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Σηελ Αζήλα, ζήκεξα, ηελ 20 Μαΐνπ, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή, ηνπ έηνπο 2016 νη παξαθάησ 
ζπκβαιιφκελνη: 
 

1. Η Δληεηαικέλε Αξρή «Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ/ 
ΥΠ.ΔΣ&Γ.Α» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Π. Καλειινπνχινπ 4 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 
ηνλ θ. Αλαγλσζηάθε Γεκήηξην (Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Τάμεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο), θαη 

2. Ο θνξέαο κε ηελ επσλπκία «Αξρεγείν Ληκεληθνχ Σψκαηνο – Διιεληθή Αθηνθπιαθή/ Υπνπξγείν 
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» πνπ εδξεχεη ζηνλ Πεηξαηά, νδφο Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-
Δ2), ν νπνίνο ζα θαιείηαη ζην εμήο «Γηθαηνχρνο» ηεο Γξάζεο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 
θ. Θενηνθά Ισάλλε (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ναπηηιίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο) 

 
Σπκθσλνχλ, ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: 
 
Άξζξν 1: Αληηθείκελν Σπκθσλίαο Επηδόηεζεο 
Ο Γηθαηνχρνο Α.ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ/ ΥΝΑΝΠ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ηεο Γξάζεο κε ηίηιν 
«Πξνκήζεηα Ορεκάησλ Μεηαθνξάο Σθύισλ Κ-9 Αλίρλεπζεο Ναξθσηηθώλ Οπζηώλ» θαη θσδηθφ 
ΟΠΣ «-», ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο 200.000,00  € θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο 
δαπάλεο 150.000,00 € .  
 
Η Γξάζε εληάζζεηαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο / 
Τνκέαο Αζηπλνκηθήο Σπλεξγαζίαο 2014-2020, ζηνλ Δηδηθφ Σηφρν «Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Δγθιεκαηηθφηεηαο», Δζληθφ Σηφρν «Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε».  
 
Η δξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο / Τνκέαο Αζηπλνκηθήο 
Σπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο απηφ ηζρχεη. 
 
Η Γξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά 25% απφ εζληθνχο πφξνπο θαη θαηά 75% απφ πφξνπο ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
Απφθαζε Φνξήγεζεο 
 
Η Γξάζε είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη έρεη δηάξθεηα (12) κήλεο, απφ 02.06.2016 έσο 
09.06.2017 θαη ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο φξνπο ησλ παξαθάησ άξζξσλ. 
 
Άξζξν 2. Λεπηνκεξήο Πεξηγξαθή ηεο Δξάζεο 
2.1 Περιγραθή ηοσ θσζικού ανηικειμένοσ, ηης μεθοδολογίας σλοποίηζης και ηων προϊόνηων/ 
παραδοηέων/ εκροών ηης Δράζης 

 
    Τν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο αθνξά ηελ πξνκήζεηα νρεκάησλ κεηαθνξάο ζθχισλ Κ-9 
αλίρλεπζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  
    Τα ελ ιφγσ νρήκαηα κεηαθνξάο αζηπλνκηθψλ ζθχισλ Κ-9 αλίρλεπζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζα είλαη 
ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, station wagon, κε πέληε πφξηεο, ηηκφλη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ακαμψκαηνο, 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ, κε ξνπή ζηξέςεο απφ 250 Nm, diesel, κε 
θαηάιιειν θισβφ γηα κεηαθνξά αζηπλνκηθνχ ζθχινπ Κ-9 θαη κε θαηάιιειν θιηκαηηζκφ.  
 
    Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δξάζεο πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνκεζεηψλ 
ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θξάηνπο  «Γηαχγεηα».  
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    Τα παξαδνηέα ηεο δξάζεο είλαη νθηψ (08) νρήκαηα κεηαθνξάο ζθχισλ Κ-9 αλίρλεπζεο λαξθσηηθψλ 
νπζηψλ 
 
 

 
 
2.2 Έργα από ηα οποία αποηελείηαι η Δράζη 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΤΛΩΝ Κ-9 
ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ 
ΟΤΙΩΝ 

ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ 200.000,00 € 02-06-2016 09-06-2017 

ΤΝΟΛΑ 200.000,00 €  

 

 
2.3 Εθαρμοζόμενη διαδικαζία σλοποίηζης Έργων 
Τν έξγν κε α/α 1 πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κε δεκφζηα ζχκβαζε θαη ε αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ ζα γίλεη κεηά ηε ζχλαςε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ Τερληθψλ 
Γειηίσλ Έξγσλ, πνπ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο. 
 
2.4 Επιτειρηζιακοί Σηότοι, Δείκηες ηης Δράζης 
Οη Κνηλνί θαη Δηδηθνί Γείθηεο ηεο Γξάζεο είλαη ηκήκα ηεο Απφθαζεο Φνξήγεζεο. Ο Γηθαηνχρνο 
ππνρξενχηαη ζηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο Κνηλνχο Γείθηεο πνπ νξίδνληαη ζην 
ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηνπ Τακείνπ θαη λα δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα απηά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή 
«Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ/ ΥΠ.ΔΣ&Γ.Α» καδί κε ηα 
Γειηία Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ Έξγσλ, ζπκπιεξώλνληαο ηα αληίζηνηρα πεδία θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ εμακεληαίσλ Δειηίσλ Παξαθνινύζεζεο Πξνόδνπ Έξγσλ. 
 
 
Άξζξν 3 : Τήξεζε Κνηλνηηθώλ θαη Εζληθώλ Καλόλσλ 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
Γξάζεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο, 
ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.  
 
 
Άξζξν 4:  Δηνηθεηηθή Παξαθνινύζεζε Δξάζεο 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη: 
(α) Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο λα ππνβάιιεη άκεζα ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηε 

Σπκθσλία Επηδόηεζεο, ηα ζρεηηθά Τερληθά Δειηία Έξγσλ θαη θάζε λνκηκνπνηεηηθό 
ζηνηρείν θαη έγγξαθν ηνπ δεηεζεί από ηελ Εληεηαικέλε Αξρή. 

 
(β) Γηα Έξγα πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ κε Δεκόζηα Σύκβαζε θαη ηα νπνία εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Επξσπατθώλ Οδεγηώλ πεξί Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
αθνινπζνύληαη νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο :  

 Πξηλ ηελ έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, φια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα (Σρέδηα Τεπρώλ δηαθήξπμεο Δηαγσληζκνύ) ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 
κνξθή, γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ πξηλ ηε δεκνπξάηεζε. 

 Πξηλ ηελ Έθδνζε Απόθαζεο Καηαθύξσζεο (κεηά ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ). 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, φια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, θαηά 
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ην ζηάδην έθδνζεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο γηα ηε ζρεηηθή ρνξήγεζε ζχκθσλεο 
γλψκεο.  

 Πξηλ ηελ Υπνγξαθή ηεο Σύκβαζεο. 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, ζρέδην ηεο ζχκβαζεο 
γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, θαηά ην ζηάδην πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο, γηα ηε ζρεηηθή 
ρνξήγεζε ζχκθσλεο γλψκεο. 
Σηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα, ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη Σρέδην Απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ. 

 Τξνπνπνηήζεηο ζύκβαζεο (θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ) 
(i) Σπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ 

Πξηλ ηελ έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ: 
Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ν έιεγρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ δαπάλε εξγαζηψλ (επί έιαζζνλ 
δαπάλεο θαη δηάζεζή ηνπο), ηελ δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ, ηηο δαπάλεο 
αλαζεψξεζεο θιπ., ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε 
Αξρή φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηε ιήςε πξνέγθξηζεο. 
Πξηλ ηελ ζχλαςε Σπκπιεξσκαηηθήο Σχκβαζεο: 
Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, εθφζνλ κε ηελ ππνβνιή 
ηνπ ΑΠΔ πξνθχπηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο αηηηνινγνχληαη εηδηθψο 
θαη επαξθψο σο πξνο ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ζπκπιεξσκαηηθέο ιφγσ 
απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 
Δληεηαικέλα Αξρή, φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία θαη ηε ιήςε 
πξνέγθξηζεο. 

(ii) Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη γηα πξνέγθξηζε ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, 
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο γηα ηε ιήςε πξνέγθξηζεο. 

 
(γ)  Να ελεκεξψλεη ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θάζε Έξγνπ ηεο δξάζεο, απφ ηελ έθδνζε ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γξάζεο, κέζσ Μεληαίσλ πεξηνδηθψλ 
αλαθνξψλ πνπ αθνξνχλ έξγα κε ρξφλν πινπνίεζεο κηθξφηεξνπ ηνπ ηξηκήλνπ ή Τξηκεληαίσλ 
πνπ αθνξνχλ έξγα κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξνπ ηνπ ηξηκήλνπ. Οη αλαθνξέο 
ππνβάιινληαη αλά Έξγν απφ ην Γηθαηνχρν κε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ Δεληίο 
Παρακολούθηζης Προόδοσ Έργοσ (ΔΠΠΕ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΟΠΣ θαη ζε έληππε 
κνξθή ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή. Τν ΓΠΠΔ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ην δεισζέλ πινπνηεκέλν θπζηθφ αληηθείκελν θαη ηηο δεισζείζεο απφ ην Γηθαηνχρν δαπάλεο ηνπ 
Έξγνπ (αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ, αληίγξαθα πιηθνχ δεκνζηφηεηαο, αληίγξαθα θχιισλ 
απαζρφιεζεο, ζπκβάζεηο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, εγθξίζεηο ζπκβάζεσλ απφ αξκφδηεο 
αξρέο, πξαθηηθά παξαιαβήο, ηξαπεδηθά extrait θιπ). Κάζε Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ 
Έξγνπ ππνβάιιεηαη απφ ην Γηθαηνχρν απφ ηελ νξηζκέλε επηζπεχδνπζα Γηεχζπλζε/Υπεξεζία, 
ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα ή ηξηκήλνπ πνπ αθνινπζεί ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
κέρξη ηελ νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε ηεο Γξάζεο. Τα ΓΠΠΔ ππνβάιινληαη επίζεο νπσζδήπνηε ην 
πξψην δεθαήκεξν θάζε εμακήλνπ πνπ αθνινπζεί ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, 
νπσζδήπνηε έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ εθάζηνηε έηνπο ζην νπνίν πινπνηείηαη ε δξάζε/έξγν 
(πεξηιακβάλνληαο ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ 
έηνπο) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο πιεξσκήο απφ ην Γηθαηνχρν πξνο ηελ ΔΑ. 

 
(δ) Να θαηαξηίδεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή αλαιπηηθή Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηεο 

Γξάζεο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, νη δαπάλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην εγθξηζέλ. 
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Άξζξν 5: Τξνπνπνίεζε Δξάζεο 
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή εθφζνλ δηαθνξνπνηεζνχλ 
ζηνηρεία ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο, φπσο:  

 Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο Γξάζεο/έξγνπ 

 ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο/έξγνπ 

 ηα ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο δξάζεο/έξγνπ 

 ηα ζηνηρεία ηεο επηκέξνπο θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο/έξγνπ(πρ ππέξβαζε 
Π/Υ επηκέξνπο θαηεγνξίαο δαπάλεο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, αχμεζε Π/Υ 
ππεξγνιαβηψλ) 

 ν δηθαηνχρνο ή ν θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεηαβνιή επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο δξάζεο δχλαληαη λα 
δηεπθνιχλνπλ ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ ηεο, 

 Όηαλ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηε λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεο Γξάζεο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, θιπ (π.ρ. αιιαγέο ζηα 
Οξγαλνγξάκκαηα Υπνπξγείσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζπγρψλεπζε θνξέσλ ή θαη ηελ 
κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ, κεηαβνιέο ζην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), αλαζεψξεζε  
ηηκψλ, θιπ), 

 Ταθηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δξάζεο/έξγνπ ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο πινπνίεζεο ηεο 
(π.ρ. πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ζην χςνο ησλ αλαζέζεσλ ησλ έξγσλ). 

 
 
Άξζξν 6: Φξεκαηνδόηεζε Δξάζεο 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη: 
(α) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο Γξάζεο, 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 

(β) Να ηεξεί ξεχωπιζηή λογιζηική μεπίδα γηα ηε Γξάζε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη 
δαπάλεο, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο πξνο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζηα 
Δεληίο Παρακολούθηζης Προόδοσ Έργων. 

(γ) Να ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή κεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γξάζεο, ζηνηρεία γηα ηνπο 
δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη. 

(δ) Να δειψλεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηηο πιεξσκέο ηεο Γξάζεο θαη ηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ. 

(ε) Να ππνβάιιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή επίζεκν έγγξαθν ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, απφ 
ην νπνίν ζα εμάγεηαη ην θαζεζηψο ΦΠΑ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

Η Δληεηαικέλε Αξρή εμαζθαιίδεη φηη ν Γηθαηνχρνο 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 ην Γηθαηνχρν. 
Η πξνρξεκαηνδφηεζε θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ ζε πξνθαηαβνιέο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ Γηθαηνχρνπ.  
Η πξνρξεκαηνδφηεζε, χςνπο 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο θαηαβάιιεηαη ζην 
Γηθαηνχρν ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο. 
Γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ην Γηθαηνχρν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο, 
χςνπο 25%ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο, είλαη απαξαίηεηε ε πηζηνπνηεκέλε απφ ην 
Γηθαηνχρν πινπνίεζε πνζνζηνχ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ηεο 
πξνρξεκαηνδφηεζεο θαη ε δήισζε θαη έγθξηζε απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή δαπαλψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ, 
πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 70% ηνπ πνζνχ ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο.  
Γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ην Γηθαηνχρν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δεχηεξεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο, 
χςνπο 30%ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο,  είλαη απαξαίηεηε ε πηζηνπνηεκέλε απφ ην 
Γηθαηνχρν πινπνίεζε πνζνζηνχ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην άζξνηζκα ησλ 
πνζνζηψλ ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο πξψηεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο θαη ε δήισζε θαη έγθξηζε 
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απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ πνζνχ ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο ζπλ πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο πξψηεο ελδηάκεζεο 
πιεξσκήο.  
Η απνπιεξσκή ηεο δξάζεο/έξγνπ, χςνπο 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο θαηά 
κέγηζην, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Οινθιήξσζεο Γξάζεο απφ ηελ 
Δληεηαικέλε Αξρή. Απφ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απνπιεξσκή ηεο Γξάζεο, αθαηξνχληαη 
απνινγηζηηθά ηπρφλ έζνδα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο (πρ πηζησηηθνί ηφθνη), ηα νπνία 
επαλαπηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Σηελ πεξίπησζε φπνπ νη επηιέμηµεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξάζεο είλαη 
ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηµψµελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή 
πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη θνηλνηηθήο 
επηρνξήγεζεο επί ηεο Γξάζεο. 
Ο Γηθαηνχρνο, γηα λα ιάβεη ηε ρξεκαηνδφηεζε, νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη θνξνινγηθά θαη 
αζθαιηζηηθά ελήκεξνο. 
Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο. 
 
 
Άξζξν 7: Επηιεμηκόηεηα Δαπαλώλ 
Η επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Δπηιεμηκφηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. 
 
 
Άξζξν 8 : Τήξεζε Σηνηρείσλ θαη Δηθαηνινγεηηθώλ από Δηθαηνύρν 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη: 
(α) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν Γξάζεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

Γξάζεο, ηελ απνπιεξσκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 
(β) Να ηεξεί ζην θάθειν ηεο Γξάζεο ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο, ην θπζηθφ 

αληηθείκελν θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα 5 εηψλ κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή ησλ 
Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ  

(γ)  Τα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη ππφ ηε κνξθή είηε πξσηνηχπσλ, 
είηε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ 
ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(δ) Τα παξαζηαζηηθά πιεξσκψλ δχλαηαη λα ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο κε δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

(ε) Με ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ Έξγνπ, ν Γηθαηνχρνο 
θνηλνπνηεί ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηππνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ θνξέα πνπ ηεξεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ. Η ελ ιφγσ 
θαηάζηαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ Δ.Π, εθφζνλ 
επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κεηαβιεζνχλ. 

 
 
Άξζξν 9: Επηζθέςεηο - Επαιεζεύζεηο – Έιεγρνη 
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη: 
(α) Να απνδέρεηαη επηηφπηεο επηζθέςεηο θαη επαιεζεχζεηο απφ ηελ Υπεχζπλε Αξρή, ηελ 

Δληεηαικέλε Αξρή ηφζν ζηελ έδξα ηνπ, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ.  
(β) Να απνδέρεηαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα 

θαη ηελ δηεμαγσγή επηζεσξήζεσλ απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ θαη ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. 
(γ) Να δηαζέηεη, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή θαζψο θαη ζε φια ηα αξκφδηα Δζληθά θαη 

Δπξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά ή ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο 
Γξάζεο. 

(δ) Να παξέρεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλήζεηο, εθφζνλ απηά 
απαηηεζνχλ. 
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(ε) Να ελεκεξψλεη θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε ζε ζπκβάζεηο ηνπ κε 
ππεξγνιάβνπο γηα ηηο εμνπζίεο ειέγρνπ πνπ έρνπλ πάλσ ηνπο φια ηα παξαπάλσ ειεγθηηθά 
φξγαλα.  

 
 
Άξζξν 10: Δεκνζηόηεηα 
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη:  
(α) Να απνδερζεί ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηε ιίζηα δηθαηνχρσλ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ 
δεκνζηνπνηεί ε Δληεηαικέλε Αξρή ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ 
Καλ. (ΔΔ) 514/2014 θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ε νλνκαζία ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ηεο Γξάζεο/έξγνπ, 
ζχλνςε ηεο δξάζεο/έξγνπ, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δξάζεο/έξγνπ, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 
δξάζεο/έξγνπ, ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε πνπ δηαηέζεθε ζηελ δξάζε/έξγν, πνζνζηφ 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, ρψξα, 
νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο δξάζεο/έξγνπ. 
(β) Να ιάβεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 
αξηζ. 1048/2014. Δηδηθφηεξα ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη: 

(i) λα ελεκεξψλεη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη ζην 
πιαίζην ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο.  

(ii) λα ηνπνζεηεί κφληκε επκεγέζε πηλαθίδα ζε εκθαλέο ζεκείν ην αξγφηεξν ηξεηο κήλεο 
κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε έξγνπ –δξάζεο πνπ πιεξνί ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: α) ε 
ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο ζην έξγν ππεξβαίλεη ηα 100 000 επξψ θαη β) ην 
έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ αγνξά θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 
ππνδνκήο ή θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Η πηλαθίδα αλαθέξεη ηνλ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία 
ηνπ έξγνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ εθηειεζηηθνχ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1049/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25 % 
ηεο πηλαθίδαο.  

(iii) Να εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Γξάζε γηα ηελ ελ ιφγσ 
ρξεκαηνδφηεζε πνπ ιακβάλεηαη ζην πιαίζην Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

(iv) Να αλαθέξεη ζε θάζε έγγξαθν Γξάζεο, θαζψο θαη ζε βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο, δήισζε 
φηη ε Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην εζληθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 
 
Άξζξν 11:Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 
(α) Η Δληεηαικέλε Αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη 
ρσξίο ηελ έγθξηζή ηεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
Γξάζεο. 
(β) Ο Γηθαηνχρνο ιακβάλεη 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. Σηελ 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 ζην Άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 
(γ) 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. 
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Άξζξν 12: Εηδηθνί Όξνη  
(α) Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο ηεο Γξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λα δηαζθαιίζεη ην ιεηηνπξγηθό 
απνηέιεζκα ηεο Δξάζεο ιακβάλνληαο όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπό απηό. 
(β) Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ρξνληθέο πξνζεζκίεο πνπ εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη 
απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 
(γ) Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ 
λα δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ησλ νξνζήκσλ θαη ηηκψλ ησλ Γεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δζληθφ 
Πξφγξακκα.  
 
 
Άξζξν 13: Τήξεζε Όξσλ θαη Υπνρξεώζεσλ 
Η κε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο ή παξνπζηάδεη θαζπζηεξήζεηο ζε ζρέζε κε 
ηελ πξνγξακκαηηζζείζα πξφνδν, ε Γξάζε επαλεμεηάδεηαη απφ ηελ  Δληεηαικέλε Αξρή. Δάλ νη 
αλσηέξσ απνθιίζεηο θξηζνχλ αδηθαηνιφγεηεο, ε Απφθαζε Φνξήγεζεο ηεο Γξάζεο δχλαηαη λα 
αλαθιεζεί ρσξίο λα απαηηείηαη ζπκθσλία ηνπ Γηθαηνχρνπ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε θαηαγγειία ηεο 
Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο. 
 
 
Άξζξν 14: Επίιπζε Δηαθνξώλ 
Τα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ είλαη ηα κφλα αξκφδηα γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά 
κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία Δπηδφηεζεο. 
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 
Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληάρζεθε ε Σπκθσλία Δπηδφηεζεο ζε ηέζζεξα (4) 
αληίγξαθα, θαη αθνχ αλαγλψζζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Σπκβαιιφκελνπο. 
 
 

 

 

Οι υμβαλλόμενοι 
 

Για την Εντεταλμένη Αρχή   Για τον Δικαιούχο 
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ   Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
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