
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η χρηματοδότηση θα 

πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος 
«Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης 
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων» (Κωδ. ΟΠΣ 427951) 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  11/04/2013 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
Αγησιλάου 10, ΤΚ 104 37, Αθήνα, 4ος όροφος 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εκατόν τριάντα 
χιλιάδες ευρώ (130.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ή εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 
(159.900,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Η 
χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΕ 
034/8 - 2013ΣΕ03480004) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του 
προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ), ήτοι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ  (€7.995,00€).  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 
 

    

ΣΩΜΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΣΕΠΕ) 

 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 
την Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του 
ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και 
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή 
την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  

τα οποία: 
1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής» του τεύχους της διακήρυξης 

2. δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τουλάχιστον 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Δεν γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος του έργου 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα www.ypakp.gr και στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 
(Αγησιλάου 10, ΤΚ 104 37, Αθήνα, 4ος όροφος). 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 118/2007 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 
1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στις 12/04/2013 
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 15/04/2013  
3. Στον ελληνικό τύπο («ΚΕΡΔΟΣ», «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», 

«ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και «ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ») στις 
16/04/2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις 19/04/2013 και 
20/04/2013 

4. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
(www.ypakp.gr) στις 15/04/2013 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα, 
27/05/2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, 
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί 
για την υποβολή των Προσφορών. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι την 17/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Αγησιλάου 10, ΤΚ 104 37, Αθήνα, 4ος 
όροφος) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής (Αγησιλάου 10, ΤΚ 104 37, Αθήνα, 4ος όροφος) 

                                                                               
                                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  


