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ΘΕΜΑ: 1. Απόφαση για δημιουργία και διατήρηση Καταλόγου προμηθευτών
και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών» και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ. 4 & 329 παρ. 4 (ΦΕΚ 147
Α/08.08.2016).
2. Το Ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρμογή Αναπτυξιακών
Παρεμβάσεων για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265
Α/23.12.2014).
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
4. Την µε αριθμό C(2014) 10167 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την
ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002).
5. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθμό πρωτ. 32677/ΕΥΘΥ332/23.03.2015 (ΦΕΚ
716 Β/24.04.2015) µε την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθμό πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016
(ΦΕΚ 3521 Β/1.11.2016) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας για τα
Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας Δηµοσίων
συµβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων, όπως ισχύει.
7. Την με αριθμό πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 449 Β/24.2.2016) «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας».
8. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/ 03.03.2017)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα
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«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής
Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης Καταλόγων προμηθευτών
για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και της
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους.
9. Τα εγκεκριμένα μέχρι σήμερα προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών και ενεργειών χρηματοδοτούμενων από
εθνικούς πόρους.
10. Την με αριθμό πρωτ. 1688/15.3.2016 (ΑΔΑ: 69097λλ-ΩΧΠ) Απόφαση για την
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης φακέλων υποψηφίων εγγραφής στον
Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο
2014-2020.
11. Τον εγκεκριμένο Κατάλογο προμηθευτών - παρεχόντων υπηρεσίες ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας της υπηρεσίας, που έχει συγκροτηθεί δυνάμει της Υ.Α.
18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016.
12. Την ανάγκη να δημιουργηθεί νέος Κατάλογος προμηθευτών - παρεχόντων
υπηρεσίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας και από Εθνικούς πόρους για την Προγραμματική
περίοδο 2014-2020, σε συνέχεια του άρθρου 119 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙZΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία
και διατήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στο www.pepkm.gr και
θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31/12/2023.
Η συγκέντρωση των αιτήσεων και φακέλων προσφερόντων, θα διενεργείται από τη
Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Μονάδα Γ΄ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που έχει οριστεί με
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, θα δημιουργήσει και θα
επικαιροποιεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017,
έναν Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες ανά ενέργεια, οι οποίοι θα
έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή λοιπούς φορείς
όπως προσδιορίζονται στην εξειδίκευση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 12 της προαναφερόμενες υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
677 Β/03-03-2017).
Οι δαπάνες για τις επιμέρους Αναθέσεις και Συμβάσεις που θα προκύψουν θα
καλυφθούν από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον
προϋπολογισμό των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω των ενταγμένων πράξεων στο ΠΔΕ ανά
φορέα εκτέλεσης.
Ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Εσωτερική Διανομή


Χρονολογικό αρχείο



Επιτροπή Αξιολόγησης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών - παρεχόντων υπηρεσίες
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλλουν Αίτηση για εγγραφή στον Κατάλογο
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και στην Υπουργικής Απόφασης με αριθμό
πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης Καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και κυρίως τα
άρθρα 10 και 11.
Ο Κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και
υπηρεσιών, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΔ, Υπηρεσιών της
ΠΚΜ και λοιπόν φορέων του Προγράμματος για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη
λήξη επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Ν. 4314/2014 και
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της προαναφερόμενης ΥΑ, για τις οποίες δεν
προσφεύγει η Υπηρεσία σε ανοικτή διαδικασία ή απευθείας ανάθεση.
Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο μπορούν να υποβάλλονται μέχρι
31/12/2023.
Από την εγγραφή στον Κατάλογο και τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης αποκλείονται
αιτούντες για τους οποίους υπάρχει :
1. Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2. Αδυναμία εκπλήρωσης των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων,
τόσο κατά το Δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το Ελληνικό Δίκαιο,
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 περ. α & β του Ν.4412/2016.
3. Σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης Δημόσιας σύμβασης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
4. Αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2016.
5. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
Δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις Νόμου.
6. Επαρκώς εύλογες ενδείξεις ότι συνήψαν συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
7. Μη δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου
24 του Ν.4412/2016.
8. Δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης
στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
Ν.4412/2016.
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9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι έχουν αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016.
10. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση.
11. Διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα.
Για όλα τα ανωτέρω, δύναται να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση προσαρμοσμένη
καταλλήλως για την εφαρμογή της παρούσας στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, αντί της υποβολής των
σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά
και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 θα
περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 12 παρ.
2 & 3 της Απόφασης για την Τεχνική Βοήθεια, θα επιβεβαιώνονται πριν την αποστολή της
Πρόσκλησης με τους οικονομικούς φορείς και θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο φορέα
πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης. Η προσκόμιση του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και
Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους
εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, να αποστείλουν στην
ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ – Μονάδα Γ΄ σε σφραγισμένο φάκελο, αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, στην ταχυδρομική
διεύθυνση :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Γ. Σχολής 65, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης
με την ένδειξη πάνω στο φάκελο
«Αίτηση εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών - Παρεχόντων Υπηρεσίες
Τεχνικής Βοήθειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
Η Αίτηση θα συνοδεύεται από:
 To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του
Ν.4412/2016
(http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasiessynapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn)
ή από
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά με την προσωπική
κατάσταση του φυσικού /νομικού προσώπου (υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) και
 Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (κωδικοποιημένο
καταστατικό, ΦΕΚ, προφίλ αν υπάρχει ή στην περίπτωση φυσικού προσώπου
βεβαίωση έναρξης στην εφορία και βιογραφικό σημείωμα) και
 Τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες, εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά
περίπτωση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, το απασχολούμενο προσωπικό, συνεργάτες
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(αριθμός, εξειδίκευση κλπ), Κατάλογο προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων και
πελατολόγιο ή/και αντίστοιχο τιμοκατάλογο προϊόντων (κατά περίπτωση), την τήρηση
προτύπων εξασφάλισης ποιότητας, την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια
(ύψος του κύκλου εργασιών, κέρδη / ζημιές), όπως περιγράφονται στην αίτηση
Παράρτημα ΙΙ, ή με τη συμπλήρωση του τυποποιημένου Δελτίου Καταγραφής
Παράρτημα IV.
Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται
όλα τα έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να υποβάλλει Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για περισσότερες από μία δράσεις. Σημειώνεται ότι υποβάλλεται μόνο μία Αίτηση και
επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο μία φορά.
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με Απόφαση του Περιφερειάρχη έχει
συστήσει Επιτροπή για την αξιολόγηση των Αιτήσεων που θα υποβληθούν. Η Επιτροπή θα
εισηγείται την εγγραφή των παρεχόντων / προμηθευτών στον Κατάλογο ανά κατηγορία
ενέργειας και με Απόφαση του Περιφερειάρχη θα εγκρίνεται ο Κατάλογος και θα
επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα.
Μετά την έγκριση θα εκδίδεται Βεβαίωση Εγγραφής και θα αποστέλλεται στους
εγκεκριμένους αιτούντες, όπου θα αναφέρονται οι συγκεκριμένες ενέργειες για τις οποίες
έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η Βεβαίωση εκδίδεται από
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, αποστέλλεται στους αιτούντες και ισχύει για το χρονικό
διάστημα ισχύος του συγκεκριμένου Καταλόγου με την προϋπόθεση των παραγράφων 7, 8
και 9 του άρθρου 10 της απόφασης για την Τεχνική Βοήθεια (υποχρεωτική
επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων
που πρέπει να επικαιροποιηθούν τον Ιανουάριο του 2019, τον Ιανουάριο του 2021 και
εντός ενός μήνα από όταν επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 της ίδιας
Υπουργικής Απόφασης). Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μπορεί να
επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ή οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή λοιποί φορείς όπως περιλαμβάνονται
στην εξειδίκευση των αξόνων Τεχνικής Βοήθειας του προγράμματος θα απευθύνουν
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έναν ή περισσότερους εγγεγραμμένους που είναι
σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια το υπό ανάθεση έργο, όπου θα προσδιορίζεται το
αντικείμενο των προμηθειών ή υπηρεσιών που θα ζητηθούν και οι ειδικότεροι όροι και
προδιαγραφές της ανάθεσης (άρθρο 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017).
Οι
Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι λοιποί φορείς για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
χρήση του Καταλόγου θα πρέπει όταν διαγνώσουν την ανάγκη για υλοποίηση ενέργειας
Τεχνικής Βοήθειας να αποστείλουν σχετική επιστολή στην Ειδική Υπηρεσία του ΕΠ ΠΚΜ με
την οποία θα δηλώνουν την πρόθεση για χρήση του Καταλόγου προμηθευτών - παρόχων
υπηρεσιών της εν λόγω Υπηρεσίας.
Από κάθε εγγεγραμμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί για την ανάθεση
έργου, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή
λοιποί φορείς, πριν την έκδοση της Απόφασης ανάθεσης, ζητούν να υποβάλει όλα τα
σχετικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση
εγγραφής.
Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των
διαδικασιών επιλογής θα καλυφθούν από τους προϋπολογισμούς των πράξεων με φορέα
εκτέλεσης την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή
λοιπούς φορείς που είναι εγγεγραμμένες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
αφορούν ενέργειες εγκεκριμένες στα ετήσια Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας:
 Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους ενταγμένες στο
ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Υποπρόγραμμα Α’ Ετησίου
Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας)
 Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενες αμιγώς από Εθνικούς πόρους
(Υποπρόγραμμα Β’ Ετησίου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας)

ΑΔΑ: Ω4ΙΥ7ΛΛ-Φ5Ξ

Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο κατάλογο δυνάμει της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016
(Πρόσκληση για δημιουργία και τήρηση Καταλόγου με αριθμό πρωτ. 13852/2.3.2016),
εγγράφονται αυτοδίκαια στο νέο κατάλογο με την υποχρέωση των παραγράφων 7, 8
και 9 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης για την Τεχνική Βοήθεια, για την
υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων τους (με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιηθούν) τον Ιανουάριο του 2019, τον Ιανουάριο του
2021 και εντός ενός μήνα από όταν επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 της ίδιας
υπουργικής απόφασης.
Oσοι κατέθεσαν Αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία και δεν
αξιολογήθηκαν (Πρόσκληση για δημιουργία και τήρηση Καταλόγου με αριθμό πρωτ.
8280/10.9.2013 και ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ7ΛΛ-3Ε5), θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας. Η ΕΥΔ θα επικοινωνήσει μαζί τους αν κρίνει ότι θα πρέπει να
διευκρινισθούν – συμπληρωθούν τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας εγγράφως με επιστολή στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
υπόψη Μονάδας Γ’, Γεωρ. Σχολής 65, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης ή με τηλεομοιοτυπία
στο φαξ: 2313321701-2 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mtsiara@mou.gr.
Ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

