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του ΕΚΤ (ΦΕΚ178/ΥΟΔΔ/27-03-2015) που υπογράφει την Απόφαση Ένταξης.

8. Τις με αριθμ. πρωτ.: 75310/15-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΞΓ4465ΦΘΘ-ΚΟ3) και 75306/15-07-2015 (ΑΔΑ: 78ΧΟ465ΦΘΘ-

ΟΨ8) Υπουργικές Αποφάσεις για την τοποθέτηση υπαλλήλου ως Προϊσταμένης και τοποθέτησης Προϊσταμένων

Μονάδων, αντιστοίχως, της ως άνω ΕΥΔ.

9. Την από 30-06-2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση

Δημοσίου Τομέα» (ΑΔΑ:72ΡΑ465ΦΘΘ-314) με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των

πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν.

10. Την από 20/07/2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για την

έγκριση της 4ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, με γραπτή

διαδικασία (ΑΔΑ: 7Ξ0Ξ4653O7-H5M).

11. Τη με αριθμ.πρωτ.:οικ1288/20-05-2016 Πρόσκληση με Κωδ. 09_ A.2.1_A.2.2_00 και τίτλο ««ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - 3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» (ΑΔΑ:75ΡΓ4653Ο7-1Ο0), όπως έχει

τροποποιηθεί με τη με αριθ.πρωτ. 1924 (σχετ.: 1963, 1973)/08-07- 2016 1η Τροποποίηση με Κωδικό 09_

Α.2.1_Α.2.2_01(ΑΔΑ:ΨΓΣΔ4653Ο7-Θ0Ε), και κατόπιν με τη με αριθμ.πρωτ.2394/30-08-2016 2η τροποποίηση με

Κωδικό 09_ Α.2.1_Α.2.2_02(ΑΔΑ:7ΝΒΓ4653Ο7-4ΟΗ).

12. Τη με αριθμ. πρωτ.:ΔΣΣΟΔΓ1102529/07-07-2016 (εισερχ. ΕΥΔ: 1990/11-07-2016) Αίτηση Χρηματοδότησης του

δικαιούχου Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς την ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ για

χρηματοδότηση της υπόψη πράξης με MIS 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»,

μετά των συνημμένων αυτής, όπως έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ.

13. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Μονάδας Α2 της Δ.Α. του Ε.Π. ΜΔΤ και του δικαιούχου για την παροχή

διευκρινίσεων, σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με τις ενσωματωμένες παρατηρήσεις, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα

τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας

της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ.

15. Τη με αριθμ. πρωτ.: οικ. / -10-2016 θετική Εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για την

ένταξη της πράξης.

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» ως εξής:
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