ΑΔΑ: 6ΤΣΩ465ΧΙ8-ΙΤΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υπ.ΟΙ.Α ΤΟΜΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Μονάδα
Γραφείο
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail
Ταχ. Δ/νση

:
:
:
:
:
:

B / Ο.Δ.Υ
237
Μπαμπάτσικος Ιωάννης
210.38.93.394
g.babats@gge.gr
Πλατεία Κάνιγγος
10181 Αθήνα

Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 23/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 333

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Ενέργειες
Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρογράμματα Β΄) της ΕΔ Ε& ΠΚ Υπ.Οι.Α
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «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
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(Α΄265).
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Α΄147).
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο – «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α΄112).
4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄45).
5. Τη με αρ. πρωτ. 27680/ΕΥΣΣΑ 473 (ΑΔΑ: ΨΡΔΒ465ΧΙ8-ΕΓ1) Απόφαση έγκρισης
προγράμματος ενεργειών Τεχνική Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς
πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2018
6. Τη με αριθμ. 47677/ΕΥΘΥ 489/09-05-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-05-2016) ΚΥΑ περί
«Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού τομέων Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή» και αντικατάσταση της με
αριθμ. Β1−4977 (ΦΕΚ 1540/Β/04-08-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ
210/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011).
7. Την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/B’/3-3-2017) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
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προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τη με αρ. πρωτ. 200/28-7-2016 (ΑΔΑ: ΨΗΦΦ4653Ο7-ΣΜ6) Απόφαση «Έγκριση
Εφαρμογής του Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Τεχνικής Βοήθειας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στους τομείς του Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή»
9. Την με αρ. πρωτ. 58210/31-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΙΑ465ΧΙ8-2Η2) (αρ. πρωτ. ΕΔ Ε&ΠΚ
211/07-06-2018) Απόφαση έγκρισης της ένταξης / τροποποίησης στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ 058/2 δαπάνες τεχνικής βοήθειας της ΕΔ Ε&ΠΚ
χρηματοδοτούμενες από αμιγώς εθνικούς πόρους , υποπρόγραμμα Β.
10. Το γεγονός, ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για
Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρογράμματα Β΄) που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
7.6195/21.06.2017 - Ορθή Επανάληψη - (ΑΔΑ: 69ΠΗ465Θ1Ω-Δ11) απόφαση, λήγει
στις 20.06.2018.
11. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ως γνωμοδοτικού
οργάνου στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών για Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρογράμματα Β΄) της ΕΔ Ε
& ΠΚ Υπ.Οι.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στο πλαίσιο των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για Ενέργειες
Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρογράμματα Β΄) της ΕΔ Ε & ΠΚ Υπ.Οι.Α, προϋπολογιζόμενης αξίας
μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αποτελούμενη από
τους κάτωθι υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
Α) Πρόεδρος, Πελέκης Γεώργιος, του Ιωάννη, Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΔ Ε&ΠΚ.
Β) Μέλος, Τσιόπουλος Ευάγγελος, του Φιλίππου, Στέλεχος Μονάδας Β’ ΕΔ Ε&ΠΚ.
Γ) Μέλος, Βασιλάκος Λάμπρος, του Φιλαρέτου Στέλεχος Μονάδας Α’ ΕΔ Ε&ΠΚ.
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων
των όρων των συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και της εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων των αναδόχων με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς τα αρμόδια
όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ Ε & ΠΚ Υπ.Οι.Α και ιδιαίτερα:
1. Η παραλαβή του φυσικού αντικειμένου συμβάσεων προμηθειών, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους των προς παραλαβή
αντικειμένων της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται κάθε φορά από τη σύμβαση ή κρίνεται
αναγκαίο.
2. Η παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
3. Η σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής, προσωρινής ή και οριστικής παραλαβής.
4. Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης
του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του
αναδόχου.
6. Η εισήγηση για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ιδίου
νόμου.
Η θητεία των μελών της επιτροπής έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνεδριάζει στην έδρα της υπηρεσίας εντός
ωραρίου εργασίας, άνευ αμοιβής.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας

Ε. Μπέρτος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
- Αναφερόμενοι στην απόφαση
- Υπεύθυνο Πράξης, Βρέλλης Αθανάσιος.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Επιτελική Δομή Ε&ΠΚ.

