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Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο "Ανάδειξη και προβολή ορχηστρικής 
τέχνης" στον Άξονα Προτεραιότητας "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις  3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:

Θεμιστοκλέους 87
10681
Μαραγκάκης Πέτρος
2103307613
2103307643
pmaragkakis@culture.gr

Προς:
ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ 
 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ:

Αθήνα, 20-08-2012
Α.Π. : ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔ66/2621

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999", όπως ισχύει, 

2. Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 
2013" (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει, 

3. Την με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,

4. Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 με θέμα «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Πολιτισμού 
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός» (ΦΕΚ 1620/Β/29.12.2000), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Δ//ΦXVIIα/266/28-01-2011 (ΦΕΚ 240/Β/11.02.2011) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Το ΠΔ 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α΄/24.07.2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού».

6.  Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση" 
όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 12/ ΑΔΑ 4ΑΓΗΛ-0Η - 04-04-2011 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" (με γραπτή διαδικασία),

7. Την με αρ. πρωτ. 1507 / 23-04-2012 (ορθή επανάληψη στις 2-5-2012) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους 
Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", στους Άξονες 
Προτεραιότητας "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση" οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, όπως 
τροποιήθηκε με τις υπ" αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/2017/28-5-2012 και 
ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/2363/21-6-2012 αποφάσεις.

8. Την με αρ. πρωτ. 005 / 03-07-2012 αίτηση χρηματοδότησης,
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Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης και 
ειδικότερα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης "Ανάδειξη και προβολή ορχηστρικής τέχνης" με κωδικό ΟΠΣ 383660 και 
δημόσια δαπάνη 66857.07 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1507 / 23-04-2012 Πρόσκλησης 
"ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τους 
κάτωθι λόγους: 

1

2

- Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από
τη Διαχειριστική Αρχή). 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό 
πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης 
κατάστασης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το ανώτερο μέχρι τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία 
υποβολής των Σχεδίων Δράσης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Γ/ΦΧΙΧ/2418/24-7-2012 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού
η υπ' αριθμ. 002/24-5-2012 αίτηση του Δικαιούχου "ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ" για χορήγηση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Γ
απορρίφθηκε, δεδομένου ότι η σύσταση του Δικαιούχου αλλά και το αίτημα για χορήγηση Διαχειριστικής Επάρκειας 
τύπου Γ δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Β/ΦΧΙΧ/1368/6-7-2010 Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η Υπέυθυνη Δήλωση του Δικαιούχου περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, καθώς 
επίσης και για την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του, δεν φέρει ημερομηνία και το γνήσιο της υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον Πολιτισμό.

-

-
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Για τους παραπάνω λόγους απορρίπτεται η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης.

Εσωτερική Διανομή : Όπως πίνακας αποδεκτών
Συνημμένα:

                                                                                               Η Προϊστάμενος της ΕΥΠΟΤ

                                                                                                       Παναγιώτης Νταής

            Ακριβές Αντίγραφο
Η Προισταμένη της Μονάδας Δ΄
                    (κ.α.α.)

           Θάνος Γιαννόπουλος

Εσωτερική Διανομή
Μον. Α1, Γ
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