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 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ανοικτού Διεθνούς  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για 

την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.» που εντάσσεται ως Υποέργα 1-5 στην Πράξη 

«Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» (MIS 5104165) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 890/28-3-2022,  (ΑΔΑΜ: 22PROC010274398   2022-03-28 )   

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 157882  
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:  

1. Tου N. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

3. Του Ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37. 

4. Του Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 324-337. 

5. Του Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

6. Του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

7. Του Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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». 

ΑΔΑ: ΩΧΥΡ46ΜΤΛΗ-21Ο
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8. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

9. Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

10. Του N. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013». 

11. Tου άρθρου 6 του ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4314/14». 

12. Tου N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

13. Tου N. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

14. Tης παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

15. Tου N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

16. Tου N. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

17. Tης υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/01 (ΦΕΚ Β 1209) ΥΑ Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

18. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

20. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».  

21. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

22. Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π». 

23. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση  

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων». 

ΑΔΑ: ΩΧΥΡ46ΜΤΛΗ-21Ο
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24. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

25. Της υπ’ αριθ. 76928 (Β’ 3075/2021) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ).»  

26. Της με αρ. 64233 (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

27. Της υπ’ αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής απόφασης με 

θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-

2016) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες  επιλεξιμότητας  

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης», όπως ισχύει. 

28. Της υπ’ αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ.495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” 

και αντικατάσταση των υπ’ αρ. πρωτ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16-10-2002) και 

17817/28−11−2008 (ΦΕΚ 2514/B/10-12-2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων», οι οποίες και 

καταργούνται. 

29. Της με αρ. πρωτ. 1446/12-4-2021 (κωδ. ΕΔΒΜ159, Α/Α ΟΠΣ: 4864, ΑΔΑ: 6ΖΥ946ΜΤΛΡ-2ΥΝ) Πρόσκλησης 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» που απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.ΑΙ.Θ. Τομέα Παιδείας, για την υποβολή 

προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας: 7 

«Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας», 8 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος και της διά βίου μάθησης-σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας» και 9 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος 

και της διά βίου μάθησης-σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». 

30. Του υπ’ αρ. πρωτ. Κ5/62933/01-06-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ 
αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ», προκειμένου να ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

31. Της υπ’ αρ. πρωτ. 2078/25-05-2021(ΑΔΑ: ΨΕΔΓ46ΜΤΛΗ-9ΘΕ) Απόφασης με θέμα:  Ορισμός Υπεύθυνου 
Έργου και Υποέργων της Πράξης «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» (κωδ. ΟΠΣ 
5104165) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
Άξονες Προτεραιότητας: 7 «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», 8 «Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησης-σύνδεση με την αγορά 
εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 9 «Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησης-σύνδεση με την αγορά 
εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». 

ΑΔΑ: ΩΧΥΡ46ΜΤΛΗ-21Ο
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32. Της υπ΄αρ. πρωτ. Κ5/61707/31-05-2021 Απόφασης με θέμα «Απόφαση επικαιροποίησης προδιαγραφών 
ειδών και ενδεικτικών τιμών εργαστηριακού εξοπλισμού της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Σ.Δ.Ε.)». 

33. Του υπ’ αρ. πρωτ. Κ5/62846/01-06-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Υποβολή αναγκών εξοπλισμού ΤΠΕ των Ι.Ε.Κ.». 

34. Της υπ’ αρ. πρωτ. 80727/19-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΥ146ΜΤΛΡ-ΝΚ5) Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο 
«Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» (MIS: 5104165) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας: 7 «Ανάπτυξη της διά βίου 
μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», 8 
«Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου 
μάθησης-σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 9 «Βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησης-
σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». 

35. Του με ημερομηνία 20-7-2021 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο διαβιβάστηκε από τη 
Μονάδα Β2 το τεύχος του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ» στο πλαίσιο υλοποίησης των Υποέργων 1-5 της 
ανωτέρω πράξης, από τη Μονάδα Υλοποίησης Β2 στη Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα 
Παιδείας. 

36. Της υπ’ αρ. πρωτ. 2952/23-7-2021 (ΑΔΑ:6ΥΩΚ46ΜΤΛΗ-ΩΨΞ) Απόφασης με θέμα «Πρόσκληση Δημόσιας 

Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια 

εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.». 

37. Της υπ΄ αρ. πρωτ. Κ5/119932/24-09-2021 (ορθή επανάληψη) Απόφασης της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας με θέμα «Απόφαση 
επικαιροποίησης προδιαγραφών ειδών και ενδεικτικών τιμών εργαστηριακού εξοπλισμού της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Σ.Δ.Ε.)». 

38. Του υπ’ αρ. πρωτ. 180/28-9-2021 Υπηρεσιακού Σημειώματος από τη Μονάδα Υλοποίησης Β2 προς τη 

Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο διαβιβάστηκαν επικαιροποιημένες 

Τεχνικές Προδιαγραφές του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ» στο πλαίσιο υλοποίησης των Υποέργων 1-5 της 

ανωτέρω Πράξης. 

39. Της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ 22065/01-03-2022 διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου διακήρυξης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

40. Της υπ’ αρ. 2755/15-07-2021 (ΑΔΑ:9Ρ2Β46ΜΤΛΗ-Ξ4Ψ) Απόφασης με θέμα «Σύσταση-Συγκρότηση (α) 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και (β) Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής παραδοτέων για τα έργα προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού γενικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης που προκηρύσσονται από την Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)», όπως ισχύει. 

41. Της υπ’ αρ. πρωτ. 855/23-03-2022(ΑΔΑ:Ω57846ΜΤΛΗ-ΠΨΛ) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με την οποία προκηρύσσεται ο παρών διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος Διακήρυξης. 

42. Του με αρ. πρωτ. 890/28-03-22 (ΑΔΑΜ: 22PROC010274398) τεύχους δακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

μάθησης στα Ι.Ε.Κ.». 

ΑΔΑ: ΩΧΥΡ46ΜΤΛΗ-21Ο





 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 4/2022 «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή  

της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.» 

 

5 

 

43. Της με αρ. πρωτ. 33566/7-04-2022 (ΦΕΚ 1758 Β)  απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων  με θέμα: «Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 σε άλλη εργάσιμη 

ημέρα». 

44. Της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/75/οικ.5899/12-04-22 (ΦΕΚ 1785 Β) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

με θέμα: «Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα». 

45. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

46. Του γεγονότος ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ 

αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» (MIS: 5104165) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΣΑΕ 2021ΣΕ34510109. 

                                                              Αποφασίζουμε 

Την τροποποίηση της με  αριθμ. πρωτ. 890/28-03-2022, Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010274398    2022-03-

28) για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.» που 

εντάσσεται ως Υποέργα 1-5 στην Πράξη «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» (MIS 

5104165) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, 

ως εξής: 

Ορίζουμε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  Η νέα ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού  είναι στις 05/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30. 

Διορθωτική Προκήρυξη θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 890/28-03-2022,  Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010274398   2022-03-28). 
Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια». 

                                                           
                                                           Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

                                                                 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΧΥΡ46ΜΤΛΗ-21Ο
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