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                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                          Αθήνα, 6/3/ 2017    

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  &                                 Αριθ. Πρωτ.: 391 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ   

ΜΟΝΑ∆Α ∆΄                                                                                  

∆/νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα 

Τ: 213 1501162, F: 210 7774080  

    

ΘΕΜΑ: Ανοικτή Πρόσκληση για τη ∆ηµιουργία Καταλόγου Προµηθευτών και Υπηρεσιών 

της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 

 Έχοντας υπόψη:  

 

1. τον ΚΑΝ.(ΕΚ) 508/2014 του Συµβουλίου της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 

και Θάλασσας, 

2. το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 

Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-

2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-

2020 Β. Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EEL156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιείται 

και ισχύει, 

4. το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)  

5. Την υπ’ αριθ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) 

Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον 

καθορισµό των στοιχείων των ετήσιων προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της 

εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους και ιδιαίτερα τις 

διατάξεις του άρθρου 3 για την ανοικτή διαδικασία ανάθεσης σύµβασης 

6. Το π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/28-08-2014) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’) 

7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών», 

8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων», 
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9. Την υπ' αρ. 399570/10-10-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Γεωργίας "Σύσταση 

∆ιοικητικού Τοµέα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του Γ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Γεωργίας" (ΦΕΚ 

1363/01.Β'), όπως συµπληρώθηκε µε τις 22992/20-02-2002 (ΦΕΚ 233/02 τ.Β') 

και 222822/06-06-2003 (ΦΕΚ 592/03 τ.Β') όµοιες αποφάσεις, καθώς και το άρθρο 

46 του Ν. 3614/2007 "∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ Α/267/3.12.07) 

µε το οποίο ο ∆ιοικητικός Τοµέας µετονοµάστηκε σε "∆ιοικητικό Τοµέα 

Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών", 

10. Την 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ Τ.Υ.Ε.Θ.Ο.∆. Φορέων του δηµόσιου αρ. φυλ. 

195/30-03-2015) µε το οποίο διορίζεται ο κ. Κασίµης Χαράλαµπος του Παναγιώτη 

στη Θέση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής 

και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υ.Π.Α.Π.Ε µε βαθµό 1ο της κατηγορίας 

των Ειδικών Θέσεων, 

11. την υπ’ αριθ. 9328/118691/30-10-2015 Απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ 2366/Β/4-11-

2015) για την µετάβαση του δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Υπουργού» στον 

Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους 

∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

12. την υπ΄αριθ.1393/25-10-2016 (ΦΕΚ3501 /Β/31-10-2016) ΚΥΑ Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την 

αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του Ν.4314/2014 και 

κατάργηση της αριθµ.341509/26-11-2008 (ΦΕΚ2437/Β΄/2008),   

13. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 

3521/Β’/1-11-2016) µε θέµα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ ‘αριθµ 

81896/ΕΥΘΥ712/30-7-2015 (ΦΕΚ 1822/Β’/24-8-2015)  Υπουργικής Απόφασης 

Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020– Έλεγχοι 

νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς– ∆ιαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων». 

14. Την µε αριθµό πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (ΦΕΚ 449 Β/24-2-2016) «∆ιαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». 

15. Την υπ’ αριθµ. 32/16-1-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής 

Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  για τη «Συγκρότηση Επιτροπής 

Παραλαβής Υπηρεσιών και Αγαθών, Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 

∆ιαγωνισµών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διάρκειας 

ενός έτους», όπως ισχύουν κάθε φορά, 
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16. Tην ανάγκη να δηµιουργηθεί Κατάλογος προµηθευτών - παρεχόντων υπηρεσίες 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. Αλιείας και 

Θάλασσας και από Εθνικούς πόρους για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020.  

 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙZΟΥΜΕ 
 

Την έγκριση της συνηµµένης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
δηµιουργία και τήρηση Καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της 
ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.  
 
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιοποιηθεί στο www.alieia.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 ∆΄ της ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.  
 
Η Μονάδα ∆΄ κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΥ∆ ΕΠ 
Αλιείας και Θάλασσας, θα δηµιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηµατικά και σε 
συνεχή βάση, για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, έναν Κατάλογο προµηθευτών / 
παρεχόντων υπηρεσίες ανά ενέργεια, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το 
ενδιαφέρον τους να συµβληθούν µε την ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ή άλλων 
φορέων του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας και θα µπορούν να συµµετέχουν στις 
διαδικασίες επιλογής όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11 και 20 έως 23 της ΥΑ 
18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 (ΦΕΚ 449 Β/24-2-2016).  
 
Η διαδικασία εγγραφής στον Κατάλογο εισάγει, σε σχέση µε τους κλασικούς τρόπους 
διαγωνιστικών διαδικασιών και σύναψης Σύµβασης, τη διαδικασία προεπιλογής των 
υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή 
και διαρκή βάση, την εισαγωγή της αρχής της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι 
του συµµετέχοντος υποψηφίου, µε δεδοµένο ότι οι συµµετέχοντες έχουν τα αυτά 
προσόντα, µε βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή.  
 
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 ΕΥ∆ ΕΠ 
Αλιείας και Θάλασσας, µέσω των ενταγµένων πράξεων στο Π∆Ε ανά φορέα 
εκτέλεσης.  
 
        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
Για εγγραφή στον Κατάλογο προµηθευτών - παρεχόντων υπηρεσίες της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 
 
 
 
Η ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, 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 Υπουργική Απόφαση µε 
αριθµό πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, 
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και κυρίως τα άρθρα 22 και 
23 του κεφαλαίου ΙΙΙ.  
 
Ο Κατάλογος θα χρησιµοποιηθεί για τις Αναθέσεις και Συµβάσεις προµηθειών και 
υπηρεσιών, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας & 
Θάλασσας για το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι τη λήξη επιλεξιµότητας της 
Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, για τις οποίες δεν 
προσφεύγει η Υπηρεσία σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή απευθείας Ανάθεση.  
 
Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο µπορούν να υποβάλλονται µέχρι 
31/12/2023.  
 
∆ικαίωµα εγγραφής στον κατάλογο έχει κατ’ αρχήν κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό. Από την εγγραφή στον Κατάλογο αποκλείονται αιτούντες : 
 

• Για τους οποίους υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή 
σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και παιδική εργασία ή εµπορία 
ανθρώπων. 

• Για τους οποίους υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του, για 
τέλεση σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιαδήποτε τρόπο. 

• Για τους οποίους υπάρχει 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. 

• Για τους οποίους έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για 
αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία. 

• Που δεν δεσµεύονται µέσω δήλωσης για την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συµφερόντων καθώς και το εάν το ίδιο το φυσικό/ νοµικό πρόσωπο ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη  µε αυτό έχει παράσχει συµβουλές στις Αναθέτουσες 
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Αρχές ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης. 

• Που δεν έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό 
δίκαιο. 

 

Σηµειώνεται ότι, για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η 
προσκόµιση του προβλεπόµενου 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./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των µελών του ∆.Σ. αυτής δ) τους 
νοµίµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, να αποστείλουν 
στην ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας – Μονάδα ∆΄ σε σφραγισµένο φάκελο, Αίτηση 
µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
της παρούσας, στην ταχυδροµική διεύθυνση : 
 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας,  
Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 115 27, 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:  
 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά µε την 
προσωπική κατάσταση του φυσικού /νοµικού προσώπου (υπόδειγµα 
υπεύθυνης ∆ήλωσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας).  

• 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).  

• τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες, εµπειρία στην υλοποίηση έργων 
των κατά περίπτωση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, το απασχολούµενο 
προσωπικό, συνεργάτες (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 ∆ελτίου 
Καταγραφής Παράρτηµα IΙΙ.  

• Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του 
ενδιαφερόµενου φυσικού /νοµικού προσώπου αναφορικά µε: 

- το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος. 
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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 αξιολόγηση των Αιτήσεων που θα υποβληθούν θα γίνει από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης της ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας όπως ισχύει κάθε φορά σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα. Η Επιτροπή θα εισηγείται την εγγραφή των παρεχόντων / 
προµηθευτών στον Κατάλογο ανά κατηγορία ενέργειας και µε Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα θα εγκρίνεται ο Κατάλογος και θα επικαιροποιείται ανάλογα. 
  
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 έχει 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. Η 
Βεβαίωση ακολουθεί τις µεταβολές στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. 
 
Η ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, διατηρεί το δικαίωµα να επιβεβαιώσει µε όποιο 
µέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων.  
 
Η ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας θα απευθύνει 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 20 παρ. 4 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-
2016).  
 
Από κάθε εγγεγραµµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί για την 
ανάθεση έργου, η ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας θα ζητεί, πριν την έκδοση της 
Απόφασης ανάθεσης, να υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
που τεκµηριώνουν την υποβληθείσα Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (άρθρο 11 της ΥΑ 
18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016) που είναι εγγεγραµµένες στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και αφορούν ενέργειες εγκεκριµένες στα παρακάτω:  
 

• Συγχρηµατοδοτούµενες Πράξεις από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους 
ενταγµένες στο ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (Υποπρόγραµµα Α Ετησίου 
Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας)  

• Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούµενες αµιγώς από Εθνικούς 
πόρους (Υποπρόγραµµα Β Ετησίου Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας)  

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας εγγράφως µε επιστολή στην ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και 
Θάλασσας υπόψη Μονάδας ∆’, Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα ή µε 
τηλεοµοιοτυπία στο φαξ: 2107774080 ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση: 
epapalexiou@mou.gr. 
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