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Ιφάννινα, 11/02/2020 

   Α.Π.: 21203/654 

ΘΔΜΑ:  Οπιζηικόρ καηάλογορ ένηαξηρ Δικαιούσων και βαθμολογική καηάηαξη ηων 

ζσεδίων ζηη "Δπάζη ΕΣΠΑ Πεπιθέπειαρ Ηπείπος: Ενίζσςζη ηων ΜΜΕ για 

ηην εκπόνηζη και εθαπμογή επισειπηζιακών ζσεδίων για οπγανωηική 

αναδιάπθπωζη και πποζαναηολιζμό ζηην εξωζηπέθεια», ζηο πλαίζιο ηος 

Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Ήπειπορ 2014-2020. 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

Ο Περιφερειάρτης Ηπείροσ 

 

Έτοντας σπόυη: 

1. Σν άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα 

πνπ θπξψζεθε κε ην Άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005, ΦΔΚ 98/Α/22-04-2005. 

2. Σν Ν. 4314/2014 «Γηα ηε Γηαρείξηζε, ην έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2012 

(Δ.Δ. L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ Γίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005 (Α 297) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α 265/23-12-2014). 

3. Σν άξζξν 24 ηνπ Ν.4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 

(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ 2016 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη 

απνθάιπςή ηνπο  (Δ.Δ. L 157/15.6.2016)  - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  (ΦΔΚ Α 52/01.04.2019). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87η/Α/07-06-2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».   

5. Σν Π.Γ. 140/27-10-2010 «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ» πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΔΚ 233/Σα/27-12-2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 137/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Ισαλλίλσλ, κε ηελ 

νπνία έγηλε ε αλαθήξπμε ηνπ εθιεγκέλνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ θαη ησλ εθιεγκέλσλ 

ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ πκβνχισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν «Δπελδχζεηο 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1080/2006, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. 

8. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. 

9. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 17
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006. 

10. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο (O.J ΔΔ L 187/1 ηεο 26.6.2014) θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

άξζξνπ 18 θαη 19 απηνχ. 

11. Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο ΛΔΔ (107(1)-05.2016), 

φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη.  

12. Σν εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δηαηξηθφ 

χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο) 2014-2020, αξ. απφθαζεο C(2014)3542 

final/23.05.2014, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη.  
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13. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 32679/ΔΤΘΤ 333/23.03.2015 (ΦΔΚ 

714/Β/24.04.2015) κε ηελ νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 4314/2014 θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο κε αξ. πξση. 41544/Γ΄ΚΠ 279/08.12.2000 (ΦΔΚ 1501/2000) 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

14. Σε κε αξ. πξση. 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-18 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα 

αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ 1020/20-10-16 (ΦΔΚ Β3521) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ.81986/ΔΤΘΤ 

712/31-7-15 (ΦΔΚ Β1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο "Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο γηα 

ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη 

Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 

πξάμεσλ», φπσο ηζρχεη.  

15. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 3357/ΔΤ/1338/27.01.2011 θαη ζέκα: "ηνηρεία 

ζπζηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ζψξεπζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ", φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη 

ηζρχεη.  

16. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 126829/EΤΘΤ 1217/21-12-2015 ΚΤΑ (ΦΔΚ 

2784/Β’) θαη ζέκα: "χζηεκα δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο 

αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014−2020, ζχκθσλα κε ην αξ. 22 ηνπ Ν.4314/2014», φπσο 

ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη.  

17. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 18709/ΔΤΑ 413/24-02-2016 (ΦΔΚ 449) θαη ζέκα: 

"Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο, αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο ελεξγεηψλ ηερληθήο 

βνήζεηαο", θαη εηδηθφηεξα ηα αλαθεξφκελα ζε «Αμηνιφγεζε» ζην Παξάξηεκα 1, φπσο 

ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη.  

18. Σελ κε αξηζ. 74391/ΔΤΚΔ2634/13.07.2016 Δγθχθιην ηεο ΔΤΚΔ κε ζέκα «Οδεγίεο 

ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020».  

19. Σελ ππ’ αξηζκ. 746/23.03.2017 (ΦΔΚ Β’ 1107/30.03.2017) Απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο (ΔΦ) ησλ δξάζεσλ 

ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Δλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο κε 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ ΣΠΔ» ηνπ Δ.Π. Ήπεηξνο 2014-2020, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

20. Σελ Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ C(2018) 8765 final/11-12-18 «γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εθηειεζηηθήο απφθαζεο C(2014) 10172 γηα ηελ έγθξηζε 
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νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Ήπεηξνο γηα ηελ ζηήξημε απφ 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» γηα ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Ηπείξνπ ζηελ Διιάδα».  

21. Σελ κε αξ. πξση. 145736/27.01.2015 ΚΤΑ γηα ηελ «Έγθξηζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ ΔΠ Ήπεηξνο 2014-2020, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη 

ηζρχεη.  

22. Σν κε αξηζ. 3061/ΔΤΚΔ52/10.1.2019 έγγξαθν, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ζεηηθή γλψκε 

γηα ηελ πξνθήξπμε ηεο δξάζεο απφ ηελ ΔΤΚΔ.  

23. Σελ κε αξ. πξση. 282/29.1.2019 απφθαζε έγθξηζεο 13εο γξαπηήο δηαδηθαζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. Ήπεηξνο 2014-2020, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ε 

εμεηδίθεπζε, ε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο δξάζεο.  

24. Σελ κε αξηζ. πξση. 19202/ ΔΤΚΔ285/13-2-2019 Τ.Α. (ΑΓΑ:6ΤΤΗ465ΥΙ8-5Υ1) 

Πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο «Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ΜΜΔ γηα 

νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα».  

25. Σελ κε αξηζ. πξση. 45320/ ΔΤΚΔ/213-4-2019 Γηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο 1εο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο «Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

ΜΜΔ γηα νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα».  

26. Σελ κε αξηζ. πξση. 1275/24-04-2019 (ΑΓΑ: 78Γ37Λ9-Γ7Ξ) 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο «Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ΜΜΔ γηα νξγαλσηηθή 

αλαδηάξζξσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα».  

27. Σν ππ’ αξηζκφ 1/11-12-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο Γξάζεο 

Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ «Γξάζε ΔΣΠΑ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ: «Δλίζρπζε ησλ ΜΜΔ γηα 

ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε 

θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο  Ήπεηξνο  2014-2020, φπσο δηαβηβάζηεθε κε ην ππ’ αξηζκφ 

198942/7112/12-12-2019, έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο ΓΙΑΠ Ηπείξνπ. 

28. Σνλ κε αξηζ. πξση. 198932/7111/12-12-2019 νξηζηηθφ θαηάινγν δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ 

θαη βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε ΔΣΠΑ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ 

«Δλίζρπζε ησλ ΜΜΔ γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα 

νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα».  

29. Σν ππ΄αξηζ. 1/07-2-2020  πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ γηα ηε 

δξάζε "Δλίζρπζε ησλ ΜΜΔ γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

γηα νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα " Δ.Π. Ήπεηξνο  

ΔΠΑ 2014-2020. 
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Αποφαζίζει 

 

1.Σελ θαηάξηηζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα Έληαμεο Γηθαηνχρσλ ηεο  Γξάζεο  ΔΣΠΑ 

Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ: «Ενίζσςζη ηων ΜΜΕ για ηην εκπόνηζη και εθαπμογή 

επισειπηζιακών ζσεδίων για οπγανωηική αναδιάπθπωζη και πποζαναηολιζμό ζηην 

εξωζηπέθεια» γηα 2 επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ 233.400,00 

(επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 233.400,00, κε επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 0,00) 

θαη κε δεκφζηα δαπάλε 116.700,00 επξψ θαηά απφιπηε βαζκνινγηθή ζεηξά, κε βάζε ηε 

ζπλνιηθή δηάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο πνζνχ 3.000.000,00 επξψ, 

ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

2. Η παξνχζα απφθαζε αθνξά ηελ νξηζηηθή απφθαζε έληαμεο 2 επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 

3. Η ΓΙΑΠ λα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ απφθαζε απηή κε e-mail. 

4. Η παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη λα δεκνζηεπζεί ζηηο 

ηζηνζειίδεο: Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ www.pep.gov.gr θαη Δ.Τ.Γ. www.peproe.gr. 

 

1.ΤΝΗΜΜΔΝΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακας Δικαιούτφν  

2.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γραυείο Περιυερειάρτη Ηπείροσ  

2. ΕΥΔ Ηπείροσ 

3.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 Τμήμα Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

ΗΠΔΙΡΟΤ 

 

 

  

 

         ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΥΡΙΜΑΝΗ 

 

http://www.pep.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι ΣΗ ΑΡΙΘ. 21203/654 ΑΠΟΦΑΗ 
 

 

Α/
Α 

Κωδικός 
Έργοσ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟ
  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Γ.Γ. 

ΜΗ 
ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔ

ΝΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΜΟ 

1 ΗΠΕ6-0042843 6,80 33.400,00 16.700,00 0,00 

2 ΗΠΕ6-0033368 8,80 200.000,00 100.000,00 0,00 

   
233.400,00 116.700,00 0,00 
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