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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

(ΕΥΔΕ ΒΕΚ) 

        Αθήνα:  22/07/2020 

       Αρ.πρωτ: 288 

  Μονάδα Γ’  
 

Ταχ. Δ/νση : 

: 

Πλατ. Κάνιγγος   

101 81 Αθήνα 

Πληροφορίες : Ε. Λάτση 

Τηλέφωνο : 210 3893842 

E-mail : elatsi@mou.gr 

 Προς : Εταιρία «Βασιλειάδης 

Δημήτρης – Interview» 

Φράγκων 14  TK 54625, 

Θεσσαλονίκη 

 

 

Κοινοποίηση: Γραφείο κ. Γεν. 

Γραμμ. Βιομηχανίας 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της προσφοράς με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 247/13-07-2020 της εταιρείας 

Βασιλειάδης Δημήτρης – Interview, στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών του Άρθρου 119 του Ν.4412/2016 για την υλοποίηση του παραδοτέου με 

τίτλο: «Διενέργεια έρευνας αναφορικά με το ρόλο των δράσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με τη  χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, για την καταπολέμηση 

των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας προς τον παραγωγικό τομέα και ιδίως στις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-20, (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014),  

2. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3. το 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» (ΦΕΚ 112/A/12.07.2010) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

4. τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 απόφαση, «Διαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης, και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας», (ΦΕΚ 677/Β/3.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

5. τη με αριθ. 128864/11.12.2019 απόφαση «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)»  (ΦΕΚ 4559/Β/13.12.2019) 

6. τη με αριθ. 5060/17.01.2020 απόφαση «Ορισμός εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας 
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Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού»  (ΦΕΚ 52/Β/20.01.2020) 

7. τη με αριθ. 338/03.01.2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΝΧ46ΜΤΛΡ-ΚΤΑ) απόφαση Του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί «Απόσπασης και τοποθέτησης Προϊστάμενου της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

8. τη με αριθ. 2493/644 Α1/07.05.2020 απόφαση «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π.» (ΦΕΚ 1813/Β/12.05.2020) 

9. τη με αριθ 2712/B3/641 (ΑΔΑ: Ω0ΝΟ46ΜΤΛΡ-ΛΥΘ) απόφαση περί τροποποίησης της 

Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5000972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020» 

10. τη με αριθ 134/08.05.2020 (ΑΔΑ:60ΖΠ46ΜΤΛΡ-Γ17) απόφαση με θέμα 

«επικαιροποίηση και εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών 

προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή» 

11. τη με αριθ 192/12.06.2020 (ΑΔΑ:ΨΚΩΔ46ΜΤΛΡ-Κ0Ζ) Απόφαση έγκρισης καταλόγου 

προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) 

12. την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 243/08-07-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς την εταιρεία Βασιλειάδης Δημήτρης – Interview 

13. την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 247/13-07-2020 προσφορά της εταιρείας Βασιλειάδης 

Δημήτρης – Interview 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

- Την αποδοχή της ως άνω (12) υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας Βασιλειάδης 

Δημήτρης – Interview, καθώς από τον έλεγχο και αξιολόγησή της προκύπτουν: η 

εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς, η συμμόρφωση με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ως άνω (11) πρόσκλησης, καθώς και το αποδεκτό των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

- την ανάθεση υλοποίησης του παραδοτέου με τίτλο: «Διενέργεια έρευνας αναφορικά 

με το ρόλο των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με τη  

χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της 

πανδημίας προς τον παραγωγικό τομέα και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» 

στην εταιρεία Βασιλειάδης Δημήτρης – Interview, στο ποσό των Δεκαεννέα χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (19.500,00 €) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι Είκοσι 

τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 

- Την πρόσκληση της εταιρείας Βασιλειάδης Δημήτρης – Interview, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

- Γραφ. Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας   

- Εταιρεία «Βασιλειάδης Δημήτρης – Interview» Φράγκων 14  TK 54625, Θεσσαλονίκη 

- Υπεύθυνο Πράξης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Μονάδα Γ. 
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