
Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 

Έκδοση: 2η 
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016 

Ιζόηεηα, Αιιειεγγύε, 
Πξνζηαζία - 1 - 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

  

 

 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
Δπξωπαϊθό Σακείν Δζωηεξηθήο 

Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 
Δληεηαικέλε Αξρή: Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξωπαϊθώλ 
θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάηωλ (Y.Γ.Δ.Α.Π) 
Σαρ. Γ/λζε: Π. Καλειινπνύινπ 4 
Σαρ. Κώδηθαο :101 77 
Πιεξνθνξίεο: Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
Αμηνιόγεζεο ηνπ Σακείνπ Δζωηεξηθήο 
Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 
Σειέθωλν: 210-7476057, 210-7476058 
Fax: 210-7481211 
Email : isfpolice@mopocp.gov.gr 

  
Αζήλα, 15-12-2017 
Α.Π.:ISF-P/1-νδ’ 

 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΣΗ ΓΡΑΗ κε Σίηιν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ/ ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ» 
 

ΘΔΜΑ: 2ε Σξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο κε Σίηιν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ/ ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ»κε Κσδηθφ ΟΠ 

5003181 απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα «ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο / Σνκέαο 

Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020» 
 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Σάμεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

 

Έρνληαο ππφςε : 
1. Σνλ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51/Α/3.4.206 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 75, 76, 77, 78, 79 παξ. 3, 814 θαη 

82.  
2. Σελ ππ’ αξηζ. C(2015) 5312 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 31−07−2015, γηα ηελ έγθξηζε 

ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ελίζρπζε απφ ην Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, γηα 
ηελ πεξίνδν 2014 έσο ην 2020, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. C(2015) 6060 final 

Απφθαζε ηεο 26-08-2015. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 82350 Τ.Α. πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ 
Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔΔ/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 2451/Β/09-08-2016).  
4. Σελ ππ’ αξηζ. 75171 Τ.Α. «Αλάζεζε θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο γηα δξάζεηο/έξγα ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2020 ζηελ Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ(Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο» (ΦΔΚ 2418/Β/05-08-2016). 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 6481/2/83 απφ 30-03-2015 απφθαζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Γεκφζηαο Σάμεο/ ΤΠ. Δ πνπ ππνγξάθεη ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο (ΦΔΚ 198/Τ.Ο.Γ.Γ/31-

03-2015).  

6. Σελ κε αξηζκ.πξση. ISF-P/1-ι΄ απφ 23-02-2017 (Κσδ. 08/2016) Σξνπνπνίεζε Πξφζθιεζεο ηεο 
Δληεηαικέλεο Αξρήο (Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο), ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020 γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ.  
7. Σν κε αξηζκ. πξση. ISF-P/1-ιε’ απφ 15-03-2017 Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

δηθαηνχρνπ «Τ.Γ.Δ.Α.Π./ ΤΠ.Δ» γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππφςε δξάζεο απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

«ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο / Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020». 
8. Σε κε αξηζκ. πξση. ISF-P/1-κδ΄ απφ 23-03-2017 Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο Υνξήγεζεο Δπηδφηεζεο 

ηεο Γξάζεοκε Σίηιν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΗ 
ΑΦΑΛΔΙΑ/ ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ». 
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9. Σελ ππ’ αξηζ. ISF-P/1-κζ’ απφ 05-04-2017 Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο Έληαμεο θαη πκθσλίαο 

Δπηδφηεζεο. 

10. Σν ππ’ αξηζ.  ISF-P/1-μδ’ απφ 30-11-2017 Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηφ 
έγγξαθα (Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο θαη ρέδηα Απφθαζεο Τινπνίεζεο Έξγσλ κε Ίδηα Μέζα) ηνπ 

Γηθαηνχρνπ πξνο ηελ ΤΓΔΑΠ/ Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο 

«Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο 

πλεξγαζίαο» ζην Δζληθφ Πξφγξακκα «Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο 
πλεξγαζίαο». 

11. Σν ππ’ αξηζ. ISF-P/1-μδ’ απφ 08-12-2017 Δηζεγεηηθφ εκείσκα 3νπ Σκήκαηνο Τ.Γ.Δ.Α.Π. ζην νπνίν 
απνηππψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα Σξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο, Απφθαζεο Έληαμεο θαη 

πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ηεο παξνχζαο δξάζεο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελν, ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ππνέξγσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ κεηνλνκαζία ελλέα (9) 
εμ’ απηψλ, πξνο ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνδείμεηο/επξήκαηα ηεο Δ.Τ..Τ.Γ.Σ.Α.Μ.Δ.Δ.Α.Α.Π. ζχκθσλα 

κε ηα φζα απνηππψλνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 1411.Φ.20 απφ 30-10-2017 Έθζεζε Δπηηφπηαο 
Δπαιήζεπζεο. 

12. Σελ ππ’ αξηζ. ISF-P/1-με’ απφ 12-12-2017 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Δληεηαικέλεο 
Αξρήο (Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ) πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο Γξάζεο «Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο / Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο». 
13. Σελ ππ’ αξηζ. ISF-P/1-να’ απφ 14-12-2017Γεχηεξε (2ε) Σξνπνπνίεζε Υνξήγεζεο Δπηδφηεζεο ηεο 

Γξάζεο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ/ ΣΟΜΔΑ 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5003181 απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα «ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο / Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020». 

 
 

Απνθαζίδεη  
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΗ 

ΑΦΑΛΔΙΑ/ ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ» ζηνλ Δηδηθφ ηφρν «-», θαη ηνλ Δζληθφ 
ηφρν «-» ηνπ Δ.Π. «Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο γηα 

ηελ πεξίνδν 2014−2020».  

Η Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνΔπξσπατθφ Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο 
πλεξγαζίαο.  

 
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ 

1. Κωδηθόο Γξάζεο /MIS (ΟΠ):  5003181 

2. Γηθαηνύρνο: 2Ο, 3Ο ΚΑΙ 6Ο ΣΜΗΜΑ Τ.Γ.Δ.Α.Π./ΤΠ.Δ 

3.Κωδηθόο Γηθαηνύρνπ: 1012504 

4. Φπζηθό αληηθείκελν ηεο Γξάζεο: 

Η Γξάζε κε ηίηιν: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ/ ΣΟΜΔΑ 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ» έρεη σο ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 2νπ, 3νπ θαη 6νπ 

Σκήκαηνο ζηεο Τ.Γ.Δ.Α.Π. , ζηελ πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε 
ησλ δξάζεσλ ηνπ Σακείνπ. 

5. Παξαδνηέα Γξάζεο: 

 
α) Παξνρή πκβνχισλ (ελδεηθηηθά: Ννκηθψλ, Σερληθψλ, Οηθνλνκηθψλ) 

 
β) Μειέηεο-Δκπεηξνγλσκνζχλεο (ελδεηθηηθά: ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πινπνηνχκελσλ Γξάζεσλ ηνπ 

Σακείνπ θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο/δεμηφηεηεο, ζε ζέκαηα εληνπηζκνχ θαη πξφιεςεο ηεο 

απάηεο) 
γ) Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, Λνγηζκηθά, Φεθηνπνηεκέλα Αξρεία, Τπεξεζίεο ζε ζέκαηα Η/Τ 

 
δ) Γεκνζηφηεηα Γξάζεσλ, Γηελέξγεηα Ηκεξίδσλ, Γεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο, Γηεξκελεία-Μεηάθξαζε 

 

ε) Γξαθεηαθφο εμνπιηζκφο, Ηιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, Γξαθηθήο χιε θαη αλαιψζηκα εθηππσηψλ, Βηβιία-
πγγξάκκαηα 
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ζη) Δπηζθεπή ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ, Δπηζθεπή πθηζηάκελνπ ειεθηξνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ, Δπηζθεπή θιηκαηηζηηθψλ, Κηλεηή ηειεθσλία θαη Ίληεξλεη, επηζθεπή θαη επηδηφξζσζε-

αλαβάζκηζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, θαζαξηφηεηα 

 
δ) Γεκνζηεχζεηο, ηαρπδξνκηθά, αγνξά ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, επηζθεπή εθηππσηψλ, έμνδα 

ζπλαληήζεσλ/νκηιηψλ, απνιχκαλζε-κπνθηνλία, επηζθεπή παγίσλ ζηνηρείσλ, αληηθαηάζηαζε/εππξεπηζκφο 
παγίσλ ζηνηρείσλ 

 
ε) Μεηαθηλήζεηο Πξνζσπηθνχ Δζσηεξηθφ – Δμσηεξηθφ 

 

ζ) Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ         
 

 

 

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΚΧΓ. ΓΔΙΚΣΗ ΓΔΙΚΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

    

 
 

6Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΚΧΓ. ΓΔΙΚΣΗ ΓΔΙΚΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

1. Έξγα ιεηηνπξγηθήο 
Δλίζρπζεο 

Πνζνηηθφο 18 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 01-05-2016 

8. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 15-10-2019 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΓΡΑΗ  ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1. ΚΧΓΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΓΑΠΑΝΗ 
2. ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ  

3. ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ  
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Α1. ΑΜΔΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

i. Πνζφ ρσξίο 

ΦΠΑ 
529.856,03 529.856,03 

ii. ΦΠΑ 80.410,64 80.410,64 

Α.2. ΔΜΜΔΔ 
ΓΑΠΑΝΔ 

i. Πνζφ ρσξίο 

ΦΠΑ 
  

ii. ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΔ 
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 

610.266,67 610.266,67 
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Β.1. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη ηππνπνηεκέλεο 

θιίκαθαο θφζηνπο αλά κνλάδα 
  

Β2. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη θαη’ απνθνπή πνζνχ 
(LumpSum) 

  

Β.3. ΔΜΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ βάζεη πνζνζηνχ 
(%) επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

ηεο πξάμεο ή επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ πξνζσπηθνχ  

  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΒΑΔΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΚΟΣΟΤ  

  

Γ. ΑΓΟΡΑ ΔΓΑΦΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ    

ΤΝΟΛΑ 610.266,67 610.266,67 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ/ΔΣΑΙΡΟΤ/ΩΝ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΡΑΗ   
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟ/ΔΣΑΙΡΟ 

ΚΧΓ. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

   

 ΤΝΟΛΟ  

πκπιεξψλεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο 
 
 

9. Η επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 

610.266,67€.  
 

 
Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 
10. Η δεκόζηα δαπάλε ηεο δξάζεο πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε 610.266,67€ θαη επηκεξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

 
ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΚΩΓ. Α Φνξέαο Α 

ΚΩΓ. Γξάζεο 

Α  

(ΚΩΓ. 
Δλαξίζκνπ)* 

Πξόηαζε 

εγγξαθήο 

Δλεξγόο Δλάξηζκνο 

(πνπ ζπλερίδεη λα 

πιεξώλεη ηελ 
δξάζε) 

ύλνιν Π/Τ 

ΑΔ-050/2 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ 

2016Δ05020

004 
Σξνπνπνίεζε 

Γξάζεο 
Ναη 610.266,67 € 

* Ο θσδηθφο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Α απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο& 
Αλάπηπμεο. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ απηήο, θαζψο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο 

έληαμεο.   
 

ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, ε  ΤΑ/ΔΑ 

επαλεμεηάδεη ηε δξάζε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμήο ηεο.  
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΜΦΧΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο / Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ)/ Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Νίθεο 5-7, ΣΚ 

101 80, Αζήλα(θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ) 
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο / Δηδηθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο 

Πξνγξακκάησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 
θαη άιισλ πφξσλ, Νίθεο 5-7, ΣΚ 101 80, Αζήλα. 

3. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ / Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ, Π. 
Καλειινπνχινπ 4, ΣΚ 101 77, Αζήλα (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ) 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
3ν Σκήκα Τινπνίεζεο, Αλαθνξψλ, Δπαιεζεχζεσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
(Τ.Γ.Δ.Α.Π)/ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 
Ο Γηθαηνχρνο «2ν, 3ν θαη6Ο ΣΜΗΜΑ Τ.Γ.Δ.Α.Π./ ΤΠ.Δ» αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο 

ηεο Γξάζεο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ/ 
ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ», κε θσδηθφ ΟΠ «5003181», ζπλνιηθήο δεκφζηαο 

δαπάλεο 610.266,67 € θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο610.266,67 €,ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο «ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο / Σνκέαο Αζηπλνκηθήο 
πλεξγαζίαο 2014-2020», κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε 

έληαμήο ηεο δξάζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

Η ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 610.266,67 € θαη αληηζηνηρεί ζε 100 (%) επί ηεο επηιέμηκεο 

δεκφζηαο δαπάλεο. 
 

2. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΩΝ Δ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 
Ο Γηθαηνχρνο πξφθεηηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ηα παξαθάησ έξγα ή ηηο παξαθάησ 

εξγαζίεο ηεο Γξάζεο. 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Α/Α/ 
ΔΡΓΟΤ 

ΔΡΓΟ 
ΔΡΓΑ/ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ 
ΑΝΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΤΠΟ 

ΜΟΡΦΗ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

    

ΤΝΟΛΟ  

Η παξάγξαθνο θαη ν πίλαθαο ζπκπιεξψλνληαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ζπγθεθξηκέλα έξγα ή ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηα κέξε αιιηψο 
δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξαθάησ πξφηαζε. 
Ο Γηθαηνχρνο ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε ρσξίο ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή εξγνιαβίαο έξγα ή 
εξγαζίεο απηήο. 
 

3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  
Ο Γηθαηνχρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο ππνρξενχηαη 

λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:  
 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο θαη ηδίσο φζνλ 
αθνξά ηνπο θαλφλεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο. 
 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΗ 

(i) Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ επί κέξνπο έξγσλ, φπσο απηά 
απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, ζην Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο θαη ζηελ 

Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, εθφζνλ έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα. 
(ii) Να δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 
δξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο δξάζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο. 

(iii) Να ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε Αξρή) γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΤΠΑΤΓ θαη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 
ζέηνπλ. 

Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Τπεχζπλεο Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο ηεο αλάζεζεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κέζσ ηνπ ΟΠ ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ.  
ηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ην 

Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ, κεηά ηελ έθδνζε/ππνγξαθή απφ ηνλ ίδηνλ ηεο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε 
Ίδηα Μέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ. ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα 

Μέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεχζπλεο 
Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο.  

ΑΔΑ: 6ΔΣ7465ΧΘ7-ΝΣΗ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 

Έκδοση: 2η 
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016 

Ιζόηεηα, Αιιειεγγύε, 
Πξνζηαζία - 7 - 

 

(iv) Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ζρεηηθά κε 

ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο θαη λα απνζηέιιεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη 

νηθνλνκηθή πινπνίεζή ηεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη:  

 πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ (α’ 10εκέξνπ) απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα ππνβάιιεη Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 
θαη λα επηζπλάπηεη ζε απηφ φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο, 
 λα ζπιιέγεη έγθαηξα ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλψλ ή θαη εηδηθψλ 

δεηθηψλ ηεο δξάζεο θαη λα ππνβάιιεη ζην ΟΠ έσο ηνλ Ιαλνπάξην θάζε έηνπο Γειηίν Γήισζεο 

Δπίηεπμεο Γεηθηψλ, ζην νπνίν απνηππψλεη ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην 
πξνεγνχκελν έηνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο,  

 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεχζπλε 

Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή αλαιπηηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη 

ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αθηηθείκελν, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα 
πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην εγθξηζέλ,  

 λα ππνβάιιεη έγθαηξα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο δξάζεο 

ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ππεχζπλε αξρή/εληεηαικέλε αξρή. 
(v) Να ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή γηα ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα 

ζηνηρεία ηεο δξάζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία επηδφηεζεο θαη ζηελ 
απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, θπξίσο σο πξνο: 

 ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο (παξαδνηέα, δείθηεο) 

 ηα ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο δξάζεο 

 ην δηθαηνχρν ή ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δθφζνλ, ν Γηθαηνχρνο δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο, ππνβάιιεη 

ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, ζην νπνίν αλαθέξνληαη 
ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Σν αίηεκα 

ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεχζπλε/Δληεηαικέλε Αξρή κε ηελ επαλππνβνιή ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ 
Γξάζεο (Έληππν Δ.Ι.1_3) ηε ζπκπιήξσζε ησλ Πεδίσλ 10-14 «Αληηθείκελν Σξνπνπνίεζεο 

Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο» θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο. ην ΣΓΓ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηζπλάπηνληαη φια ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο.  

ηελ πεξίπησζε δξάζεσλ φπνπ επί κέξνπο έξγν ή έξγα απηήο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν 
δηθαηνχρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο επηζπλάπηεη θαη ηελ 

Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα κε ελζσκαησκέλεο ηηο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ/ησλ έξγσλ.   

ηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ αηηήκαηνο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε Απφθαζε Έληαμεο ηεο 
Γξάζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ έξγν/έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα.  
ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ Τπεχζπλε 

Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία 

ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο. Ο δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε ζχκθσλα 
κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο.  

ε πεξίπησζε έξγνπ αξραηνινγίαο, ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά 
ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα. 

(vi) Να πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΠ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο δξάζεο πνπ πινπνηεί θαη 

εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 
θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε 

δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 
(vii) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ζην 

ΟΠ., ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 
 

 

ΑΔΑ: 6ΔΣ7465ΧΘ7-ΝΣΗ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 

Έκδοση: 2η 
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016 

Ιζόηεηα, Αιιειεγγύε, 
Πξνζηαζία - 8 - 

 

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο δξάζεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ 
παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ 

πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.  
(ii) Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηε δξάζε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη 

δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή 

ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 
(iii) Να ηεξεί εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δξάζε θαη λα ππνβάιιεη ζηνηρεία θίλεζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα ΤΑ/ΔΑ κε θάζε Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο. 
(iv) Να ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά 

ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο 

α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 
δηαηηζέκελσλ πφξσλ, θαη  

β) εηήζηα ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο δξάζεοπνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο. 
 

4. ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 
(i) Η Τπεχζπλε Αξρή/ Δληεηαικέλε Αξρή δηαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο εηζπξάηηεη ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη πιήξσο. Καλέλα πνζφ δελ αθαηξείηαη νχηε 

παξαθξαηείηαη θαη δελ εηζπξάηηεηαη θακία εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο ηζνδχλακνπ 
απνηειέζκαηνο πνπ ζα επέθεξε κείσζε ησλ πνζψλ απηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο. 

(ii) Η δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο 
θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ ΤΑ/ΔΑ.  

(iii) Όιεο νη δαπάλεο απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο 

αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο ΤΠΑΤΓ. 
(iv) Οη πιεξσκέο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ, ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε 
επηρεηξεζηαθή θαη δεκνζηνλνκηθή πξφνδνο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε Τπεχζπλε Αξρή / Δληεηαικέλε Αξρή, ζε 
ζπλεξγαζία, φπνπ απαηηείηαη, κε ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, 

αμηνινγεί ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο θαη πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ηνπ 

δηθαηνχρνπ ή εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ πιεξσκή ηνπ.  
(v) Ο δηθαηνχρνογηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη θνξνινγηθά 

θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνοεθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΩΙΑΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΓΡΑΗ  

(i) Η ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 610.266,67 € θαη 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 100% επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο. 

(ii) ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο είλαη 
ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε εζληθή θαη θνηλνηηθή 

ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο ζηήξημεο επί ηεο Γξάζεο.  
(iii) Ο Γηθαηνχρνο απνδέρεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηζνζθέιηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο δξάζεο, θαζψο θαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηνπ εμαζθαιίζεη θέξδνο.  

(iv) Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρεδίνπ.  
 

6. ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο δξάζεο θαη γηα φζν 
ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ηεο δξάζεο, ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ε ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ζηελ Αξρή 
Διέγρνπ, ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα εζληθά ή επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα. 

(ii) Να απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο/επαιεζεχζεηο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, 

εθφζνλ απηή αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά 
θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο 

δξάζεο, θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηελ 
εθηέιεζε ηεο δξάζεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 

(iii) Να ελεκεξψλεη ηνπο ππεξγνιάβνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα απνδέρνληαη 
επηηφπηεοεπαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή θαη ηα αξκφδηα 
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εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο πξνζθνκίδνληαο 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ/ελεξγεηψλ ηνπο έρεη αλαηεζεί θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ κε ππεξγνιάβνπο. 
(iv) ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επαιεζεχζεσλ ή ειέγρσλ δηαπηζηψλεηαη παξάηππε 

δαπάλε ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή πεξηθφπηεη ηα κε επηιέμηκα πνζά θαη ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ην δηθαηνχρν εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο «Γεκνζηνλνκηθέο 

δηνξζψζεηο» ηεο ΤΠΑΤΓ. 

(v) Δθφζνλ ε παξαηππία αθνξά δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζην 
δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή εθδίδεη απφθαζε αλάθηεζεο 

αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη ν δηθαηνχρνο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
ηνπ ζέηεη είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ην ελ ιφγσ πνζφ. 

 

7. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  
(i) Να απνδερζεί ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Δζληθφ Πξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ε ΔΑ), ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Καλ. 514/2014, θαη ζηνλ 

νπνίν δεκνζηνπνηνχληαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαηνχρν, ηνλ ηίηιν ηεο 
δξάζεο/ ηνπ έξγνπ θαη ην χςνο ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηεο/ηνπ ρνξεγείηαη.  

(ii) Να ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1048/2014 θαη εηδηθφηεξα:  
α)  Να ηνπνζεηεί κφληκε επκεγέζε πηλαθίδα, ζε εκθαλέο ζεκείν φπνπ γίλεηαη εχθνια νξαηφ απφ 

ην θνηλφ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή 
θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ (ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

άλσ ησλ 100.000 επξψ. 

Η πηλαθίδα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 1049/2014, αλαγξάθνπλ α) ηνλ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία ηεο 

δξάζεο/ηνπ έξγνπ, β) ην έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ) ην Σακείν πνπ ζηεξίδεη ηε 
δξάζε/ην έξγν θαη δ) δήισζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή, ζηελ νπνία 

ηνλίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 
θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο πηλαθίδαο.  

β)  Να ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε/ζην έξγν ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε 

ηεο δξάζεο απφ ην ΣΑΜΔ ή ην ΣΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε έγγξαθν ή άιιν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο, πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο ή 
θαη ζε θνηλφ, π.ρ. ζε κία εκεξίδα, θα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο/ ηνπ έξγνπ ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ.  

 
8. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν δξάζεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 
δξάζεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) 

εηψλ κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν έρεη δεισζεί ε ηειηθή πιεξσκήο ηεο δξάζεο, δειαδή 

απφ ηελ 16ε Οθησβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο 
πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο δξάζεοθαη λα ηα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα.  
(ii) Σν αλσηέξσ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ παξαηππηψλ, ελδίθσλ 

δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.  
(iii) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή 

επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ 
ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(iv) Με ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπαλψλ ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ζηελ Τπεχζπλε 
Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ηππνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία ηεξνχληαη απφ ηνλ θάζε 
εκπιεθφκελν θνξέα. Η ελ ιφγσ θαηάζηαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζηελ 

Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), εθφζνλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 
κεηαβιεζνχλ. 

(v) Να ηεξεί πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηα έζνδα θαη ηηο 
δαπάλεο ησλ εηαίξσλ ζε ζρέζε κε ηε δξάζε, εθφζνλ ε δξάζε πινπνηείηαη απφ εηαηξηθφ ζρήκα. 
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(vi) Να ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε 
Αξρή). 

 

9. ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 
(i) Η Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ 

απνθαιχπηνληαηπιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη 

πνπαπαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Γξάζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε 
θαη ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη γηα λα κελ παξέρεηαη παξάλνκε πξφζβαζε ζε απηέο. 

(ii) Ο Γηθαηνχρνο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ εγγπψληαη ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γξάζεο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, 

ε εηθφλα ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ αζθάιεηα 
ησλ εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ ησλ νκάδσλ-ηεο Γξάζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε ή νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξφζσπα ή 
θνξείο εθηφο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, νη νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη ξεηά λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά, 

απνηειεί ε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ησλ επσθεινπκέλσλ ηεο Γξάζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο 
ελεκέξσζήο ηνπο ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ θαη εθφζνλ ιεθζεί έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ηα έγγξαθα ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ επσθεινπκέλσλ ηεξνχληαη ζην 

Αξρείν ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. «Δπαιεζεχζεηο – Έιεγρνη» ηεο παξνχζαο. 

(iii) Λακβάλεηαη γεληθφηεξε κέξηκλα απφ ηα δχν κέξε, ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηαο εθάζηνπ, σο πξνο 
ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 
10. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  

1. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο Τπνρξεψζεηο ηεο 
πκθσλίαο Δπηδφηεζεο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

2. Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηε Γξάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι, ην 

νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ή θαη ηνπ 
ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζήο ηεο ή ν Γηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, εληφο ελφο 
ηξηκήλνπ απφ ηελ αξρηθή δηαπίζησζε ηεο κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ή θαη ππνρξεψζεσλ, απνζηέιιεη 

ζην δηθαηνχρν πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία : 

 παξαζέηεη αλαιπηηθά ηνπο φξνπο ή θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν,  

 ζέηεη δηνξζσηηθά κέηξα θαη πεξίνδν ζπκκφξθσζεο,  

 ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ επηδφηεζε ηεο 

δξάζεο, φπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ πινπνηήζεη ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα 
εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή δχλαηαη λα 

πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο θαη ζηε κνλνκεξή θαηαγγειία/ ιχζε 
ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ εμσγελείο αηηίεο θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ή θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο Γξάζεο, γηα ηηο νπνίεο ν Γηθαηνχρνο δελ θέξεη επζχλε, ε Τπεχζπλε 
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε θαη ηελ 

άξζε ησλ ελ ιφγσ αηηηψλ.  
4. ε πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη λα ιχζεη ηελ παξνχζα πκθσλία Δπηδφηεζεο αλά πάζα ζηηγκή, κέζσ έγγξαθεο θαη 
αηηηνινγεκέλεο πξνεηδνπνίεζεο, κε πξνζεζκία 60 εκεξψλ θαη ρσξίο ππνρξέσζε ζρεηηθήο 

απνδεκίσζεο. Δάλ δελ ππάξρεη αηηηνιφγεζε, ή ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή απνξξίςεη 

ηελπξνβαιιφκελε απαίηεζε, ε ιχζε εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε 
Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή, ελ κέξεη ή ελ φισ, ησλ 

πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί γηα ηε Γξάζε, θαη’ αλαινγία κε ηε βαξχηεηα ησλ 
θαηαινγηδφκελσλ παξαπησκάησλ θαη αθνχ δνζεί ζην δηθαηνχρν ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ηηο 

παξαηεξήζεηο/αληηξξήζεηο ηνπ.  
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11. ΛΗΞΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Η πκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαη 

ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο. 
 

12. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Σα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ είλαη ηα κφλα αξκφδηα γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε 

ηελ παξνχζα πκθσλία Δπηδφηεζεο. 

 
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

 
Οη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ππεγξάθεζαλ απφ ην δηθαηνχρν ζε (4) πξσηφηππα 

αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) ηεξεί ν δηθαηνχρνο ζην θάθειν ηεο δξάζεο θαη ηα δχν ππνρξενχηαη 

λα απνζηείιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 
Δληεηαικέλεο Αξρήο. 

 
 

Οη πκβαιιόκελνη 
 

Γηα ηελ Δληεηαικέλε Αξρή   Γηα ηνλ Γηθαηνχρν 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 

  Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ 
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