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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1565/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 50ο  
Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» - Έλεγχος Δικαιολογητικών – Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών του 
Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: 90ΘΜ7Λ7-ΠΦ8, ΑΔΑΜ: 
22PROC010604928). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη :  
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1. Το Ν. 4825/2021 (Α’ 157) «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών 
τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και 
διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες 
διατάξεις»). 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 4782/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. 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. 

5. Το Ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37.  

6. Το Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

7. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

8. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

10. Το Ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 
(Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) 
των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

11. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.». 

12. Της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781).  

13. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

14. Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

15. Της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

16. Το Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

17. Το Ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 
85 επ. 

18. Το Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

19. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

                                                 
1  Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 

(1.000.000,00 €) 
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20. Τη 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». 

21. Το Ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις».  

22. Το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

23. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία».  

24. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 
25. Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 
26. Το Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα».  
27. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

28. Το Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις». 

29. Το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/τ. Α’/30.07.2014), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 
30 του Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/τ. Α’/24.10.2006), σύμφωνα με το οποίο: «Διαφημιστικά 
προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της 
χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό τα οποία καταρτίζονται και υλοποιούνται 
από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως κάθε φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται 
με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα 
υλοποίησης τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς τον γενικό σχεδιασμό των 
στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που 
καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη 
σύναψη σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ.». 

30. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37419/13479/08.05.2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11.05.2018) «Έγκριση της 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και 
ειδικότερα το Άρθρο 67 στο οποίο αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Τουρισμού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

31. Τα πορίσματα της μελέτης στο πλαίσιο εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016, τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής 
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ 2016). 

32. Το υπ΄ αριθ. 16996/31.07.2014 (με αρίθμ. Πρωτ. Κ.Ε.Δ.Ε. 1793/12.08.2014) έγγραφο του 
Τμήματος Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το οποίο τα 
αιτήματα περί παροχής σύμφωνης γνώμης για διαφημιστικά προγράμματα και ενέργειες 
τουριστικής προβολής των φορέων του δημοσίου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού/ΕΟΤ. 

33. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως 
ισχύει. 
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34. Την υπ’ αρ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/24-06-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

35. Την με αριθμ. πρωτ. 1/13-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΤ7Λ7-957) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για 
την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2021-
2023». 

36. Την με αρ. πρωτ. 16/2022(ΑΔΑ 6Ν467Λ7-ΝΣΥ) ως προς το πρόγραμμα συμμετοχής της Π.Α 
στις Διεθνείς τουριστικές εκθέσεις έτους 2022. 

37. Το με αριθμ. πρωτ. 447/26-01-2021 έγγραφο έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. με θέμα: 
«Παροχή σύμφωνης γνώμης για το τουριστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 
2021-2023». 

38. Την με αριθμ. πρωτ. Ε/191/29-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΒ846ΜΓΨ7-3Ω1) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με θέμα: «Έγκριση του προγράμματος 
επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021». 

39. Την με αρ. πρωτ. 1855/01.03.2022 «Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση 
τουριστικού προγράμματος Π.Α. για τα έτη 2021-2023». 

40. Την αρ. πρωτ. 61076/01-06-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΔΕ46ΜΤΛΡ-Ξ09) Απόφαση Υφυπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης ΣΑΕΠ 085 του ΠΔΕ Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 με κωδικό έργου 
2021ΕΠ08500001 και τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

41. Την Α .Π Ε/96 10/3/2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με 
θέμα: «Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το 
έτος 2022». 

42. Την υπ’ αριθμ. 859/19-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΨΤ7Λ7-ΘΘΑ, ΑΔΑΜ: 22REQ010594782) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «1. Την έγκριση των όρων της 
Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το Έργο «Δράσεις 
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής» συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το σχέδιο της εν λόγω Διακήρυξης 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. Την 
έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών από 
τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής. 3. Την έγκριση 
αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις». 

43. Την Διακήρυξη Δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων (ΑΔΑ: 90ΘΜ7Λ7-ΠΦ8, ΑΔΑΜ: 
22PROC010604928) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

44. Τη από 30.05.2022 επιστολή της εταιρείας Rascal αναφορικά με την παροχή Διευκρινίσεων επί 
της υπ’ αριθ. (ΑΔΑ: 90ΘΜ7Λ7-ΠΦ8, ΑΔΑΜ: 22PROC010604928) Διακήρυξης, το οποίο 
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

45. Το υπ’ αριθ. 529844/08-06-2022 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού αναφορικά με την παροχή Διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθ. (ΑΔΑ: 90ΘΜ7Λ7-
ΠΦ8, ΑΔΑΜ: 22PROC010604928) Διακήρυξης, το οποίο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

46. Την υπ’ αριθμ. 1234/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ687Λ7-0Ξ6, ΑΔΑΜ: 22PROC010733762) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Την έγκριση παράτασης της 
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις 
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής» συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ 22PROC010604928) έως 
και την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00μμ καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Πέμπτη, 23 
Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών». 

47. Την υπ’ αριθμ. 1353/2022 (ΑΔΑ: ΩΥΜΕ7Λ7-ΕΞΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση συγκρότησης 1. Επιτροπής Διαγωνισμού και 2. 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και 
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Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 8.978.468,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 
 

 
Με τη με αριθ. 859/19-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΨΤ7Λ7-ΘΘΑ) απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ (α/α 160026). 

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ έγινε στις 27/4/2022 (2022/S 085-230300 και 
2022/S 093-257087), σύμφωνα με τον Νόμο και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ: 
22PROC010595600 (ΑΔΑ: ΨΗ5Π7Λ7-ΑΞΓ) και η τροποποίηση της προκήρυξης, με ΑΔΑΜ: 
22PROC010596143 (ΑΔΑ: 9Τ737Λ7-7ΡΚ). 

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ: 
22PROC010604928 (ΑΔΑ: 90ΘΜ7Λ7-ΠΦ8). Στις 31/5/2022 και εγκαίρως, υπεβλήθη μέσω της 
εφαρμογής της Επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, κατά την προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη 
διαδικασία, έντυπο ερωτημάτων από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα με την ονομασία «RASCAL 
ΡΑΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Τα ερωτήματα απαντήθηκαν με το με 
αρ. πρωτ. 529844/ 8-6-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, το οποίο 
κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα μέσω της εφαρμογής Επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τόσο στον 
οικονομικό φορέα όσο και σε όλους τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, οι απαντήσεις στα ερωτήματα 
αναρτήθηκαν στα συνημμένα συνοδευτικά έγγραφα του Διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να είναι 
προσβάσιμα και σε οικονομικούς φορείς που δεν έχουν εγγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στο 
Διαγωνισμό. Στη συνέχεια με τη με αριθ. 1234/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ687Λ7-0Ξ6, ΑΔΑΜ: 22PROC010733762) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών έως και την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00μμ 
καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω 
διαγωνισμό για την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.  

Κατόπιν, ανακοινώθηκε στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο (www.patt.gov.gr), η υπ’ αριθμ. 1234/2022 
(ΑΔΑ: ΨΘ687Λ7-0Ξ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης παράτασης της καταληκτικής 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών έως και την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 και 
ώρα 15:00μμ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών, την Παρασκευή 17 
Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00μμ. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού (η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 1353/2022 (ΑΔΑ: 
ΩΥΜΕ7Λ7-ΕΞΖ) Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, ήτοι τη Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 
και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής (Λ. 
Συγγρού 80-88, Αθήνα, 5ος όροφος), προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και στον έλεγχο των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών, Έλεγχος Δικαιολογητικών και  Αξιολόγηση 
Τεχνικών Προσφορών, στον με συστημικό αριθμό 160026, Δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων. Η 
επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί δυο προσφορές, με αριθμούς Προσφοράς Συστήματος 
284850/10-06-2022 και 282751/10-06-2022, από τους οικονομικούς φορείς «CLOUDPRINT DIGITAL 
AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και «Ένωση Εταιρειών ΤΟΠΟΣ-Rascal-
ExpoWork-DigitalWise-GPO», αντίστοιχα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών προέβη στην 
διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης κατά την οποία δεν ήταν παρών κανένας από τους 
προσφέροντες/συμμετέχοντες ή τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 
Αποσφραγίσθηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» των 
προσφορών αυτών, ελέγχτηκαν και η Επιτροπή έκρινε ότι η ηλεκτρονική προσφορά του οικονομικού 
φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» δεν έχει 
υποβάλλει τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ήτοι εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής και ΕΕΕΣ, επομένως η εν λόγω προσφορά δεν κρίθηκε αποδεκτή και η ηλεκτρονική 
προσφορά του οικονομικού φορέα «Ένωση Εταιρειών ΤΟΠΟΣ-Rascal-ExpoWork-DigitalWise-GPO» 
έχει υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
σχετική Διακήρυξη και τεκμηριώνεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, επιπλέον, με τον έντυπο φάκελο προσφοράς, προσκομίσθηκαν πέντε (5) εγγυητικές 
επιστολές που συνολικά αθροίζουν στο 2% του προκηρυσσόμενου ποσού και για τις οποίες 
ακολουθήθηκε η διαδικασία ελέγχου γνησιότητάς τους, επομένως η εν λόγω προσφορά κρίθηκε 
αποδεκτή. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της και επανήλθε για να συνεχίσει τις εργασίες 
τις την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Αττικής και ανέτρεξε ξανά στα «Κριτήρια Ανάθεσης», «Βαθμολόγηση και κατάταξη 
προσφορών» και «Αξιολόγηση Προσφορών», καθώς και στην κείμενη νομοθεσία και κρατούσα 
νομολογία, έχοντας ήδη αποδεχθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση μόνο την προσφορά του οικονομικού 
φορέα «Ένωση Εταιρειών ΤΟΠΟΣ-Rascal-ExpoWork-DigitalWise-GPO» ως προς τα απαιτούμενα 
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δικαιολογητικά συμμετοχής της στον διαγωνισμό και συνέχισε τη συζήτηση επί των περιγραφομένων 
Κριτηρίων Ανάθεσης. Η Επιτροπή κατ’ αντιπαράσταση και σημείο προς σημείο αξιολόγησε- 
βαθμολόγησε την ηλεκτρονική προσφορά της συμμετέχουσας ένωσης και αφού έγινε έλεγχος του 
αριθμού των σελίδων αλλά και των λοιπών κριτηρίων της διακήρυξης και αυτά βρέθηκαν ορθά, η 
Επιτροπή αναφέρει ανά κριτήριο αξιολόγησης τα παρακάτω: 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης – Περιεχόμενα Τεύχους 
Τεχνικής Προσφοράς 

(σβ) 
Συντελεστ

ής 
Βαρύτητα

ς (%) 

Βαθμολογ
ία 

Επιτροπή
ς 

Τελική 
Βαθμολο

γία 

1 
Κατανόηση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών 

(Ψηφιακών – Συμβουλευτικών - Λοιπών) που 
παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου 

35% 100 35 

1.
1 

Κατανόηση του συνολικού αντικειμένου, των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των κρίσιμων 
παραγόντων επιτυχίας των υπηρεσιών του Έργου 

5% 100 5 

1.
2 

Συνάρθρωση, συνεισφορά, συμπληρωματικότητα και 
διαλειτουργικότητα των επιμέρους επιπέδων παροχής 

υπηρεσιών του Έργου, ήτοι σε «Δέσμες Ενεργειών 
(Δ.Ε.)» και στην συνέχεια, σε επιμέρους «Δράσεις 

(Δ)» και σε εξειδικευμένες «Υποδράσεις (Υ)» 

18% 100 18 

1.
3 

Μελέτη Περίπτωσης για την προσέλκυση Επισκεπτών 
με μεθόδους SEO και άλλα έξυπνα εργαλεία που 

επισκέπτονται την Περιφέρεια Αττικής 
3% 100 3 

1.
4 

Μελέτη Περίπτωσης μεθοδολογικής προσέγγισης και 
αποτύπωσης θεματικής διαδρομής πολιτιστικού 
χαρακτήρα (η περιοχή εφαρμογής της θεματικής 
διαδρομής αποτελεί τεκμηριωμένη επιλογή του 

υποψηφίου Αναδόχου) 

3% 100 3 

1.
5 

Μελέτη Περίπτωσης μεθοδολογικής προσέγγισης και 
σχεδίου δράσης προσέλκυσης και διαχείρισης ροών 
επισκεψιμότητας (περιοχή εφαρμογής επιλογής του 

Αναδόχου) 

3% 100 3 

1.
6 

Μελέτη Περίπτωσης μεθοδολογικής προσέγγισης, 
τεκμηρίωσης και αποτύπωσης των Ειδικών Δεικτών 

του ΠΒΤΑ 
3% 100 3 

2 Δράσεις Τουριστικής Προβολής 40% 100 40 

2.
1 

Ανάλυση, ιδιαιτερότητες και διάρθρωση των 
Υπηρεσιών της Δέσμης ενεργειών 2 Συμμετοχή της 

Περιφέρειας Αττικής σε διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις 
& στοχευμένες διοργανώσεις, workshops, roadshows, 

Press trips, Fam trips, Δημιουργικό και παραγωγή 
έντυπου και ηλεκτρονικού - οπτικοακουστικού υλικού 

τουριστικής προβολής. 

15% 100 15 

2.
2 

Ανάλυση, ιδιαιτερότητες και διάρθρωση των 
Υπηρεσιών της ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 3: Σχεδιασμός 

δράσεων Social media marketing, αναβάθμιση του 
περιεχομένου και τεχνική υποστήριξη της τουριστικής 
ιστοσελίδας & αξιοποίηση εργαλείων SEM και SEO 

για την ενίσχυση της προβολής της τουριστικής 
ιστοσελίδας 

15% 100 15 

2.
3 

Ανάλυση, ιδιαιτερότητες και διάρθρωση των 
Υπηρεσιών της Δράσης της ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 4: 

Media plan & υλοποίηση δράσεων τουριστικής 
προβολής 

10% 100 10 

3 
Αρχιτεκτονική, Υποσυστήματα και Ειδικά 
Εργαλεία της Πλατφόρμας e- DBRAVAM 

15% 100 15 

3.
1 

Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας «e-DBRAVAM» - 
Μεθοδολογική Προσέγγιση των Απαιτήσεων 

5% 100 5 
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Χρηστών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τουριστικής 
Προβολής, Ανάπτυξης, Προσέλκυσης και Διαχείρισης 
Ροών Επισκεψιμότητας (Attica Destination Branding 
& Visitors Attractiveness & Management). Πιλοτική 

και Παραγωγική Λειτουργία. 

3.
2 

Ανάλυση και Περιγραφή των Υποσυστημάτων της 
Πλατφόρμας e-DBRAVAM (Περιεχόμενο, εκροές, 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υποσυστημάτων, 
διαλειτουργικότητα με τρίτα Υποσυστήματα και 

εξωτερικές Οντότηες κ.λπ. 

10% 100 10 

4 
Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα του Έργου - 

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
10% 100 10 

4.
1 

Ανάλυση Συμβατικών Παραδοτέων – 
Χρονοδιάγραμμα Φάσεων και Υποβολής 

Παραδοτέων - Αντιμετώπιση της Αλληλουχίας και της 
συνάρθρωσης των Παραδοτέων 

4% 100 4 

5.
1 

Αναλυτική Παρουσίαση της Μεθοδολογίας 
Οργάνωσης 

και Διοίκησης του Έργου–Rascal–ExpoWork- 
DigitalWise  Ανάλυση σε «Υπο-ομάδες» και 

Στελέχωσή τους Μεθοδολογία Συντονισμού του 
Έργου 

4% 100 4 

5.
3 

Πρόσθετες Υπηρεσίες: τεκμηρίωση πιθανών 
αναγκαίων πρόσθετων υπηρεσιών 

2% 100 2 

Γενικό Σύνολο (max σελίδων Τεχνικής Προσφοράς) 100% 100 100 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συνέταξε την Τεχνική του Προσφορά τηρώντας το σύνολο των επί ποινή 
αποκλεισμού κριτηρίων, όπως περιγράφονται στο αρθρ. 2.3.1 της Διακήρυξης. 
 
Τελική Βαθμολογία ένωσης εταιρειών: 100 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους φακέλους δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών αμφοτέρων των συνυποψηφίων οικονομικών φορέων και τα σχετικά έγγραφα που έχουν 
καταχωρηθεί στο σύστημα, με το από 04-07-2022 Πρακτικό 1 εισηγείται ομόφωνα: 

I. Τη μη αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL AND 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» σύμφωνα με το αρθρ. 2.4.6 λόγω ελλιπών 
στοιχείων. 

II. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ένωση Εταιρειών ΤΟΠΟΣ-Rascal-
ExpoWork-DigitalWise-GPO» στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγμα της 
Οικονομικής της Προσφοράς. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1) Την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» - Έλεγχος Δικαιολογητικών – Αξιολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», 
συνολικού προϋπολογισμού 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
2) Tην έγκριση αποδοχής της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ένωση Εταιρειών ΤΟΠΟΣ-Rascal-
ExpoWork-DigitalWise-GPO» και συνέχισης του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, ήτοι στο άνοιγμα της 
Οικονομικής της Προσφοράς.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1) Την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» - Έλεγχος Δικαιολογητικών – Αξιολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», 
συνολικού προϋπολογισμού 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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2) Tην έγκριση αποδοχής της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ένωση Εταιρειών ΤΟΠΟΣ-Rascal-
ExpoWork-DigitalWise-GPO» και συνέχισης του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, ήτοι στο άνοιγμα της 
Οικονομικής της Προσφοράς.  

 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.   
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει 

την ανωτέρω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 
για την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής για την χρονική περίοδο 2021-
2023 (απόφαση 1/2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου) καθώς και την τροποποίηση του (απόφαση 
16/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνεπώς θα καταψηφίσουμε». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.  
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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