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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 

ΘΔΚΑ: Απόθαζε έγθξηζεο θαηαιόγνπ πξνκεζεπηώλ θαη παξερόλησλ ππεξεζηώλ πξνο ηελ 

ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο  όπσο ηζρύνπλ : 

1.1. Ρνπ Λ.2362/95 (Φ.Δ.Θ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνύ, ειέγρνπ 

ησλ Γαπαλώλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ 

Λ3871/2010 (ΦΔΘ 141/Α/10). 

1.2. Ρνπ Λ.2690/99 (ΦΔΘ 45/Α/99) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο  

Γηαηάμεηο» 

1.3. Ρνπ Λ.3614/2007[ΦΔΘ Α΄267/3-12-2007] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

1.4. Ρνπ Λ.3840/2010 [ΦΔΘ 53/Α/31-3-2010] «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013» 

1.5. Ρνπ N.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. Ρνπ Ξ.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Θ. 185/Α/88) Ξεξί Νξγαληζκνύ ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηηο 

επ’ απηνύ ηξνπνπνηήζεηο. 

1.7. Ρνπ Ξ.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Θ. 19/Α/96 ) «Ππγρώλεπζε ησλ πνπξγείσλ Ρνπξηζκνύ, 

Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Ρερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 122/17-3-04 (ΦΔΘ 85/Α/17-3-04)». 

1.8. Ρνπ Ξ.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Θ. 51/Α/96) «Πύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην 

πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηεο». 

1.9. Ρνπ Ξ.Γ. 4/2002 (ΦΔΘ 3/Α/14-01-2002) «Δθηέιεζε ελεξγεηώλ ηερληθήο βνήζεηαο- 

ζηήξημεο θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πόξσλ» 
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1.10. Ρνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα 

πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α/2005). 

1.11. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2013 [ΦΔΘ 152/Α/25-06-2013] «Ρξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 (Α΄ 

141) − Ίδξπζε πνπξγείνπ πνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη πνπξγείνπ 

Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη κεηνλνκαζία ησλ πνπξγείσλ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, πνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζε πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ζε πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο. 

1.12. Ρνπ Ξ.Γ. 119/2013 [ΦΔΘ 153/Α/25-06-2011] «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Θπβέξλεζεο, πνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ πνπξγώλ θαη θππνπξγώλ.» 

 

2. Ρηο απνθάζεηο: 

2.1. Ρελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΠ/1749 [ΦΔΘ 540/Β/27-03-2008] «πνπξγηθή απόθαζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

43804/ΔΘ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΘ/1212/30-06-2010 

πνπξγηθή απόθαζε. 

2.2. Ρελ κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΘ 1540/Β/4-8-2008) θνηλή απόθαζε ηνπ πνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθώλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «Πύζηαζεο θαη 

νξγάλσζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή πεξεζία 

Ππληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

Δκπνξίνπ θαη ηεο Ξξνζηαζίαο ηνπ Θαηαλαισηή», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε 

210/2011 (ΦΔΘ 844/Β/16-5-2011). 

2.3. Ρελ κε αξηζ. Ξξση. 31168/ΔΠΠΑΑΞ 175/08.07.2008 πνπξγηθή Απόθαζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηήζησλ Ξξνγξακκάησλ Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο 

Δθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΘ 1441/Β/2008) 

2.4. Ρελ κε αξηζ. Ξξση. Β1-7410/27-11-2009 Θνηλήο Απόθαζεο ηνπ Ξξσζππνπξγνύ θαη ηεο 

πνπξγνύ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνύ ηνπ Πηέθαλνπ 

Θνκλελνύ ηνπ  Σαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ. 

2.5. Ρελ κε Αξ. Ξξση. Β3-126/10 (ΦΔΘ 1151/Α/2010) απόθαζεο «Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ  «Κε εληνιή θππνπξγνύ» ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δκπνξίνπ … 

ζηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Ξξντζηακέλνπο …ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ…»  

2.6. Ρελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΠ/1749 [ΦΔΘ 540/Β/27-03-2008] «πνπξγηθή απόθαζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

43804/ΔΘ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΘ/1212/30-06-2010 

πνπξγηθή απόθαζε. 

2.7. Ρελ κε αξηζ. Ξξση. 51540/ΔΠΠΑΑΞ 3628/12.11.2010 Απόθαζε θππνπξγνύ γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ησλ Ξξνγξακκάησλ Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΘ 1856/Β/2010) 

2.8. Ρελ απόθαζε αξ. πξση. 4057/794/Α2/01-08-2011 ηεο Δ..Γ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Ξξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο 

«πνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ εκπνξίνπ». 

2.9. Ρελ κε αξ. πξση. ΔΠΔΓ 441/05-06-2013 (ΑΓΑ: ΒΔΕΘΦ-ΤΒΤ) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Δκπνξίνπ «Απόθαζε γηα δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαηαιόγνπ πξνκεζεπηώλ 

θαη παξερόλησλ ππεξεζηώλ πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ»  

2.10. Ρελ κε αξ. πξση. ΔΠΔΓ 464/14-06-2013 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ 

«Πύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Ξξνκεζεπηώλ γηα έληαμήο ηνπο ζηνλ 
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θαηάινγν πξνκεζεπηώλ θαη παξερόλησλ ππεξεζηώλ πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ.»  

 

3. Ρα έγγξαθα :  

3.1. Ρελ κε Αξ. Ξξση. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

ηύπνπ Β ηεο ΔΠΔΓ από ηελ ΔΓ ΔΞΑΔ  

3.2. Ρα ππ’ αξηζ. 1 θαη 2 πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Ξξνκεζεπηώλ γηα έληαμή 

ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηώλ θαη παξερόλησλ ππεξεζίεο πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 

3.3. ην από 25-7-2013 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηεο ππεξεζίαο ππόςε ηνπ θ. Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Δκπνξίνπ κε ζέκα «Δγγξαθή ζηνλ θαηάινγν Ξξνκεζεπηώλ θαη Ξαξερόλησλ 

ππεξεζίεο πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ». 

 

Απνδερόκελνη ηα πξαθηηθά αξηζ. 1 θαη 2 ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Ξξνκεζεπηώλ γηα έληαμή 

ηνπο ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηώλ θαη παξερόλησλ ππεξεζίεο πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ: 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ  

 

Α) ηελ έληαμε ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηώλ θαη παξερόλησλ ππεξεζίεο πξνο ηελ ΔΠΔΓ ησλ 

παξαθάησ εηαηξεηώλ: 

1. SMR ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔ 

2. ΑΡΙΑΛΡΗΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Α.Δ 

3. TEC S.A. 

4. Deloitte A.E. 

5. Planning AE 

 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηώλ ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο Δθαξκνγήο, σο απηέο θαηά πεξίπησζε 

έρνπλ ζηνλ επηζπλαπηόκελν πξαθηηθό 2 «πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνηάζεσλ 

….» θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ, γηα ηνπο εηδηθόηεξνπο ιόγνπο 

σο απηνί έρνπλ ζηα αλσηέξσ πξαθηηθά. 

 

Β) Tε κε έληαμε ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηώλ θαη παξερόλησλ ππεξεζίεο πξνο ηελ ΔΠΔΓ 

ηεο επηρείξεζεο MADDOG AE θαζόζνλ δελ θαηέζεζε ζηνηρεία γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη δηόηη νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή ηνπο δελ 

εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο πξόζθιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ 2.9 ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο θαη  

 

Γ) Nα παξακείλεη ζε εθθξεκόηεηα ε εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηώλ θαη παξερόλησλ 

ππεξεζίεο πξνο ηελ ΔΠΔΓ ησλ επηρεηξήζεσλ: 

1. ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΑ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΔΞΔ- IDS 

2. BUSINESS ETHICS ΔΞΔ θαη 

3. ΓΝΙΑΠ θαη ΠΗΑ Ν.Δ – QUALITY ASSURANCE SERVICES O.E 

ιόγσ κε πξνζθόκηζεο ζηελ ππεξεζία έσο θαη ηελ 18-07-2013 (εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ 

πξαθηηθνύ αξηζκ. 2) ησλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ – ζηνηρείσλ σο απηά αηηήζεθαλ από 

ηελ ππεξεζία κε ηηο από 9-7-2013 ζρεηηθέο ειεθηξνληθέο επηζηνιέο ηεο. 
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Ν θαηάινγνο δύλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηνπο εληαγκέλνπο πξνκεζεπηέο (αθαίξεζε 

πξνκεζεπηώλ, πξνζζήθε πξνκεζεπηώλ), κεηά από ηελ θαηά πεξίπησζε αμηνιόγεζε ησλ 

αηηήζεσλ ησλ πξνκεζεπηώλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Ξξνκεζεπηώλ ηνπ 

θαηαιόγνπ ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

Υο ειάρηζηνο ρξόλνο γηα ηελ επαλαμηνιόγεζε ησλ πξνκεζεπηώλ νξίδεηαη ν έλαο (1) ρξόλνο 

από ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο παξνύζεο, ελώ ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Ξξνκεζεπηώλ ηνπ 

θαηαιόγνπ ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ, είλαη αξκόδηα γηα ηε ζπλερή αμηνιόγεζε ησλ εληαγκέλσλ 

πξνκεζεπηώλ. 

Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην site ηεο ΔΠΔΓ κπ. http://eysed.gge.gov.gr  
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