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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ δξάζε «ΟΠ Διέγρνπ ηεο Αγνξάο». 

 
 
 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1. ηηο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ: 
 

1.1. Σνπ Π.Γ. 397/88 (ΦΔΘ 185/Α/88) «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ» 
1.2. Σν Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Θ. 19/Α/96) «πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ 

Σνπξηζκνύ, Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην 
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.122/2004 ( ΦΔΘ 
85 / Α / 17-3-2004). 

1.3. Σνπ Π.Γ. 59/96  (ΦΔΘ 51/Α/1996) «ύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο». 
1.4. Σνπ Λόκνπ 3614/07 (ΦΔΘ Α/267/2007 «Γηαρείξηζε έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» 

1.5. Σνπ Λόκνπ 3840/10 (ΦΔΘ 53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη 
ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δ..Π.Α.2007-

2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.6. Σνπ Π.Γ. 65/11 (ΦΔΘ147/Α/27-06-2011)¨πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ζαιάζζησλ ππνζέζεσλ, 
Λήζσλ θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 
Λαπηηιίαο,» 

1.7. Σνπ Π.Γ. 110/2011 [ΦΔΘ 243/Α/11-11-2011] «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, 
Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ & Τθππνπξγώλ 

 
2. Σηο απνθάζεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ: 
 

2.1. Σελ π.αξηζκ.Β1-4977/08 (Φ.Δ.Θ. 1540/Β/2008) Θ.Τ.Α. «ύζηαζε θαη 
νξγά-λσζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή 

Τπεξεζία πληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Θαηαλαισηή», 
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κε ηελ ΘΤΑ 210(844/β/16-05-2011). 

2.2. Σελ ππ’ αξηζ. Β1-4741/15-07-2009 Απόθαζε ηνπ Τθ/ξγνπ Αλάπηπμεο 
πεξί κεηαθίλεζεο θαη ηνπνζέηεζεο πξντζηακέλεο ηεο ΔΤΔΓ ΔΚΠ/Θ 

2.3. Σν κε αξηζ. Πξση. 10624/Γ/2011/14.9.2009 ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ πεξί 
επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηεο ΓΓ Δκπνξίνπ θαη ΔΤΔΓ ΔΚΠ/Θ 

2.4. Σελ κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 θνηλή απόθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνύ θαη ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 
Λαπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνύ ηνπ ηέθαλνπ Θνκλελνύ ηνπ Υαξαιάκπνπο ζηε 

ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, σο πξντζηακέλνπ ηεο Γελ. 
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ. 

2.5. Σελ κε αξηζκ. Β3-426/30-11-2011 απόθαζε (ΦΔΘ2782/Β/12-12-2011), 

Δμνπζηνδόηεζε γηα ππνγξαθή εγγξάθσλ «Κε εληνιή Αλαπιεξσηνύ 
Τπνπξγνύ» ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δκπνξίνπ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ. 

 
 
3. Σα έγγξαθα: 

 
3.1. ην κε αξηζκ. πξση. Τ3-26/19-1-2010, έγγξαθν ηεο ΤΠΔΑ   κε  ζπλεκκέλν 

ην έληππν ΔΛ02-01 πεξηγξαθήο ηεο αηηνύκελεο δξάζεο αλάπηπμεο ηνπ 
ΟΠ Διέγρνπ ηεο Αγνξάο. 

3.2. Σν κε αξηζκ. πξση.Τ1-2628/5-7-2011 έγγξαθν ηεο ΤΠΔΑ κε ην νπνίν καο 
ελεκεξώλεηαη όηη εμεηάδεηαη από ηελ Τπεξεζία ζαο ε δπλαηόηεηα 
αμηνπνίεζεο ηνπ ELENXIS (ΟΠ ΓΓΠ/ΤΠΟΗΘ). 

3.3. Σν κε αξηζκ. πξση Τ-654/2-12-2011 έγγξαθν ηεο ΤΠΔΑ  κε ην νπνίν 
δειώλεηαη  ην  ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ειέγρσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηελ ΓΓΒ. 
3.4. Σηο ελέξγεηεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζεκαηηθνύ έξγνπ σο 

απηέο έρνπλ ζην από 9-12-2011,ειεθηξνληθό κήλπκα ηεο Τπεξεζίαο πξνο 

ηηο ελδηαθεξόκελεο Τπεξεζίεο.  
 

 
Αποφασίζουμε 

 

 
Σελ ζπγθξόηεζε ζηελ ΔΤΔΓ Eκπ. ηεο θάησζη νκάδαο εξγαζίαο, γηα ην 

πξνηεηλόκελν έξγν «ΟΠ Διέγρνπ ηεο Αγνξάο» πξνθεηκέλνπ απηό λα εληαρζεί θαη 
πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ  ΔΠΑ.  
  

Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη από ηνπο θάησζη αλαθεξόκελνπο :  

1. Θνζκά  Γιύθα, Τπάιιειν ηεο Γ/ζεο Διέγρσλ ηεο ΤΠΔΑ 

2.  

3. Κάξθν Πεηξνπιάθε ,Τπάιιειν ηεο Γ/ζεο Θνζηνιόγεζεο θαη Έξεπλαο 
Αγνξάο ηεο  

4. Εαραξέληα Ρσκαίνπ , Τπάιιειν ηεο Γηεύζπλζεο  Κεηξνινγίαο 

5. Θαθίδα Ιάκπξν, Τπάιιειν ηεο  Γ/ζεο  Πιεξνθνξηθήο 

6. Γεώξγην  Παπαγεσξγόπνπιν,  Γξαθ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ 

7.  Βαζίιεο Γαβξηειίδεο, ζηέιερνο ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. 
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8. Εαθείξεο Βάιβεο, ζηέιερνο ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. 

 

Έξγν ηεο Οκάδαο ζα είλαη, ε εμεηδίθεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, 
ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ  

ελεξγεηώλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ  ζεκαηηθνύ έξγνπ, σο απηά έρνπλ ζην ππό 
ζηνηρείν 3.4. ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο, ε θνζηνιόγεζε απηνύ, ε πξνεηνηκαζία 
πεξηερνκέλνπ ηερληθνύ δειηίνπ, ε ζύληαμε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ε δηαρείξηζε 

ησλ ζρνιίσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ ηπρόλ απαηηνύκελε δηαβνύιεπζε ηεο 
δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ (επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ζρνιίσλ θαη νξηζηηθνπνίεζε 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ έξγνπ),ε δηαρείξηζε ησλ εξσηεκάησλ –
δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ ηερληθώλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ από 
ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο (επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε απηώλ  θαη πξόηαζε 

γηα ηπρόλ ηξνπνπνίεζε όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ).  
  

Σελ επζύλε γηα ην ζπληνληζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο 
εξγαζίαο ζα έρεη ε πξντζηάκελε ηεο Κνλάδαο ρεδηαζκνύ, Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
Παξαθνινύζεζεο, ηεο ΔΤΔΓ ΔΚΠ. 

 
Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη θνζηνιόγεζε απηνύ σο ηηο  …./…/…..,ηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηερληθνύ δειηίνπ ην αξγόηεξν εληόο εμήληα 

(60)εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο Πξόζθιεζεο ππνβνιήο 
πξνηάζεσλ θαη πάλησο νπσζδήπνηε εληόο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο από ηελ 
Πξόζθιεζε εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ (αλ απηή πξνεγείηαη) 

Οκνίσο ε Οκάδα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη ηε ζύληαμε Σερληθώλ 
Πξνδηαγξαθώλ ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ 

έθδνζε ηεο Απόθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 
 
 

Ο ΓΔΛΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ  

 

 

 

ΣΔΦΑΛΟ ΘΟΚΛΖΛΟ 

 

Κοινοποίηση:  
 

- Αλαθεξόκελα Κέιε Οκάδαο Έξγνπ  
- Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Λαπηηιίαο 
- Γξαθείν Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ. 
- ΔΤΔΓ ΔΚΠ. 

- Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο 
- Κνλάδεο Α΄, Γ΄, Β1΄, Β2΄. 
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