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Θέκα: Απόθαζη έγκπιζηρ ηος Ππακηικού Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών και πποζυπινή 

καηακύπυζη για ηο έπγο: «Δκπόνηζη μελέηηρ για ηην εθαπμογή ηυν ππογπαμμάηυν 

επισειπημαηικόηηηαρ ζηη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη». 

  

Ο Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Δςπυπαφκών Πόπυν έσονηαρ ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ: 

α. Τος άπθπος 90 ηος «Κώδικα Νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα Κςβεπνηηικά όπγανα» 

πος κςπώθηκε με ηο άπθπο 1 ηος Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α' 98) «Κυδικοποίηζη ηηρ νομοθεζίαρ 

για ηην Κςβέπνηζη και ηα Κςβεπνηηικά Όπγανα». 

β. Τος Ν. 3614/2007 «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 - 2013» υρ ιζσύει και ιδίυρ ηο άπθπο 19 αςηού. 

γ. Τος Π.Γ. 4/2002 (ΦΔΚ 3Α) «Δκηέλεζη ενεπγειών ηεσνικήρ βοήθειαρ ζηήπιξηρ και διασείπιζη 

ανηίζηοισυν πόπυν». 

δ. Τηρ ΥΑ 51540 /ΔΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΔΚ Β' 1856/26.11.2010) «Καθοπιζμόρ ηυν 

ζηοισείυν ηυν Ππογπαμμάηυν Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ ηηρ Δθαπμογήρ και ηηρ διαδικαζίαρ 

ςποβολήρ και έγκπιζηρ ηοςρ» και ιδίυρ ηα άπθπα 5, 6 και 7 ηος μέποςρ Β' αςηήρ    

ε. Τηρ Υποςπγικήρ Απόθαζηρ ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ ΑΠ 14053/ΔΥΣ 1749/ΦΔΚ 

Β'540/27.3.2008 υρ ιζσύει και ιδίυρ ηο άπθπο 38 αςηήρ 

2. Τη με απ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υποςπγική Απόθαζη ζύζηαζηρ Διδικήρ Υπηπεζίαρ ζηο 

Υποςπγείο Δθνικήρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν με ζκοπό ηην αναδιάπθπυζή ηηρ ζύμθυνα με 

ηα άπθπα 3 και 5 ηος ν.3614/2007 (ΦΔΚ 636/η.Β’/10.4.2008), με ηην οποία ζςζηήθηκε η 

Διδική Υπηπεζία Γιασείπιζηρ ηος Δ.Π. «Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη», όπυρ ηποποποιήθηκε 

με ηιρ με απ. ππυη. 6472/01.04.2008, 147/10.01.2011 Κοινέρ Υποςπγικέρ Αποθάζειρ. 

3.Τη με απιθμό 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΔΚ 1950/η.Β/3.10.2007) απόθαζη ηος Υποςπγού 

Παιδείαρ «Πεπί μεηαβίβαζηρ δικαιώμαηορ ςπογπαθήρ με ενηολή Υποςπγού». 

4. Τη με απ. ππυη. Φ.908/90523/Η/05.07.2013 (ΦΔΚ 322/η.Υ.Ο.Γ.Γ./05-07-2013) Κοινή 

Απόθαζη ηος Ππυθςποςπγού και ηος Υποςπγού  Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν για ηο Γιοπιζμό 

ηος Διδικού Γπαμμαηέα ηος Δνιαίος Γιοικηηικού Τομέα Δςπυπαφκών Πόπυν ηος Υποςπγείος. 
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5. Την με απ. ππυη. 4503/01-04-09 Ππόζκληζη με κυδ. 29 για ηην καηηγοπία ππάξηρ 

«Δπισειπηζιακά ζσέδια, μελέηερ, ζσέδια δπάζηρ και εμπειπογνυμοζύνερ ζηο πλαίζιο 

πποεηοιμαζίαρ, εθαπμογήρ, παπακολούθηζηρ, διασείπιζηρ και ελέγσος ηος Δ.Π.» καθώρ και ηην 

επικαιποποίηζη αςηήρ με απ. ππυη. 5733/27-04-09. 

6.  Τη με απ.ππυη. 24073/22-11-2013 Απόθαζη ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ:  «Δκπόνηζη μελέηηρ για 

ηην εθαπμογή ηυν ππογπαμμάηυν επισειπημαηικόηηηαρ ζηη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη» με 

κυδικό MIS 463262. 

7. Την με απ.ππυη. 27557/31-12-2013 Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην 

ςλοποίηζη ηηρ ανυηέπυ ππάξηρ.  

8. Τη με απ.ππυη. 801/16-01-2014 απόθαζη ζςγκπόηηζηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ 

πποζθοπών ζηο πλαίζιο ηηρ ανυηέπυ ππάξηρ. 

9. Τη με απ.ππυη. 2529/6-02-2014 απόθαζη έγκπιζηρ ηος από 3-02-2014 ππακηικού 

ζςνεδπίαζηρ ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηος έπγος, για ηην αξιολόγηζη ηυν 

ηεσνικών πποζθοπών. 

10.  Το από 17-02-2014 Ππακηικό 2ηρ Σςνεδπίαζηρ, για ηην αξιολόγηζη ηυν οικονομικών 

πποζθοπών ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηος έπγος.  

 

                                                     Α π ν θ α ζ ί δ ε η 

 

1. Την έγκπιζη ηος από 17-02-2014 Ππακηικού 2ηρ Σςνεδπίαζηρ Δπιηποπήρ, ηηρ   επιηποπήρ 

αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηυν ςποτηθίυν αναδόσυν ηος έπγος «Δκπόνηζη μελέηηρ για ηην 

εθαπμογή ηυν ππογπαμμάηυν επισειπημαηικόηηηαρ ζηη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη» (10 

ζσεη.). 

2.  Την πποζυπινή καηακύπυζη ηος εν λόγυ έπγος ζηην εηαιπεία CMT Πποοπηική Δ.Π.Δ., με 

ηην επιθύλαξη ηηρ πποζκόμιζηρ και ηος ελέγσος ηυν δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ πος 

πποβλέπονηαι ζηην ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ (7 ζσεη.). 

3.  Την κοινοποίηζη ηηρ παπούζαρ ζηοςρ ςποτηθίοςρ αναδόσοςρ. 

 

 

 

 

                                          Ο Δηδηθόο Γξακκαηέαο Δπξωπαϊθώλ Πόξωλ 

                                                                             

       

                                                       Δπάγγεινο Εαραξάθεο 

 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή:    

-     Γπ. Διδικού Γπαμμαηέα Δςπ. Πόπυν    

-     ΔΥΓ ΔΠΔΓΒΜ - Μονάδα Γ΄ 
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