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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 76584
Ορισμός διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου
για δαπάνες και δημόσιες συμβάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), η οποία προστέθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
3. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2005
(Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59425/14.08.2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 578, διορθώσεις
σφαλμάτων: Υ.Ο.Δ.Δ. 715).
8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση
Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196).
9. Την υπ’ αρ. 50715/11-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).
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10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.76567/
27-11-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με βάση την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
11. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των Υπηρεσιών του Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη
1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ορίζεται ως
αποφαινόμενο όργανο, κατά την παρ. 2 του άρθρου 37
του ν. 4622/2019, στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
του Υπουργείου Υγείας, κατά τον ν. 4412/2016, μέχρι
του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(350.000 €) πλέον ΦΠΑ, που αφορούν έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης αναγκών δημόσιας υγείας από
την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19
και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, εξαιρουμένης
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Σε αυτό
το πλαίσιο, ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας η αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής για
τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α)
διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής
προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης
των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης
συμβάσεων, (ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων,
και (στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ορίζεται
ως διατάκτης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 37 του
ν. 4622/2019, του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας, για δαπάνες σχετικά με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,
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κατά τον ν. 4412/2016, μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 €) πλέον ΦΠΑ,
που αφορούν έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης
αναγκών δημόσιας υγείας από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας, εξαιρουμένης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.
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Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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