργου εταιρείας Universal 

Media 
o Υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής μελών ομάδας έργου εταιρείας Birdie 
o Υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής μελών ομάδας έργου εταιρείας Comitech 
o Υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής μελών ομάδας έργου εταιρείας To The 

Point 
o Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής μέλους ομάδας έργου Ελευθερίας Φυγκά 
o Υπεύθυνη δήλωση για Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων εταιρείας 

Choose 
o Υπεύθυνη δήλωση για Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων εταιρείας   

Universal Media 
o Υπεύθυνη δήλωση για Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων εταιρείας 

Comitech 
o Υπεύθυνη δήλωση για Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων εταιρείας To 

The Point 
o Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής υπεργολάβου εταιρείας Comitech 
o Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής υπεργολάβου εταιρείας To The Point 
o Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής υπεργολάβου εταιρείας ΟΡΚΟ 
o Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ένωσης περί φωτοαντιγράφων 

8. Αρχείο .zip τεχνικής προσφοράς με τα εξής περιεχόμενα αρχεία: 
o Δήλωση εμπιστευτικότητας τεχνικής προσφοράς 
o Τεχνική Προσφορά 

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
10. Λίστα αρχείων συστήματος 

 
Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ήδη υποβληθέντα Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ενώ στο 
Μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής» δηλώνουν ότι ο εκάστοτε υποβάλλων οικονομικός φορέας «...πληροί 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής», δεν αναφέρουν ωστόσο αναλυτικά τα δεδομένα σύμφωνα με 
τα οποία ικανοποιείται έκαστο από τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής των παραγράφων: 
 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

της οικείας διακήρυξης.  
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την δυνατότητα που της δίνεται από τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 «Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών», η 
Επιτροπή, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε τον εν λόγω οικονομικό φορέα όπως προσκομίσει 
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έγγραφο το οποίο θα αποσαφηνίζει μέσω συγκεκριμένης υπόδειξης (ονομασία ήδη υποβεβλημένου – 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ – αρχείου της προσφοράς σας, σελίδα, εδάφιο) την κάλυψη κάθε ενός από τα κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.5 έως και 2.2.8 της οικείας διακήρυξης. Σε απάντηση του ανωτέρω 
αιτήματος της Επιτροπής, ο οικονομικός φορέας Choose AE προσκόμισε εμπρόθεσμα μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τις ζητούμενες διευκρινήσεις, τις οποίες η Επιτροπή αφού έλεγξε, έκρινε 
επαρκείς για την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας της ικανοποίησης των ανωτέρω οριζόμενων από 
την οικεία  διακήρυξη κριτηρίων επιλογής.  
Ακολούθως η Επιτροπή κρίνει τον οικονομικό φορέα Choose ΑΕ ως ικανό να λάβει μέρος στα 
επόμενα στάδια αξιολόγησης. 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής του οικονομικού φορέα Dentsu AE, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι υπεβλήθησαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε μορφή .pdf εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά): 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
2. Υπεύθυνη δήλωση Υπεργολάβων από εταιρεία Dentsu 
3. Τεχνική προσφορά 
4. ΕΕΕΣ εταιρείας Dentsu AE 
5. Αρχείο .zip με τα ΕΕΕΣ των υπεργολάβων εταιρειών και συγκεκριμένα: 

o ΕΕΕΣ Ιωάννη Λάριου  
o ΕΕΕΣ εταιρείας Carat Communication Services AE 
o ΕΕΕΣ εταιρείας I-Magic ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Θ. – ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Θ. ΟΕ 
o ΕΕΕΣ εταιρείας Isobar | Prospect 
o ΕΕΕΣ εταιρείας LTH Advertising – ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ 
o ΕΕΕΣ εταιρείας Media World EE 
o ΕΕΕΣ εταιρείας MRB HELLAS 
o ΕΕΕΣ Νικολάου Καρυοφίλλη 
o ΕΕΕΣ εταιρείας ΝΝ Διαφημιστική Χρυσοπούλου Α – Τερζής Δ ΟΕ 

6. Αρχείο παρουσίασης εταιρικού προφίλ συμμετεχόντων 
7. Προσχέδια δημιουργικού προσφοράς 
8. Λίστα αρχείων συστήματος 

Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένα εκ των ήδη -
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - υποβληθέντων Ευρωπαϊκών Ενιαίων Εγγράφων 
Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) και συγκεκριμένα τα ΕΕΕΣ των εταιρειών - υπεργολάβων: 
 CARAT COMMUNICATIONS SERVICES AE 
 ISOBAR | PROSPECT  
 ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 I-MAGIC ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Θ. – ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Θ. ΟΕ 
 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΕΡΖΗΣ Δ. ΟΕ 

παρότι φέρουν ψηφιακή υπογραφή του επικεφαλής του έργου κ. Πέτρου Καραχάλιου, είναι κατά τα 
λοιπά, χειρογράφως υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών-υπεργολάβων 
και κατόπιν σκαρισμένα. 
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την δυνατότητα που της δίνεται από τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 «Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών», η 
Επιτροπή, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε τον εν λόγω οικονομικό φορέα όπως προσκομίσει 
εντός προθεσμίας τα ήδη ηλεκτρονικώς υποβληθέντα ΕΕΕΣ που αναφέρονται ανωτέρω επιπλέον και 
στην έντυπη μορφή τους, όπου φέρουν την πρωτότυπη χειρόγραφη υπογραφή του νομίμου 
εκπροσώπου εκάστοτε εταιρείας, ώστε να αποσαφηνιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας η δέσμευση όλων 
των εμπλεκομένων υπεργολάβων αναφορικά με το υποβληθέν περιεχόμενο των ΕΕΕΣ.  
Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος της Επιτροπής, ο οικονομικός φορέας Dentsu AE προσκόμισε 
εμπρόθεσμα μέσω του αριθμ. ΔΒΜΑ300/19.06.2020 φακέλου τα ζητηθέντα πρωτοτύπως 
υπογεγραμμένα ΕΕΕΣ υπεργολάβων τα οποία η Επιτροπή αφού έλεγξε, έκρινε επαρκή για την πέραν 
πάσης αμφιβολίας δέσμευση του προσφέροντος στα οριζόμενα από την οικεία  διακήρυξη.  
Ακολούθως η Επιτροπή κρίνει τον οικονομικό φορέα Dentsu ΑΕ ως ικανό να λάβει μέρος στα 
επόμενα στάδια αξιολόγησης. 
Επί της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ που αφορά την έγκριση του 
εν λόγω πρακτικού προβλέπεται η κατάθεση ενστάσεων από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην οικεία Διακήρυξη. 
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Για τη διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο βεβαιώνεται και 
υπογράφεται σε τέσσερα αντίγραφα. 
Τα μέλη της επιτροπής 
Κοντόπουλος Φώτης 
Δρίνης Ιωάννης 
Σγούρος Γεώργιος». 
 
 

Μετά από τα παραπάνω η Υπηρεσία   
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού του 
έργου: «Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 83584, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006188176/2020-01-23), προϋπολογισμού 
2.480.124,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο 
της Πράξης με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 
5042070), σύμφωνα με το οποίο προτείνεται 
1. η απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Cloudprint AE και ο αποκλεισμός του εν λόγω 

φορέα από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λόγω βασικών ελλείψεων στον φάκελο προσφοράς 
2. η απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Admine AE και ο αποκλεισμός του εν λόγω φορέα 

από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λόγω μή θεραπεύσιμης έλλειψης στον φάκελο δικαιολογητικών 
3. η αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα Choose AE όσον αφορά το στάδιο ελέγχου 

δικαιολογητικών και η δυνατότητα συμμετοχής του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
4. η αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα Dentsu AE όσον αφορά το στάδιο ελέγχου 

δικαιολογητικών και η δυνατότητα συμμετοχής του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 
 

Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 
ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 
 

Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού του έργου: 
«Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (α/α 
ΕΣΗΔΗΣ: 83584, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006188176/2020-01-23), προϋπολογισμού 2.480.124,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης με 
τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5042070), σύμφωνα 
με το οποίο προτείνεται 

1. η απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Cloudprint AE και ο αποκλεισμός του εν λόγω 
φορέα από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λόγω βασικών ελλείψεων στον φάκελο προσφοράς 

2. η απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Admine AE και ο αποκλεισμός του εν λόγω 
φορέα από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λόγω μή θεραπεύσιμης έλλειψης στον φάκελο 
δικαιολογητικών 

3. η αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα Choose AE όσον αφορά το στάδιο ελέγχου 
δικαιολογητικών και η δυνατότητα συμμετοχής του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας 

4. η αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα Dentsu AE όσον αφορά το στάδιο ελέγχου 
δικαιολογητικών και η δυνατότητα συμμετοχής του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
 
 

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς Εμμανουήλ και 
Εξακουστός Κωνσταντίνος ψηφίζοντας κατά.  
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Συγκεκριμένα τα παραπάνω μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, εμμένοντας στις ίδιες απόψεις 
που είχαμε εκφέρει κατά τη 32η συνεδρίαση της Ο.Ε.».  
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  40/2021. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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