ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: ΟΔΕ1091
Ημ/νια: 01/09/2011

Απόφαση ΔΣ Ε.ΣΥ.Δ. Δ/3581/11
για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών
προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 19 αυτού.
β. Του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και
διαχείριση αντίστοιχων πόρων».
γ. Της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) «Καθορισμός
των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας
υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής
δ. της Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ
Β΄540/27.3.2008 ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 38 αυτής
2. Την ανάγκη του Ε.ΣΥ.Δ να δημιουργήσει κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για
τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ4/2002
Αποφασίζουμε
I.
II.
III.
IV.

V.

Εγκρίνουμε την συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε
ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες,
του Ε.ΣΥ.Δ
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιοποιηθεί στο www.esyd.gr και να
παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31.12.2015
H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων, θα διενεργηθεί
από τον Υπεύθυνο Προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ
Ο Υπεύθυνος Προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ ΄ μετά από εισήγηση του για την αξιολόγηση των
προμηθευτών στον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Δ, θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί
συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002,
έναν κατάλογο με προμηθευτές /παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει
το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και θα μπορούν να συμμετέχουν
στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 5 της ΥΑ 51540
/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010)
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στο Ε.ΣΥ.Δ, προς
Υπεύθυνη Προμηθειών, Θησέως 7, 17676 Καλλιθέα, fax 210 7204555.

Ο Προέδρος του Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.
Δρ. Γεώργιος Κ. Αναστασόπουλος

