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Θέμα: Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός
Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»[ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5034569]
Διαγωνισμός: 85660, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις όπως ισχύουν και ιδίως:
-

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,

-

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

-

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

-

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,

-

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»,

-

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

-

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

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

-

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”,

-

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

-

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

-

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

-

το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

-

το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) 216/679,

-

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.

-

το ν.2472/1997 (Α΄50) «Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» που αφορά σε διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.
4624/2019,

-

το Π.Δ. 38/2017(Α63’) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

-

το Π.Δ. 39/2017 (Α64΄) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

-

την υπ’ αριθμ. 1809/27-03-2018 (ΑΔΑ: 636Θ465ΧΙ8-ΞΩΚ) Πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" προς το
Δικαιούχο «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» ,

-

το ν.2232/1994 “Ίδρυση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις”,

-

τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη

-

το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

-

το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

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

-

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

-

την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/2016) Υπουργική Απόφαση
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 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
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-

-

-

-

-

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.»,
την με αρ. πρωτ. 6419/11-12-2019 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ του Ε.Π.«Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»» για το σχέδιο του τεύχους
διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του ΥΕ «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»,
Την ΣΑΕ 3341 με την οποία εντάχθηκε το Έργο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» στο ΠΔΕ με κωδικό ενάριθμου 2019ΣΕ33410000,
την με αριθμ. πρωτ. 202/16.01.2019 (ΑΔΑ: 97Φ3465ΧΙ8-Η7Η) Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» με Κωδικό ΟΠΣ
5034569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020»
την με αριθμ. πρωτ. 6209/04.12.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΦΥΥ46ΜΤΛΡ-Β2Ψ) Απόφαση 1ης
Τροποποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5034569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
το σχετ. απόσπασμα της 720/6-11-2019 Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα νέα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΦΕΚ 68/20-03-2020 άρθρο 60 Ζητήματα Δημοσίων
Συμβάσεων).
το σχετ. απόσπασμα της 722ης/27-03-2020 «Δια Περιφοράς» Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ο.Κ.Ε. η οποία εγκρίνει την παράταση του εν λόγω διαγωνισμού μέχρι τις 15/04/2020.
τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων.
τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της Προκήρυξης Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» [ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠ.Σ) : 5034569].
2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 175.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται στο αναλυτικό Τεύχος
Προκήρυξης (αρ. προκήρυξης 1/2020), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Όλοι οι
υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.
4. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 3341, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2019ΣΕ33410000
5. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με αριθμό διαγωνισμού 8560, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
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6. Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 9/3/2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 17:00.
7. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων για διευκρινήσεις ορίζεται η
06/04/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 .
8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/04/2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.
9. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/4/2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00.
10. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς υποβάλλονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, στην έδρα της ΟΚΕ, Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743,
ΑΘΗΝΑ, Γραφείο Πρωτοκόλλου μεταξύ των ωρών 9:00 – 15:00.
11. Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.
12. Περίληψη της προκήρυξης έχει δημοσιευθεί:
 στο Πρόγραμμα Διαύγεια,
 στον Ελληνικό τύπο
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
13. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής βρίσκονται αναρτημένα στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (www.oke.gr)
14. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ THΣ Ο.Κ.Ε .

ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-
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