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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65  
Πυλαία Θεσσαλονίκη, 570 01
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2313321751, 2313321700
Fax: 2313 321 701
Email: ppsonopoulos@mou.gr

Θεσσαλονίκη, 06/09/2019

Αρ. Πρωτ.: 5182

Προς: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ, 
56403, θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διακήρυξης για το μοναδικό υπο-έργο της πράξης:
«Διεύρυνση Υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείες και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ.
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"» Α/Α 1 της Πράξης 5029875

1.	Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020»(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
2.	Την με αριθμό C(2014) 10167 final/18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» 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),
3.	Την υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 (ΦΕΚ 3521Β/1-11-16) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015(ΦΕΚ 1822Β/24-8-2015) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
για τα προγράμματα 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»,
4.	Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την οποία
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
5.	Την υπ' αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση του
αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας,
6.	Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», που αφορούν την έγκριση της
μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά
ισχύουν,
7.	Την υπ' αριθ. 123/15-1-2018 (Κωδικός: 088.2c) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών» για την υποβολή προτάσεων, όπως τροποποιήθηκε κει ισχύει,
8.	Την υπ' αριθ. ΦΤΥ14/802/27024/7-6-2018 (ΕΥΔ: 2961/11-6-2018) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΚΜ,
9.	Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικής Κατάταξης των προτάσεων που έχουν
αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,
10.	Την με αρ. πρωτ. 6502/23-11-2018 (ΑΔΑ: 73087ΛΛ-ΜΥ0) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία»,
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	Την από 02-08-2019 ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για τον έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου δημοπράτησης της
πράξης από τον Δικαιούχο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
12.	Την από 21-08-2019 ηλεκτρονική επιστροφή του αιτήματος του Δικαιούχου προκειμένου να επικαιροποιηθεί το
τεύχος Διακήρυξης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
13.	Την από 29-08-2019 ηλεκτρονική υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων για τον έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου
δημοπράτησης της πράξης από τον Δικαιούχο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
14.	Την με αρ. πρωτ. 5179/6-9-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΑΤ7ΛΛ-ΞΡ9) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.
«Κεντρική Μακεδονία»,

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για το σχέδιο των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Διεύρυνση
υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»» Α/Α 1, της Πράξης «Διεύρυνση
υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»» με κωδικό ΟΠΣ «5029875»,
συνολικού προϋπολογισμού 703.225,80 € (χωρίς ΦΠΑ).

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αγγελική Ωραιοπούλου
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