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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση όρων της Α.Π. 427/14-05-2020 (ΑΔΑ: 99ΞΚ46ΜΤΛΚ-ΣΡΠ) Διακήρυξης 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)» ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και παράταση 
καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005).  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017).  

3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» σχετικά με τη μετονομασία του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 

4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», σχετικά με το διορισμό του Ιωάννη 
Βρούτση στη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

5. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

6. τον κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
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7. τον κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου. 

8. 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”, 

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

10. 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»,  

11. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/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 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. 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 
με το Ν.4605/2019 

13. τo ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016) Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 

14. την υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση 
και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης».  

15. την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 
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”». 

16. την υπ’ 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» 

17. την κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε.) 
18. την κατευθυντήρια Οδηγία 14 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΗΞ4) 
19. 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 συνόλου 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 

20. το ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης: «Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής» με Κωδ. MIS: 
5005087 

21. την υπ’ αρ. 4963/26.09.2018 (ΑΔΑ: 7ΜΠΧ465ΧΙ8-ΧΨ6) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 
της Πράξης με κωδικό MIS 5005087 και τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής» 

22. την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 334/1 με κωδικό: 2017ΣΕ33410013 
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23. την Α.Π. 427/14-05-2020 (ΑΔΑ: 99ΞΚ46ΜΤΛΚ-ΣΡΠ) Διακήρυξη Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)»   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την τροποποίηση της ενότητας 2.3 «Κριτήρια ανάθεσης», 1.5 «Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού», 3.1.1 «Αποσφράγιση προσφορών», ως εξής: 
 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Σαφήνεια πρότασης, συνολική προσέγγιση και κατανόηση του 
Έργου 

15% 

Κ2 Ανάλυση αδυναμιών – κινδύνων και 
αντιμετώπιση προβλημάτων υλοποίησης 

10% 

Κ3 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης, 
κάλυψη απαιτήσεων 

20% 

Κ4 Οργάνωση και ανάλυση παραδοτέων 20% 

Κ5 Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ομάδας 
έργου 

20% 

Κ6 Διαδικασίες και μηχανισμοί επικοινωνίας 
εμπλεκομένων μερών 

15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                          100% 

 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης θα αξιολογήσει 
βάσει των ακόλουθων χαρακτηριστικών κάθε πρότασης: 
Κ1. 
Αξιολογείται η σαφήνεια και η πληρότητα με την οποία έχει αναπτυχθεί η πρόταση, ο 
βαθμός κατανόησης των παραμέτρων του έργου από την πλευρά του υποψηφίου 
αναδόχου και η ορθότητα της αντίληψης του συμβατικού αντικειμένου. Επίσης, 
αξιολογείται η συνολική προσέγγιση σε σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας 
του Έργου. 
Κ2. 
Αξιολογείται η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του Έργου μέσα από την αποτύπωση τυχόν 
αδυναμιών και κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προσκόμματα στην 
υλοποίησή του. Θα συνεκτιμηθεί τυχόν πρόταση πρόσθετων μέτρων για τη διαχείριση 
ενδεχόμενων κινδύνων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην υλοποίηση και για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του έργου. 
Κ3. 
Αξιολογείται η μεθοδολογική προσέγγιση της υλοποίησης του έργου και η κάλυψη των 
απαιτήσεων του μέρους του παραρτήματος Ι της παρούσας σύμφωνα με την αναλυτική 
περιγραφή της προσφοράς που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος. Θα εξεταστεί ιδίως η 
καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης που θα 



ΑΔΑ: Ψ67Ε46ΜΤΛΚ-ΒΛΗ



4 
 

εφαρμόσει ο υποψήφιος σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του έργου, τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση, καθώς και η τεκμηρίωση της 
εφαρμοσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων. 
Κ4. 
Στο πλαίσιο του κριτηρίου θα αξιολογηθεί η πληρότητα και η επάρκεια της ανάλυσης του 
αντικειμένου της σύμβασης σε πακέτα εργασιών και επιμέρους εργασίες και η σύνδεση των 
εργασιών με το αντικείμενο της σύμβασης. Επιπλέον, θα εκτιμηθεί ο 
χρονοπρογραμματισμός των επιμέρους εργασιών, καθώς και ο τρόπος οργάνωσης των 
παραδοτέων και η αντιστοίχισή τους σε εργασίες και σε πακέτα εργασιών. 
Κ5. 
Αξιολογείται η οργάνωση και αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης, η επάρκεια του 
συστήματος συντονισμού της Ομάδας Έργου και η τεκμηρίωση διασφάλισης της βέλτιστης 
και αποδοτικότερης συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της. Ειδικότερα, αξιολογούνται οι 
ρόλοι και τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου σε σχέση με τα πακέτα 
εργασιών/εργασίες και τα παραδοτέα, καθώς και η κατανομή του προσφερόμενου 
ανθρωποχρόνου στα πακέτα εργασιών και στα παραδοτέα. 
Κ6. 
Αξιολογείται η καταλληλότητα και η επάρκεια των διαδικασιών και των μηχανισμών 
επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα/Μονάδες και 
στελέχη της αναθέτουσας αρχής, αλλά και με τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση/εκτέλεση του Έργου με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου 
της. 
 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε, μέχρι 
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου της 
παρούσας Διακήρυξης. 
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς . 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας (σ) επί τη βαθμολογία του (Κ), το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
 
Η συνολική/τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (U) υπολογίζεται με βάση τον 
παρακάτω τύπο : 
U = σ1 * Κ1 + σ2 * Κ2 + σ3 * Κ3. + σ4 * Κ4 ++ σ5 * Κ5 + σ6 * Κ6 

 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
 
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόμενο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη Προσφορά. 
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Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω: 
• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής. 
• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 
• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση 
τον ακόλουθο τύπο: 
Λi = (80) * ( Ui / Umax ) + (20) * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
Ui η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Κi το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς i 
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την ανωτέρω στάθμιση 
των κριτηρίων ποιότητας και της οικονομικής προσφοράς είναι εκείνη με το μεγαλύτερο Λ. 
 
Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην 
περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 
με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν 
και την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση. 
 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών. 
 
1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού»  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 22/06/2020 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 15:00. 
 
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
…. την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα 
την 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Α.Π. 427/14-05-2020 (ΑΔΑ: 99ΞΚ46ΜΤΛΚ-
ΣΡΠ) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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