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Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου για τον έλεγχο της 

συμβατότητας με την περιοχή ΣΒΑΑ αιτήσεων στην Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 
Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Τον Ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει. 

3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), όπως ισχύει.  

4. Την με αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν 

ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-

09-2019 έως και 31-12-2023. 

5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32675/ΕΥΘΥ331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β΄/24-4-2015) 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/ Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 

1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7, όπως ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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, όπως ισχύει. 
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8. 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 των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

9. Τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

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. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). 

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 

13. Τον Κανονισμό  (ΕΕ, Ευρατόμ), αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 

στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

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. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση 

Αντικατάστασης 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”», όπως ισχύει. 

16. Τη 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 προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014, όπως ισχύει. 

17. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 

κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

18. 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)», όπως ισχύει. 

19. Τη με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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20. Το με α.π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» 

όπως ισχύει.  

21. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και 

ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων  

22. Τη με α.π.48087/ΕΥΚΕ 5479/26.04.2017 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, 

Ροών εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 

κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

23. Τον Ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση 

της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρία & άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα τα άρθρα 39 και 40 αυτού. 

24. Τη με αρ. πρωτ. 1245/08-04-2019 Απόφαση της Υπηρεσίας σχετικά με παράταση ισχύος του 

άρθρου 10 παράγραφος 8 της Υ.Α. α.π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018). 

25. Το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ.1 του 

Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019) και ισχύει σήμερα.  

26. Τη με αρ. πρ. 4022/29-09-2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας 

2014-2020 περί Έγκρισης της 27ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση της Εξειδίκευσης Δράσεων 

του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και των κριτηρίων της δράσης που αφορά στην παρούσα. 

27. Την υπ’ αριθμ. 4176/11-11-2019 (ΦΕΚ 4371 Β 2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με 

την οποία ορίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 

Επιχειρηματικότητας – ΕΦΕΠΑΕ, ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020. 

28. Τη με α.π. 1695/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ8Ζ7ΛΡ-0Ω6) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ 

μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με ορισμένη διάρκεια 

υποβολής προτάσεων από 30/03/2022 ώρα 13:00 και έως 29/04/2022 ώρα 15:00, όπως 

τροποποιήθηκε με την με α.π. 2051/13-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΑ77ΛΡ-Ι5Π) Απόφαση και με την 

α.π. 4391/28-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΡ77ΛΡ-ΡΧΧ) Απόφαση 2ης Τροποποίησης αυτής. 

29. Τη με α.π. 4453/01-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΒ27ΛΡ-ΞΛ8) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 

για την υπόψη α-α 28 Πρόσκληση. 

30. Τη με α.π. 3019/09-10-2017 (ΦΕΚ 3663 /B/18-10-2017) με την οποίο ορίστηκε ο Δήμος Βόλου, ως 

Αστική Αρχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βόλου, Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. 

Θεσσαλίας 2014-2020 για τις δράσεις/πράξεις της υπόψη Στρατηγικής. 

31. Τη με α.π. 3018/09-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΖ87ΛΡ-6ΛΤ) Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Β.Α.Α. 

Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.  στο Ε.Π. Θεσσαλίας 

2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

32. Την υπ’ αριθμ. 537/2017/13-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΛ1Ω96-ΒΧΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βόλου για Σύσταση Ομάδας Αξιολόγησης του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ 

Θεσσαλίας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

33. Την ανάγκη ορισμού Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων της α-α 28 σχετικής Πρόσκλησης, 

ως προς το μέρος της που αφορά στη Σ.Β.Α.Α. Βόλου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτήν. 

34. Το ότι η παρούσα δεν επιφέρει δαπάνη. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και 
πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ» 

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Απόφαση με α.π. 1695/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ8Ζ7ΛΡ-0Ω6) και επισυναπτόμενή της Αναλυτική 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε στο Κεφάλαιο 10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – 

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) αυτής, για την αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν στη 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Βόλου ως προς την συμβατότητα 

με την περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ. 

 

Η Επιτροπή συστήνεται από δύο (2) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, εκ των ορισμένων Μελών της 

υπ’ αριθμ. 537/2017/13-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΛ1Ω96-ΒΧΚ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 
για τη Στρατηγική «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» , ως εξής : 

1) Γιβροπούλου Ελευθερία, Κλάδος ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού Διεθνών και Ευρωπαϊκών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Αποτελεσματικότητας και 

Ποιότητας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου 

Βόλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 

2) Μπαμπούκα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Βόλου, ως 

Μέλος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, 

3) Ιατρόπουλος Σπύρος, ΠΕ Κοινωνιολόγων ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, Τμήμα Προγραμματισμού 

Γραφείο Ποιότητας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ως αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής. 

 

Η γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή, παρέχεται από τον Δήμο Βόλου. 

Η Επιτροπή δύναται να υποστηρίζεται σε τυχόν ειδικότερα ζητήματα από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας 

Θεσσαλίας ή και τον ορισμένο Ενδιάμεσο Φορέα για την υπόψη Πρόσκληση : ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται τα δύο (2) μέλη της 

ως ορίστηκαν. 

 

2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, περιγράφονται στην με α.π. 1695/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ8Ζ7ΛΡ-

0Ω6) Απόφαση και επισυναπτόμενή της Αναλυτική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής 

ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε στο Κεφάλαιο 10 αυτής. 

Τα παραδοτέα της Επιτροπής είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπόψη Πρόσκληση όπως 

ισχύει. Η Επιτροπή εισηγείται στον ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ και συγκεκριμένα στην ορισθείσα με την α.π. 
4453/01-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΒ27ΛΡ-ΞΛ8) Απόφαση Επιτροπή Αξιολόγησης της υπόψη Πρόσκλησης, 

όπως προβλέπεται και αναλυτικά περιγράφεται στην Πρόσκληση. 

Στο πλαίσιο του Έργου της, η Επιτροπή, αφού παραλάβει τους σχετικούς Πίνακες σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην Ενότητα 10 Πρόσκλησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΦΕΠΑΕ, αξιολογεί 
τις αιτήσεις ως προς τη συμβατότητά τους με την ΣΒΑΑ και συγκεκριμένα ως προς το εάν εμπίπτει η 

εκάστοτε πρόταση στην «περιοχή παρέμβασης» της ΣΒΑΑ ή όχι, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 

Παράρτημα της σχετικής Πρόσκλησης.  

Το σχετικό αποτέλεσμα (συμμετοχή επιχείρησης στη ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου: Ναι / Όχι) καταγράφεται σε 

σχετικό Πρακτικό που υπογράφεται  αρμοδίως και αποστέλλεται από την παρούσα Επιτροπή στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης και στον ΕΦΕΠΑΕ - ΑΕΔΕΠ και κοινοποιείται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και στο Δήμο Βόλου. Ο φάκελος διαδικασίας και αποδεικτικών αξιολόγησης της Επιτροπής, 

διατηρείται με ευθύνη του Προέδρου της στο Δήμο Βόλου, για το διάστημα που προβλέπεται από τις 

κανονιστικές διατάξεις του ΕΣΠΑ για την υπόψη Δράση. 

Κατά την όλη διαδικασία, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη των 

προσωπικών δεδομένων των επιχειρήσεων που αφορούν οι προτάσεις που αξιολογεί. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης που ορίζεται με την παρούσα, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης της Πρόσκλησης ενεργεί για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθεισών 

αιτήσεων στο πλαίσιο και σύμφωνα με την Πρόσκληση α.π. 1695/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ8Ζ7ΛΡ-0Ω6) 
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υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

Το έργο της παρούσας Επιτροπής ολοκληρώνεται με την έκδοση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και την 

έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσκλησης όπως προβλέπεται σε αυτήν. 

 

Διευκρινίζεται ότι η υπόψη Επιτροπή καθώς και Μέλη αυτής,  δεν εμπλέκονται στην αξιολόγηση 

πιθανών ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της υπόψη 

Πρόσκλησης. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής, με στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαχείριση κινδύνων 

και την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, διασφαλίζεται ότι απολαμβάνουν πλήρους 
ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης 

συμφερόντων, στη βάση σχετικού εντύπου του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ. 
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρέχονται στην Επιτροπή, δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

επιχειρήσεις που αξιολογούνται, παρά μόνο τη Διεύθυνση αυτών για αξιολόγησή της ως προς τη 

συμβατότητα ή μη με την περιοχή παρέμβασης της εγκεκριμένης ΣΒΑΑ Βόλου. Τέλος, η υπόψη 
Επιτροπή δεν διαθέτει πρόσβαση στο Π.Σ.Κ.Ε. ούτε λαμβάνει πρόσβαση ή οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφόρηση στα στοιχεία Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην υπόψη Πρόσκληση.   

 

3. 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, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων προς αξιολόγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ/ ΑΕΔΕΠ. 

 

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο, με τήρηση των 
κανόνων και μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 κατά την τρέχουσα 

περίοδο, είναι δε μη αμειβόμενη για το έργο της αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-

2020. 

 

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

Κοινοποίηση:       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

-ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : 
   - γραφείο Δημάρχου 
   - Γενική Διεύθυνση 
   - Δ/νση Προγραμματισμού 

   - Στελέχη που αφορά (δια του ΔΗΜΟΥ) &                       ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 e.givropoulou@volos-city.gr , m.mpampouka@volos-city.gr , 
iatropoulos.spyros@gmail.com  
-ΕΦΕΠΑΕ,  ΑΕΔΕΠ 
-Επιτροπή Αξιολόγησης Δράσης (δια της ΑΕΔΕΠ)    
 

      
Εσωτερική Διανομή:                                

-Μονάδες  Α΄, Β2΄, Γ΄ 
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