
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του φορέα «E-PROGRAMMA Ε.Ε.» σε 
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/
2020 (Α’ 254).

2 Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο του φορέα «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» σε 
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/
2020 (Α’ 254).

3 Σύσταση  και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργει-
ας Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη 
αξία άνω των 30.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για 
συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που 
αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο του 
ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έργων 
1, 2, 4 και 5 για τη Δράση 16972  - Μεταρρύθμι-
ση της δημόσιας διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5150098).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 32920/Κ6 (1)
Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Δύο του φορέα «E-PROGRAMMA Ε.Ε.» 

σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 

ν. 4763/2020 (Α’ 254). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». (Α’ 254).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α΄ 222), ιδίως της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη-
ματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «E-PROGRAMMA Κ.Δ.Β.Μ.» και 
κωδικό 2000114, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση 
της υπ’ αρ. 111/22-05-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «E- PROGRAMMA Ε.Ε.».

6. Την υπό στοιχεία 155251/K6/30-11-2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «E-PROGRAMMA 
Ε.Ε.», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«E-PROGRAMMA Ε.Ε.» και κωδικό 2000114, με τροπο-
ποίηση της άδειάς του σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.), με δ.τ. «E-PROGRAMMA Κ.Δ.Β.Μ.» και με δομή 
στη διεύθυνση: ΕΙΣΟΔΙΩΝ 25, Τ.Κ. 25100, ΑΙΓΙΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 32821/Κ6 (2)
Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Δύο του φορέα «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΑ» σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 

ν. 4763/2020 (Α’ 254). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 

της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». (Α’ 254).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α΄ 222) και ιδίως της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123). 

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγη-
ση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέ-
ωση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε 
φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» 
(Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Κε.Δι.
Βι.Μ.2» και κωδικό 2000173, η οποία εκδόθηκε με την 
απόφαση της υπ’ αρ. 139/21.11.2014 συνεδρίασης του 
Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσω-
πο με την επωνυμία «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ».

6. Την υπό στοιχεία 155314/K6/30.11.2021 αίτηση του 
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
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7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του φυσικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» και κωδικό 2000173, με τρο-
ποποίηση της άδειάς του σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.), με δ.τ. «Κ.Δ.Β.Μ. TΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» και 
με δομή στη διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 29 και 
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Τ.Κ. 66133, ΔΡΑΜΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

   Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ:4661 (3)
Σύσταση  και συγκρότηση Επιτροπής Διενέρ-

γειας Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονι-

κών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμε-

νη αξία άνω των 30.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., 

για συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών 

που αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο 

του ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έρ-

γων 1, 2, 4 και 5 για τη Δράση 16972 - Μεταρρύθ-

μιση της δημόσιας διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 

5150098).

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Των άρθρων 36 και 221 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 4 και 108 αντίστοι-
χα του ν. 4782/2021 (Α’ 36),

- τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176), 

- των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), 

- της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

- του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),  
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

- του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

- του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

- του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

- 2. Τις ειδικότερες διατάξεις:
- του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-

δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135),

- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρί-
ου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17),

- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουα-
ρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης 
(L 57/1),

- του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανό-
νες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 
και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
(L 193/1),

- της υπ’  αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»),

- της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1),

3. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής 
για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διεθνών άνω των ορί-
ων διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής αγαθών και 
υπηρεσιών που διενεργούνται με ανοικτή διαδικασία, 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Οι διαγωνισμοί, οι οποίοι πρόκειται 
να διενεργηθούν αφορούν το έργο με τίτλο «Τεχνική 
Βοήθεια έργων 1, 2, 4 και 5 για τη Δράση 16972 - Με-
ταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5150098) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Next Generation EU. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι 
το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Το γεγονός ότι τα ενταγμένα έργα στο Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, απαιτούν για την αξιολόγη-
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σή τους κατά κύριο λόγο, ειδικές γνώσεις, επιστημονική 
κατάρτιση και εμπειρία.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών τριμελές 
γνωμοδοτικό όργανο με αντικείμενο τη διενέργεια διε-
θνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για συμβάσεις παρο-
χής αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται με ανοι-
κτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω 
των 30.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έργων 1, 2, 4 
και 5 για τη Δράση 16972 - Μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150098), που πρόκειται να 
υλοποιήσει το Υπουργείο. Η Επιτροπή συγκροτείται από 
υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή 
ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπηρετούν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών με οποιαδήποτε σχέση εργασί-
ας. Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτείται επίσης και με τη 
συμμετοχή ενός (1) εξωτερικού εξειδικευμένου επιστή-
μονα που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για 
το συγκεκριμένο έργο.

Β. Έργο της Επιτροπής ενδεικτικά, είναι:
α) Η αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμε-

τοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων 

ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύ-
ναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών,
δ) η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων 

ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδι-
κασίας,

ε) η γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

στ) η γνωμοδότηση στο στάδιο της εκτέλεσης, όπου 
απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την 
παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις 
της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και

ζ) η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον παρό-
ντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης 
αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

Γ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολο-
κλήρωση του έργου με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έργων 
1, 2, 4 και 5 για τη Δράση 16972 - Μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150098) του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με δυνατότη-
τα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της χρονικής 
διάρκειας του έργου και αρχίζει από την ημερομηνία 
ανάρτησης της απόφασης ορισμού των μελών της στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρί-
ου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02014612803220004*


		2022-03-29T00:48:30+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




