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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ «Οργάνωσης – Υποστήριξης»

      
 
         Αθήνα,      17-08-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 80918 - 17-08-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Δ/νση ιστοσελίδας: 
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κοραή 4 
: 105 64 Αθήνα
: https://empedu.gov.gr   
: E.M Καπνιάρη/Αικ. Αδαμαντίδου
: 210-327.80.26/ 210.327.8046
: emkapniari@epeaek.gr
   kadam@epeaek.gr  

ΘΕΜΑ: Απόφαση παράταση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων και 
ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου 
Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

2. το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014) «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 (EE L 
156/16-06-2012)στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’)) και άλλες 
διατάξεις», ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 59,

3. τη με αριθ. 6371/ΕΥΘΥ72/20-01-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014)»,

4. την ΥΑ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/τ.Β’/31-12-2018) Αντικατάσταση της 
υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αρ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/τ.Β’) 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",

5. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), περί απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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6. τη με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/03-03-2017) απόφαση με θέμα: 
«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,

7. την Υ.Α. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/τ.Β’/27-05-2015) «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του 
άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 43142014» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/08-07-2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

9. το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

10. το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/05-08-2020) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», 

11. τη με αριθ. 86591/13-08-2020 (ΦΕΚ 627/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2020) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», 

12. τη με αριθ. 51875/2021 (ΦΕΚ 1867 Β/7-5-2021) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Ιωάννη Τσακίρη»,

13. τη με αρ. πρωτ. 60661/31.05.2021 (ΦΕΚ 2280/τ. Β΄/31.05.2021) απόφαση με θέμα «Ορισμός 
αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας»,

14. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει,

15. 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”, όπως ισχύει,

16. τη με αρ. πρωτ. 3995/28-03-2016 (ΩΗΨΦ4653Ο7-Κ8Ο) απόφαση ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση 
Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων» με Κωδικό ΟΠΣ 
5000561 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

17. ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ με κωδικό 3191 και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 
2016ΣΕ31910000,

18. τη με αρ. πρωτ. 68801/07-07-2022 (6ΝΠΘ46ΜΤΛΡ-ΤΒΡ) απόφαση έγκρισης ανοικτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων και ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ»,

19. το με αρ. πρωτ. 68795/07-07-2022 (22PROC010913127) τεύχος διακήρυξης για τον εν λόγω έργο και 
τα σχετικά έγγραφα,

20. τα σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 68795/07-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010913127) έως την  
Παρασκευή, 02/09/2022 και ώρα 23:59:59, καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Πέμπτη, 8/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
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Συνεκδοχικώς, παρατείνεται: 
α) ο χρόνος ισχύος των προσφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι έως 
09/09/2023, 
β) ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.2.1 της 
διακήρυξης, ήτοι έως 09/10/2023, 
γ) καθώς και ο χρόνος υποβολής αιτήματος παροχής διευκρινίσεων, ήτοι έως Τετάρτη, 24/08/2022 και η 
προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή έως Παρασκευή, 26/08/2022, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.1.3.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. πρωτ. 68795/07-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010913127) 
διακήρυξης και της με αρ. EE/S S132 προκήρυξης. 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρ. 1.6 της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 68795/07-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010913127), 
ήτοι δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
http://www.promitheus.gov.gr (στον ιστότοπο του διαγωνισμού με μοναδικό συστημικό α/α ανά τμήμα 
σύμβασης: Τμήμα 1: 155990, Τμήμα 2: 156091, Τμήμα 3: 156093, Τμήμα 4: 156102, Τμήμα 5: 156103, 
Τμήμα 6: 156104), και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
https://empedu.gov.gr/.

    
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
- ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΓΡΑΜΜ.)
- Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ
- Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ

Κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΝΑ
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