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 Αθήνα, 01/04/2019 
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Θέμα: Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για το έργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

β. Το άρθρο 48 του ν 4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β)…και άλλες διατάξεις» 

γ. Του N. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

δ. Του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

ε. Της 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», 

στ. Του ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
ζ. Του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 

3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» 

η. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

θ. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

ι. Του 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”, 
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ια. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
ιβ. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
ιδ. Του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2001 ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007 Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (ΚΠΔ)  
ιε. Του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29.08.2018) περί Διορισμού Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, 
ιστ. Του Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών»   
ιζ. Της με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

ιη. Της με αρ. 56902/215/2-6-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, 

2. Την με αριθμό C(2014) 10162 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 
2014GR16M2OP001). 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

4. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (Β΄677) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».  

6. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Τροποποίηση της με αριθμό 
67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και 
κατάργηση της  αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655)  κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’ 
1248). 

7. Το ΠΔ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) περί «Ανασύσταση και μετονομασία … 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

8. Το ΠΔ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» όπως ισχύει. 

9. Την Α.Π 91589/3-9-2018 (ΦΕΚ 3814Β/4-9-2018) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη». 

10. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του 
έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ».  

11. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα βαρύνει την 
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ενταγμένη στο ΕΠΑνΕΚ πράξη με τίτλο «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την 
υποστήριξη δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας», που 
εκτελεί η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ11910000 και κωδικό ΟΠΣ 5000261. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.                                     
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: 
«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ».  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης ποιότητας - τιμής. 

CPV 90919200-4: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων. 

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης 
που συνίσταται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές που αποτελούν το αντικείμενο 
της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έως και 50% του αρχικού συμβατικού τιμήματος. 
Ως εκ τούτου ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του ενός  
εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.  

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο 
Τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ενταγμένη στο ΕΠΑνΕΚ πράξη με τίτλο «Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων Επιχειρηματικότητας, 
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας», με κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ11910000 και κωδικό ΟΠΣ 5000261 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.                                     

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
Η Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ: 02/04/2019 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  13/05/2019 

 

Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού περιγράφονται στο Τεύχος Διακήρυξης (2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό 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. 
 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και  
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής όπως αυτής περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr. 
 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί: 

1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),  
2. στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, και 
3. στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.antagonistikotita.gr. 
4. θα  αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
 

 
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 
 
                                                                                       Ευστάθιος Γιαννακίδης 
 
 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Υφυπουργού 
- Γραφείο Ειδικής Γραμματείας Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ  
- Μονάδες Β1 και Γ 
- Υπεύθυνος Λογαριασμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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