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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1  

Της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για τη διαδικασία σύναψης μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 

για την επιστημονική, διοικητική, γραμματειακή, επικοινωνιακή, λογιστική και τεχνική υποστήριξη 

υλοποίησης του έργου ENTEG του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North 

Macedonia 2014-2020. 

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΤΑ ΚΜ, 

Βασιλίσσης Όλγας 198 στη Θεσσαλονίκη, η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για τη διαδικασία σύναψης μίας 

(1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την επιστημονική, διοικητική, γραμματειακή, επικοινωνιακή, λογιστική 

και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου ENTEG του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – 

Republic of North Macedonia 2014-2020. 

 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του ΠΤΑ ΚΜ την ένσταση του υποψηφίου κ. Μάλλιου 

Παναγιώτη, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 02-07-2022 κι έλαβε αρ.πρωτ ΠΤΑ ΚΜ 2345/04-07-

2022. 

 

Από τον έλεγχο της ένστασης και των απεσταλμένων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι:  

 

Βάσει του Μέρους Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της ττ.2112/10-06-2022 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην επιστημονική, 

διοικητική, γραμματειακή, επικοινωνιακή, λογιστική και τεχνική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου ENTEG. Η 

εμπειρία που επικαλείται ο υποψήφιος δεν περιλαμβάνει διαχείριση έργων και υλοποίηση παραδοτέων 

«στο πλαίσιο Διασυνοριακών, Διαπεριφερειακών ή Διακρατικών συγχρηματοδοτούμενων έργων ή έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Πρόσκληση, 

αλλά αφορά τη συμμετοχή στην αξιολόγηση αιτήσεων και εκθέσεων σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων και 

Μεταφοράς Καινοτομίας. Το ΠΤΑ ΚΜ συμμετέχει ως Επικεφαλής Δικαιούχος στο έργο ENTEG κι ο βασικός 

του ρόλος πέρα από την οικονομική διαχείριση και την υλοποίηση των δράσεων του ΠΤΑ ΚΜ, είναι ο 

συντονισμός, η υποστήριξη κι η επίβλεψη του εταιρικού σχήματος καθώς κι η επικοινωνία με τη 

Διαχειριστική Αρχή.  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι η εμπειρία του υποψηφίου δεν θεωρείται σχετική 

και δεν προσμετράται και  

 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι  

 

 

 Την απόρριψη της ένστασης του υποψηφίου  

 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία αντίγραφα από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται από 

τον Πρόεδρό της στο ΠΤΑ ΚΜ, ώστε να κοινοποιηθεί, μετά την έγκρισή του με σχετική απόφαση του 

Προέδρου του ΠΤΑ, στους υποψηφίους. 

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2022 

Η  Επιτροπή Διενέργειας και Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη 

  

 

…………………………… 

 

…………………………… 

                     Απόστολος Γιάντσης  Καλλιόπη Μπαλλά 

  

  

…………………………… 

 Χαρίκλεια Γκασδράνη 

                                                                                 (αναπληρωματικό μέλος) 
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