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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29 – 9 – 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : (οίκ.) 199386 / 3316
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία
Ταχ. Κωδ. : 351 32
Πληροφορίες : Φώτης Παπαευσταθίου
Τηλέφωνο : 22313-54711
FAX : 22313-54715
E-mail : fotis.papaefstathiou@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων επί της
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου
χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο Fostering the role of
public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον
ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων➢ και
ακρωνύμιο «i - Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG
EUROPE».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α') με τίτλο «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες
διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 53, 54, 55 & 56.

2. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191,
192 & 193.

3. Τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».

4. Τον Νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') με τίτλο «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».

5. Τον Νόμο 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α’) με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων
του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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6. Τον Νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».

7. Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE», Άξονας
1.2: Improving innovation delivery policies.

8. Την συμμετοχή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης
έργου με τίτλο «iBuy».

9. Το από 13-03-2018 έγγραφο του Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης του
Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του έργου.

10. Την από 29-5-2018 Υπογεγραμμένη σύμβαση.
11. Την υπογεγραμμένη συμφωνία εταίρων του έργου καθώς και τα Πρακτικά της
Συνάντησης Κορυφής της Διευθύνουσας Επιτροπής.

12. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του «Fostering the role of public authorities as demanders
of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών
ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i Buy».

13. Την Έγκριση Αποδοχής του έργου I-BUY από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας (ΑΔΑ:6ΕΨ97ΛΗ-ΡΒ5).

14. Τα με αρ.πρ. 300826/ΥΔ2212/30-5-18 κ 300827/ΥΔ2213/30-5-18 έγγραφα ΕΥΔΕΠ
ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

15. Η με ΑΠ 141951/21-12-2017 ΚΥΑ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών
(ΑΔΑ: 683ΥΑ465ΧΙ8-ΦΤΗ).

16. Την με αριθμ 2258/15-10-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε (Αριθμ. πρακτ.
40 Θέμα 39ο - ΑΔΑ 7ΖΩΟ7ΛΗ-ΠΕΤ) σχετικά με έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης
ΠΔΕ έτους 2018 α/α 5 & 6.

17. Η υπ. αριθμ. 1587/2018 με αριθμ. πρωτ. 123235/19-11-2018 Συλλογική Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ψ795465ΧΙΒ-ΔΝΛ) - ΕΠ3562
Κατάρτιση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Fostering the role of public authorities as
demanders of innovation through public procurement - Ενισχύοντας τον ρόλο των
Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και
ακρωνύμιο «iBuy» του INTERREG EUROPE της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
κωδικό 2018ΕΠ35620002 συνολικού ποσού ύψους 28.065,00 €.

18. Το με αριθμ. πρωτ. 2673/270995/21-11-2018 έγγραφό μας προς ΕΥΔ Interreg σχετικά
με έκδοση σύμφωνης γνώμης για την καταβολή εθνικής συμμετοχής έργων της ΣΑΕΠ
3562.

19. Την με αριθμ. πρωτ. 302391/ΥΔ6122/26-11-2018 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Interreg για
την διάθεση πίστωσης της εθνικής συμμετοχής έργων της ΣΑΕΠ 3562 ποσοστού 85%.

20. Την με αρ. πρωτ. οικ. 26327/308/4-2-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΒΠ7ΛΗ-ΔΜΓ) Απόφαση
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Έργο με τίτλο
«Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public
procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας
μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».
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21. Τις διατάξεις του Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.
2190/94 και άλλες διατάξεις, άρθρο 6 Συβάσεις Mίσθωσης έργου, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

22. Την υπ αρ 3449/5-2-2018 Εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:
προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ).

23. Την με αριθμ. 142/2020 (ΑΔΑ:ΨΑΝΤ7ΛΗ-ΨΡΒ) Απόφαση της 5ης τακτικής συνεδρίασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Στ.Ε., την 3η Ιουνίου 2020 περί Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου με τίτλο Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through
public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών
καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i- Buy» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».

24. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 159139/2302 (ΑΔΑ: ΩΨΧ17ΛΗ-Δ1Ε) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Fostering the role of public authorities as demanders of
innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως
προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i - Buy».

25. Την ανάγκη συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων επί της
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου
χρόνου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων επί της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Fostering the role of public authorities
as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των
Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και
ακρωνύμιο «i - Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG
EUROPE»., αποτελούμενη τα ακόλουθα μέλη :

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα

1 Χαριζόπουλος Νικόλαος του Χρήστου ΠΕ Γεωπόνων

2 Παπαδημητρίου Γεωργία του Ανδρέα ΠΕ Χημικών

3 Στιβαχτή Μαρία του Λουκά ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Χαριζόπουλος Νικόλαος
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1. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι ο έλεγχος των ενστάσεων επί της διαδικασίας
κατάρτισης των πινάκων αξιολόγησης της παραπάνω πρόσκλησης

2. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι άμισθη και θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας των
δημοσίων υπαλλήλων.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου καθώς και στις
υπηρεσίες τους.

Ο ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ . ΣΠΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

- Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π. Στ. Ε. (danapprog@pste.gov.gr)

- Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (dpehos@pste.gov.gr)

- Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Στ. Ε. (ddhd@pste.gov.gr)

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

- Οριζόμενα Μέλη της Επιτροπής (n.xarizopoulos@fthiotida.pste.gov.gr),

(g.papadimitriou@fth.pste.gov.gr), (m.stivahti@fthiotida.pste.gov.gr)

Εσωτερική Διανομή :

- Τμήμα Προσωπικού
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