ΑΔΑ: 6ΠΦΛ7ΛΛ-3ΜΓ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.14 12:51:54
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 14-10-2019
Αριθμ. Πρωτ. 5943

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για
την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τη νομική βάση της δράσης:
1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005

2. Την υπ’ αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και
25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας,

3. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και
ειδικότερα το άρθρο 13 παρ. 7η όπως ισχύει.

4. Το Νόμο 4605/2019 και ειδικότερα το άρθρο 26 για την τροποποίηση των διατάξεων
του Νόμου 4314/2014,

5. Την υπ. αριθμ. 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) Υπουργική
Απόφαση, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
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το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως
τροποποιείται και ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την
μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή
εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.

10. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής
ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Αρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01)

14. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των
αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν
παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

15. Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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 πράξεων»,

16. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

17. Την υπ. Αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση, 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 πράξεων όπως ισχύει.

18. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
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προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με
το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

19. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

20. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).

21. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
22. Το π.δ. με αριθμ. 133/23.12.2010 αναφορικά με την κατάρτιση του Οργανισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/27.12.2010).

23. Tην με αριθμ. 1987/2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 459/Β/25.02.2014).

24. Τις με αριθμ. 81320/2016 και 77909/2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής
Υπηρεσίας
της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
(ΦΕΚ
4302/Β/30.12.2016).

25. H με αριθμό C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία» 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),

26. Η με αρ. πρωτ. 5589/12-10-2018 απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με την οποία εγκρίθηκαν
η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής για τη δράση «Ενίσχυση συνεργατικών
σχηματισμών προώθησης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Εξωστρέφειας»,
27. Την με αρ. πρωτ. 109545/ΕΥΚΕ 1681/17-10-2018 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΚΕ.

28. Την με αρ. πρωτ. 137136/ΕΥΚΕ2179/18-12-2018 (72ΛΘ465ΧΙ8-2ΕΨ) Πρόσκληση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 137136/ΕΥΚΕ2179/18-12-2018
(72ΛΘ465ΧΙ8-2ΕΨ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα ψήφου τα οποία προέρχονται από
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν
παρευρίσκονται όλα τα μέλη της.
2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης εξειδικεύονται ως ακολούθως:
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Α) Μεριμνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της
διαδικασίας Αξιολόγησης.
Β) Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται αμφισβητήσεις
σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης, και εφόσον απαιτηθεί για την ομαλή
λειτουργία της διαδικασίας αξιολόγησης εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο για τη λήψη
σχετικής απόφασης, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται στην παρούσα, και στην
Πρόσκληση της δράσης.
Γ) Κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των υποβληθεισών επενδυτικών
σχεδίων από τον αξιολογητή, και λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των
τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των
αιτήσεων, την διαδικασία αξιολόγησης όπως περιγράφεται στην απόφαση σύστασης της,
και κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, συντάσσει πρακτικά που
περιλαμβάνει:
• Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων προς ενίσχυση, με το συνολικό προϋπολογισμό και την
αναλογούσα δημόσια δαπάνη για κάθε εγκεκριμένη αίτηση
• Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού
πρόσκλησης
• Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα στον
πίνακα περιλαμβάνονται οι αιτήσεις που απορρίπτονται λόγω:
1. Ελλείψεων κατά τον έλεγχο πληρότητας μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
συμπληρωματικών στοιχείων,
2. Μη επιλεξιμότητας της πρότασης
3. Βαθμολογίας χαμηλότερης από το ελάχιστο αποδεκτό αποτέλεσμα (παραπάνω
πίνακες τους μεταβιβάζει στον περιφερειάρχη και εισηγείται προς έκδοση των
σχετικών αποφάσεων ένταξης και απόρριψης.
Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή και έκδοση των
αποφάσεων ένταξης ή απόρριψης (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα προκύψουν
μετά την εξέταση των ενστάσεων).
Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα εξετάσει πιθανές ενστάσεις επί των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση συγκροτείται ως εξής:
•

•

Στέλλα Αικατερινιάδου του Βύρωνα ΑΔΤ ΑΑ244823 προϊσταμένη της Μονάδας Α2 της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ως
Πρόεδρος. Αναπληρωματική: Πασβάντη Ελένη του Παναγιώτη ΑΔΤ ΑΚ 257278
στέλεχος της Μονάδας Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020»,
Τρύφων Χατζηιωάννου του Ιωάννη ΑΔΤ ΑΝ 755533 στέλεχος της Μονάδας Α2 της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ως τακτικό
μέλος. Αναπληρωματική: Μαρία Νεζερίτη του Κωνσταντίνου ΑΔΤ ΑΕ049467 στέλεχος
της Μονάδας Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020».
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•

Νικόλαος Λεβεντάκης του Αλεξάνδρου ΑΔΤ ΑΚ 322244 στέλεχος της Μονάδας … της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ως τακτικό
μέλος. Αναπληρωματική: Χρυσούλα Καραπαναγιώτου του Γεωργίου, ΑΔΤ AB717683
στέλεχος της Μονάδας Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020».

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει κατά κανόνα εντός ωραρίου εργασίας, αλλά οι
εργασίες δύναται να παραταθούν και εκτός ωραρίου εργασίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις της Επιτροπής και εκτός ωραρίου εργασίας εάν οι
συνθήκες το απαιτούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της το συντομότερο δυνατόν.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων συνεδριάζει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57
001 Πυλαία – Θεσσαλονίκη).
6. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοινοποίηση:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στέλλα Αικατερινιάδου
Νικόλαος Λεβεντάκης
Τρύφων Χατζηιωάννου
Ελένη Πασβάντη
Μαρία Νεζερίτη
Χρυσούλα Καραπαναγιώτου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

