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Υπηρετούντες στην ΕΑΔ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση και τον 
ορισμό μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 
2023, για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 82, 87, της 
παρ. 14 του άρθρου 90 και της παρ. 4 του άρθρου 91.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

6. Τις υπ΄αριθ. α) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», β) 
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ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» και γ) 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) «Εφαρμογή του άρθρου 26 
του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση» εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α΄133).

9. Την ανάγκη συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 
2023 για τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Γνωστοποιούμε
Ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), την Τετάρτη 
22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί της 
οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος) θα 
πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την ανάδειξη 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2023 για τις 
Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
(www.aead.gr). 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή
2. info@aead.gr

Με εντολή Διοικητή                                                       
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

    Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη
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