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  Αθήνα,  17-01-2020 
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Πληροφορίες: Αθηνά Παπαδάτου 

Τηλέφωνο: 210 3256800 

Fax: 210 3256809 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού 

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση 

προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-

2027» που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης: «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003789. 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

A. Τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

 του 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013» όπως ισχύει, 

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

 του 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,   

 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»,  
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

 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”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του N. 4622 (ΦΕΚ 133/Α’/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

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

 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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». 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  

 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄/168/06.11.2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α’/18-7-2018). 

 του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

 του Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 

 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Β. Τις αποφάσεις 
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 Τη με αρ.  83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-16 (ΦΕΚ τ. Β 2643) ΚΥΑ Σύστασης και διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας  
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

 Τη με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 αντικατάσταση της με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020 Υπουργικής 
Απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως ισχύει. 

 Τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 ΥΑ (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 Τη με αρ. πρωτ. 1427/05.02.2016 Πρόσκληση (ΚΩΔ. ΤΒ02, Α/Α ΟΠΣ: 1285) για υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο 
πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, όπως ισχύει. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 1045 / 20-1-2017 (ΑΔΑ:7Κ2Κ465ΧΙ8-ΝΑΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» και MIS 
5003789 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τη με αρ. πρωτ. 5870/19-11-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΔΒ46ΜΤΛΡ-Δ4Ι) Απόφαση. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 46/21-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΚΦ465Θ1Ω-Ψ5Χ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου 1 «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003789 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τη με αρ. 646/22-11-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΡΣ46ΜΤΛΚ-ΙΦΙ) απόφαση. 

 Τη με αρ. πρωτ. 96/30-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΠΝ465Θ1Ω-5ΨΗ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

 Τη με αριθ. πρωτ. 331/15-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΓΖΛ465Θ1Ω-ΔΑ9) Υπουργική Απόφαση για την 
«Επικαιροποίηση Καταλόγου δυνητικών Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» 

 Τη με αριθ.19REQ005957620 2019-12-03 έγκριση του υπ’ αριθμ. 19REQ005913057 2019-11-26 
Πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 686/4-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005959484 2019-12-04) Υπουργική Απόφαση για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων 
στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027». 

 Τη με αριθμ. πρωτ 707/9-12-2019 (ΑΔΑ: 67ΚΔ46ΜΤΛΚ-ΓΒ7) Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 729/12-12-2019 προσφορά της εταιρείας ΕΕΟ GROUP A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 760/19.12.2019 (ΑΔΑ: 7ΧΓΙ46ΜΤΛΚ-30Η) απόφαση σχετικά με την επικύρωση του με 
αρ. 1/17.12.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού και την 
ανάδειξη της εταιρείας ΕΕΟ GROUP A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ως προσωρινού αναδόχου 

 Το με αρ. αριθμ 2/10-01-2020 πρακτικό της της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης 
προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας 
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και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027», το οποίο διαβιβάστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 
14/10-01-2020 έγγραφό της. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Την έγκριση του με αριθμ. 2/10-01-2020 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & 
αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027» και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην 
εταιρεία ΕΕΟ GROUP A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Μαυροκορδάτου 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 10678. 

2. Η αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά του, 
στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις της 
πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003789, με ενάριθμο  2017ΣΕ33410001, της ΣΑΕ/Ε3341, που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καταβαλλόμενη σύμφωνα με το 
οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο 

3. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ένσταση επί της Απόφασης δύναται να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 3.4 
«Ενστάσεις» της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ. 

 
     

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

     

 

 
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 
 

Συνημμένα 
1. Το με αριθμ. 2/10-01-2020 πρακτικό. 

 
  

Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονική αποστολή)  

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ.  Ε.Δ. ΕΣΠΑ 

3. Κ.Φ./Μον. Γ’ 
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