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ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών των υπ. αρ. 3/20.7.2017 & 4/21/.7.2017 Συνεδρίασεων
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού και Κατακύρωση του με
αρ.
πρωτ.
ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/44/21201/3.7.2017
Συνοπτικού
Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας».

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει.
Του Π.Δ. 99/2014 (Α’ 166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
Του Π.Δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
Του Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
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1.5.

2.

Της με αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509/26-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 171/Β’/26-01-2017)
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Τις διατάξεις:

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
Την με αρ. πρωτ. 158/2016 (Β’ 3698) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης"

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα του Υποκεφαλαίου 11, όπως ισχύει.
Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
ισχύει.
Του 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», όπως ισχύει.
Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).
Του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Της με αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» καθώς και της με αριθμ. 57654/23-05-2017 ΥΑ
(ΦΕΚ 1781/Β’/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Της με αριθ. 1191/22-03-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β’/22-03-2017) «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

3. Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.400/73/Δ.Υ/27-06-2017 αίτημα του Τμήματος
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών
και Διαχείρισης Υλικού (ΑΔΑΜ:17REQ001596933.) καθώς και του από 8.5.2017 αίτημα της
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Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔΑΜ:17REQ001623432)
4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/135/20660/27-06-2017 (ΑΔΑ:ΨΛ8Ο465ΧΘΨ-7ΕΘ)
Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑΜ:17REQ001623439).
5. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/44/210201/3.7.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001638104)
Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το
έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
6. Τα Πρακτικά των υπ. αρ. 1/17.7.2017 & 2/18.7.2017 Συνεδριάσεων της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω Διαγωνισμού.
7. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/49/23923/19.7.2017 απόφαση με θέμα: Έγκριση

Πρακτικών των υπ. αρ. 1/17.7.2017 & 2/18.7.2017 Συνεδριάσεων της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαγωνισμού του με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/44/21201/3.7.2017 Συνοπτικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας».

8. την με αρ. πρωτ. 23363/17.7.2017 μοναδική υποβληθείσα προσφορά, της εταιρείας
«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο “DBC”.
9. Τα Πρακτικά 3/20.7.2017 & 4/21.7.2017 των Συνεδρίασεων της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης του ανωτέρω Διαγωνισμού.
10. Οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη εν ισχύ η οποία τυγχάνει εφαρμογής στην παρούσα
απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποδεχόμαστε και εγκρίνουμε τα Πρακτικά 3/20.7.2017 & 4/21.7.2017 της
Συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη
δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» και κατακυρώνουμε το εν λόγω
έργο στην εταιρία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο “DBC” (Λεωφ. Κηφισίας
296 & Ναυαρίνου 40, τκ 152 32 Χαλάνδρι, ΑΦΜ 094437210), ονομαζόμενη στο εξής
¨Ανάδοχος¨, στη συνολική τιμή των πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα
ευρώ (€ 55.180,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι καθαρό ποσό € 44.500,00, πλέον
ΦΠΑ 24% € 10.680,00), αποδεχόμενοι την προσφορά της, όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με την προκήρυξη.
2. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης και συγκεκριμένα η
παροχή προτύπων συμβουλευτικού χαρακτήρα για τη δημιουργία ειδικών περιγραμμάτων
θέσεων εργασίας σε επιλεγμένους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, μέσω του εντοπισμού των
ομαδοποιημένων ρόλων ανά τομέα πολιτικής, σε συνδυασμό με την οργανωτική τους
διάρθρωση και το σύγχρονο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η περαιτέρω αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου, οι όροι του τρόπου
3
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εκτέλεσης του καθώς και οι λοιποί όροι θα εξειδικευτούν στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με
τον Ανάδοχο και θα ακολουθήσει της παρούσας απόφασης Κατακύρωσης.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα όσα ειδικότερα αναφέρονται:
α) στην με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/44/210201/3.7.2017
(ΑΔΑΜ: 7PROC001638104) Διακήρυξη.
β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση
με την προαναφερόμενη Διακήρυξη.
3. Η Διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα (1) μήνα, αρχόμενης από την κοινοποίηση
της παρούσας απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο με λήξη το αργότερο μέχρι και τις
31 Αυγούστου 2017.
4. Η δαπάνη των πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (€ 55.180,00),
περιλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ
0873, του φορέα 05-150 του οικονομικού έτους 2017.
5. Η καταβολή του τιμήματος και ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου και οι ανάλογες
υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με
τους όρους που περιγράφονται στο Άρθρο 15 της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
6. Ο τρόπος παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί καθώς και ο
τρόπος παραλαβής του έργου θα διενεργηθούν σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται
στο Άρθρο 17 της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
7. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί, o
ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, δηλ. ποσού δύο χιλιάδων
διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€ 2.225,00) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Επιπλέον, θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο
13 της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης και της
ενδεχόμενης παράτασης αυτής και μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων
του αναδόχου. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, η παραπάνω εγγύηση
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.
8. Ο ανάδοχος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 10 της Διακήρυξης του διαγωνισμού,
θα προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης
της Αναθέτουσας Αρχής .
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη ως άνω Σύμβαση μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αντώνης Στασής

Συνημμένα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3, 4 ΕΔΔΕ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αποστολή με e-mail):
« DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ»
info@diadikasia.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Γενική Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
5. Πρόεδρος αρμόδιας ΕΔΔΕ, κ. Μ. Καραχάλιος
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