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Κσδηθόο Πξόζθιεζεο: 06/2019 
Α/Α: ΟΠ 4021 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ  

ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ /  

ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ «ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

(ΣΟΥΟ 5)» 

ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ» 

 

 

Ο Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά 

Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α/22-04-2005). 

2. To άξζξν 3 ηνπ Λ.3938/2011 (ΦΔΘ 61/Α/31-03-2011) «χζηαζε Γξαθείνπ 

Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπζηήλεηαη ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

3. Σνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 513/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηε ζέζπηζε, ζην πιαίζην ηνπ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, ηνπ κέζνπ γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ θξίζεσλ, θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2007/125/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

4. Σνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο 

ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

5. Σν Π.Γ. 178/2014 (ΦΔΘ 281/Α/31-12-2014) «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο». 

6. Σελ ππ’ αξηζ. C(2015) 5312 Aπφθαζε 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(2017)7940 Απφθαζε ηεο 04-12-2017. 

7. Σν ππ’ αξηζ. 8000/20/45/119-δ΄ ΘΤΑ (ΦΔΘ 1880/Β/07-09-2015) «Γηάξζξσζε ηεο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ & Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 11 

εδαθ. γ’ ηνπ Λ 4332/2015». 

8. Σν Π.Γ. 86/2018 (ΦΔΘ 159/Α/29-08-2018), ζρεηηθά κε ηελ αλαζχζηαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

9. Σελ 3ε έθδνζε (επηέκβξηνο 2018) ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ησλ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γξάζεσλ απφ ηα Δζληθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 

Σακείνπ Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 

2014-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο. 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 25853 απφ 28-02-2019 Δγθχθιην Δθηηκήζεσλ Πιεξσκψλ 2019 & 

Πξνβιεπφκελσλ Γαπαλψλ ζην πιαίζην ηνπ ΚΠΓ 2019-2022 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). 

11. Σελ ππ’ αξηζ. 1072/Φ.20(ΦΔΘ 2000/Β/31-05-2019) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 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 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε». 

12. Σν Π.Γ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Θπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΘ Α’ 121/09-07-2019). 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 2015/06-09-2019 (ΦΔΘ 3522/Β΄/19-09-2019) Τπνπξγηθή Απφθαζε θ. 

Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΚΔ/AMIF) θαη 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ΣΔΑ/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020». 

14. Σν ππ’ αξηζ. 1402/19/2298788απφ 30-10-2019 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Αληηκεηψπηζεο 

Δηδηθψλ Δγθιεκάησλ Βίαο / Α.Δ.Α. 

15. Σελ ππ’ αξηζ. 2720/Φ.20 απφ 13-11-2019 χκθσλε Γλψκε ηεο Δ.Τ.Τ.Γ. 

Σ.Α.Κ.Δ.Σ.Δ.Α.Α.Π. επί ηνπ ζρεδίνπ Πξφθιεζεο. 

 

 

Καιεί: 

 

Σνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ:  

 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 

εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Φνξέα θαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζε απηφλ (ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα: Π.Γ. 178 (ΦΔΘ 281/Α/31-12-2014) 

 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ δξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Σνκέαο 

Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο 2014-2020. 

 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Ζ πξνηεηλφκελε Γξάζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα 

εληζρπζεί ην έξγν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Γ/λζεο Αληηκεηψπηζεο 

Δηδηθψλ Δγθιεκάησλ Βίαο, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζα βειηησζεί ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζθελήο ηνπ εγθιήκαηνο ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ, ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηηο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ. 

Ζ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζα απνηειέζεη ρξήζηκν επηρεηξεζηαθφ 

εξγαιείν, ν νπνίνο δχλαηαη λα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε θαη ππνβνήζεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηεο αλσηέξσ Τπεξεζίαο, θαζψο ζα πξνζθέξεη απνηχπσζε ηεο ζθελήο ζε 

ηξεηο δηαζηάζεηο, κε απφιπηε ιεπηνκέξεηα θαη επθξίλεηα, κέηξεζε απνζηάζεσλ θαη 
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επαλεμέηαζε ζθελήο εγθιήκαηνο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πιήξε θαηαγξαθή επξεκάησλ θαη 

πεηζηεξίσλ θαη απνηξέπνληαο ηελ απψιεηα θξίζηκσλ γηα ηελ έξεπλα δεδνκέλσλ.  

Πεξαηηέξσ, ν ζπγθεθξηκέλνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

πξφιεςε ηέιεζεο εγθιεκάησλ θαη εμηξεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ θαζψο ζα πξνζθέξεη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ αζθαιείαο θαη θχιαμεο θξίζηκσλ ππνδνκψλ κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο απνηχπσζεο ρψξνπ θαη δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ πνπ πξνζθέξεη. 

 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

1. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 

«ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» θαη ζηνλ Δζληθφ 

ηφρν «ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ».  

 

 

Πίλαθαο 1 

ΣΑΜΔΙΟ: Δ.Σ.Δ.Α/ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΚΧΓ. 32 

ΔΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Δ.Σ.Δ.Α/ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΚΧΓ  32 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΚΥΧΡΗΗ: 

ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 1072/Φ.20(ΦΔΚ 2000/Β/31-05-

2019)ΑΠΟΦΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΧΓ. - 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 
ΠΡΟΛΗΦΗ KAIΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ 

ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΚΧΓ. Δηδ5 

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ: ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΧΓ. Δ1C 

ΓΡΑΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΧΓ. - 

 

 

2.1 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:  

 

Πίλαθαο 2: Κνηλνί Γείθηεο 

 

Γηα ηε Γξάζε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ» 

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

3.1 Ζ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ κε 

ηελ παξνχζα πξφζθιεζε νξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

 

ΚΧΓ

. 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

C3.1 
Αξηζκόο δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Πξόιεςε ηεο Δγθιεκαηηθόηεηαο 
1 Αξηζκόο  

C3.2 
Οηθνλνκηθή αμία ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξόιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο 
186.400,00 € EUR 

ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Δ.Σ.Δ.Α/ΣΟΜΔΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
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3.2 Ζ Δ.Α. δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλά δξάζε ή θαη λα πξνβεί ζε 

αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε 

ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο (ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο). 

3.3 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ δξάζεηο, έσο ην χςνο ηεο 

ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

3.4 Ζ ζπλεηζθνξά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππεξβαίλεη ην 75% 

ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο δξάζεο. 

 

 

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

 

4.1. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ νξίδεηαη ε 15-10-2022. Ζ νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ζα 

πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ σο άλσ εκεξνκελία. 

4.2 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κε αξηζ. 2015ΤΑ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΦΔΘ 

3522/Β’/19-09-2019). 

 

5. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

 

5.1 Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο ζην ΟΠ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ΟΠ ηα ζηειέρε 

ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ. Σν αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ππνγξάθεηαη απφ 

ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ. Οδεγίεο γηα έθδνζε θσδηθνχ ρξήζηε ζην ΟΠ 

βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζεlogon.mnec.gr.  

5.2 Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη κέζσ ΟΠ θαη κόλν ην αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο θαη ην 

ηερληθό δειηίν δξάζεο(φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ζην ΟΠ),ππνγεγξακκέλα απφ 

ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ, ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε/Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ & Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ/Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ & Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο-Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο, ζηε δηεχζπλζε Ιεσθφξνο 

Κεζνγείσλ 96, Αζήλα, Σ.Θ.101 77, Αζήλα (1νο φξνθνο), απφ 20-12-2019 έσο θαη 

27-01-2020. 

Γελ ζα γίλνληαη δεθηά αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη 

αηηήκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 

πξόηαζεο ζην ΟΠ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ 

δχλαηαη λα ιήμεη ζε ρξφλν λσξίηεξν ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο εκεξνκελίαο ζε 

πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο πξνο δηάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ζ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ ηεο 

νηθείαο ηζηνζειίδαο. 

5.3 Ζ πξφηαζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

(i) Αίηεκα Υξεκαηνδόηεζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:www.ydeap.gr>Eγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ>ρέδηα 

Δληχπσλ. 

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ: ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 

Α/Α ΔΡΓΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1 Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ 186.400,00 € 

ΤΝΟΛΟ 186.400,00 € 

http://www.ydeap.gr/
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(ii) Σερληθό Γειηίν Γξάζεο (ΣΓΓ), ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ θαζψο θαη νδεγίεο γηα 

ηε ζπκπιήξσζή ηνπ βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.ydeap.gr>Eγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ>ρέδηα Δληχπσλ.Σν ΣΓΓ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ην δηθαηνχρν κφλν ειεθηξνληθά ζην ΟΠ. 

(iii) ρέδην Απόθαζεο Τινπνίεζεο έξγσλ κε ίδηα κέζα, εθφζνλ απαηηείηαη. 

(iv) Καλνληζηηθό πιαίζην νξηζκνύ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

Γξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (λνκηθφ πιαίζην ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο). 

(v) ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ: 

1. ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δηθαηνύρνπ λα πινπνηήζεη ηε Γξάζε 

2. ηε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ (νξγαλσηηθή δνκή θαη δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ) θαη  

3. ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηαηνπ δηθαηνχρνπ (νκάδα έξγνπ θαη εκπεηξία 

ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ, φπσο ηίηινο/πξνυπνινγηζκφο έξγσλ πνπ 

πινπνηήζεθαλ ή πινπνηνχληαη, πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, δηάξθεηα, ζχληνκε 

πεξηγξαθή). 

(vi) Τπνβνιή ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ηεξεί ν δηθαηνχρνο, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία-σξίκαλζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ ηεο 

δξάζεο, ηελ αλάζεζε πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.  

(vii) Τπνβνιή Υξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ εθηίκεζε ξεαιηζηηζηηθφηεηαο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

(viii) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία αθνξά ε πξνηεηλφκελε δξάζε 

απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ ή ππάγεηαη ζε θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ.  

(ix) Τπνγεγξακκέλν Κλεκφλην πλεξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο 

Τινπνίεζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Σειηθφ Γηθαηνχρν. Σν αλαθεξφκελν 

Κλεκφλην πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Σειηθφ 

Γηθαηνχρν θαη ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο.  

 

Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζή ηνπ θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ΟΠ. Σα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, 

ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.  

ε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή 

(π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θιπ) ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ Δ.Α. «Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ & Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.)» ηνπ Δ.Π. ηνπ 

«Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο - Σνκέαο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο» ζηε 

δηεχζπλζε Ιεσθφξνο Κεζνγείσλ 96, Αζήλα, Σ.Θ.101 77, Αζήλα (1νοφξνθνο), ζπλεκκέλα ζην 

ππνγεγξακκέλν αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σπρφλ κε επηζχλαςε ππνρξεσηηθνχ εγγξάθνπ ζην ΟΠ γίλεηαη αηηηνινγεκέλα. Ο ρξήζηεο 

επηιέγεη ην πεδίν (δήισζε κε επηζχλαςεο) γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην πεδίν πεξηγξαθήο θαη ελ 

ζπλερεία παξαζέηεη ζε απηφ ηνπο ιφγνπο κε επηζχλαςεο ηνπ εγγξάθνπ.  

 

 

6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗΓΡΑΔΧΝ 

 

Μεηά ηελ ππνβνιή πξόηαζεο από ηνλ ππνςήθην δηθαηνύρν ή από ηνλ ζπληνληζηή 

εηαίξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ πνιιαπινχο δηθαηνχρνπο,ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ 5, θαη ηελ έγγξαθε ή ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

παξαιαβή ηεο πξφηαζήο ηνπ, ε δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ δξάζεσλ ζην Δ.Π. θαη ηελ 

επηδφηεζή ηνπο αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 

 

6.1 Αμηνιόγεζε ησλ Πξνηάζεσλ από ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζε δχν ζηάδηα:  

Α’ ηάδην: Πιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ 

πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βξίζθνληαη 

http://www.ydeap.gr/
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δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ydeap.gr. Αλάινγα, κε ην 

απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ ηαδίνπ Α’, ε ΔΑ, είηε πξνρσξά ζηελ πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο (ηάδην Β’), είηε ην αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απνξξίπηεηαη. Ζ 

ΔΑ ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. 

Β’ ηάδην: Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

δξάζεσλ/έξγσλ πνπ βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.ydeap.gr θαη δηεπθξηλίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (παξ. 6.2).Θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο εμεηάδεηαη ην ρέδην Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο Δθηέιεζεο κε 

Ίδηα Κέζα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν καδί κε ην αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο, 

εθφζνλ ε δξάζε ή έξγα απηήο εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα απφ ην δηθαηνχρν.  

Αλάινγα, κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηαδίνπ Β’, ε ΔΑ, είηε πξνρσξά ζηελ 

έθδνζε Απφθαζεο Υνξήγεζεο ηεο Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο, ζχκθσλα κε ηα επφκελα 

βήκαηα, είηε ην αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απνξξίπηεηαη. Ζ ΔΑ ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν 

ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηνπ.  

6.2 Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο  

Ζ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζα είλαη άκεζε. Οη ππνβιεζείζεο 

πξνηάζεηο ζα αμηνινγεζνχλ απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο κε βάζε ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε. 

6.3 Τπνβνιή θαη Δμέηαζε Δλζηάζεσλ 

Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ αξκφδηα Δ.Α. ζρεηηθά κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη άπαμ αλά ζηάδην 

αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επνκέλε εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ήηνη:  

α) ηεο Απφθαζεο απφξξηςεο αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην 

α’ ηεο αμηνιφγεζεο  

β) ηεο Απφθαζεο απφξξηςεο αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην 

β’ ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ πεξίπησζε άκεζεο αμηνιφγεζεο.  

Ζ έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ελππφγξαθε απφ ην δπλεηηθφ 

Γηθαηνχρν θαη φπνπ απαηηείηαη, ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ θνξέα πξφηαζεο, εθφζνλ 

είλαη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ην δπλεηηθφ Γηθαηνχρν.  

Ζ ΔΑ πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ εγθξίλνληαη απφ ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/κέλε ηεο ΔΑ θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ έλζηαζε εληφο 15 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. 

Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ε νπνία 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/κέλεο ηεο ΔΑ, εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο.  

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε, ε νπνία αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηαδίνπ α’ (άκεζε 

αμηνιφγεζε) γίλεη δεθηή, ε ΔΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηαδίνπ β’.  

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε αθνξά ην ζηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο άκεζεο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε, ην αίηεκα 

επηιέγεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηεο Πξφζθιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΔΑ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε 

Απφθαζεο Υνξήγεζεο ηεο δξάζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ηεο 

Γξάζεο. 

6.4 ΈθδνζεΑπόθαζεοΥνξήγεζεο ηεο Δπηδόηεζεο ηεο Γξάζεο απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Α. ηνπ ΔΠ. 

6.5 Τπνγξαθή πκθσλίαο Δπηδόηεζεο ηεο Γξάζεο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

Γηθαηνχρνπ ή ηον εκπρόζωπο ηοσ ζσνηονιζηή εηαίροσ, (ζηην περίπηωζη ποσ η δράζη 

προβλέπεηαι να σλοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούτοσς) θαη ηνλ Γεληθφ/Δηδηθφ 

Γξακκαηέα πνπ πξνΐζηαηαη ηεο αξρήο δηαρείξηζεο θαη Τπνγξαθή απφ ηνλ Γεληθφ / Δηδηθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

6.6 Γεκνζηνπνίεζε ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Π.: ηνπ ηίηινπ ησλ δξάζεσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

http://www.ydeap.gr/
http://www.ydeap.gr/
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθηφο εάλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

δξάζεσλ ε πξφζβαζε πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα, θαζψο αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ή ηε δεκφζηα ηάμε, ή εγθιεκαηηθέο έξεπλεο 

ή πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

7. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

 

7.1 Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΓ 

θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνπο θ.θ.  

 

Ολνκαηεπψλπκν Σειέθσλν Φαμ e-mail 
ΚΑΕΖ Φψηηνο 210-7473290 210-7481211 isfpolice@mopocp.gov.gr 

ΚΤΙΩΛΟΠΟΤΙΟ Παλαγηψηεο 210-7476037 210-7481211 isfpolice@mopocp.gov.gr 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟ Παλαγηψηεο 210-7476058 210-7481211 isfpolice@mopocp.gov.gr 

ΚΑΣΟΤΘΖ Διέλε 210-7476057 210-7481211 isfpolice@mopocp.gov.gr 

 

7.2 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ «ΣΑΚΔΗΟΤ ΔΩΣΔΡΗΘΖ 

ΑΦΑΙΔΗΑ-ΣΟΚΔΑ ΑΣΤΛΟΚΗΘΖ ΤΛΔΡΓΑΗΑ», ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο 

ησλ δξάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνηάζεσλ (φπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΣΓΓ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε «www.ydeap.gr». Ο αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί 

βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο Δ.Α. κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. 

θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

 

 

 

 

Ο Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤΟΥΟΨΓΗ 
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πλεκκέλα: 

Παξάξηεκα Η: Τπνρξεψζεηο Γηθαηνχρσλ  

Σα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε «www.ydeap.gr». 

1. Τπφδεηγκα Αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

2. Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

3. Τπφδεηγκα ρεδίνπ Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα 

4. Τπφδεηγκα πκθσλίαο Δπηδφηεζεο 

5. Θξηηήξηα Δπηινγήο δξάζεσλ – Κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο 

6. Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ κε αξηζ. 2015 (ΦΔΘ 3522/Β/19-

09-2019). 

 

Θνηλνπνίεζε: 

θ. Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

3ν Σκήκα Τινπνίεζεο, Αλαθνξψλ, Δπαιεζεχζεσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ  

Οη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αλαιακβάλνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ παξαθάησ ππνρξεψζεσλ: 

 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ  

Λα ηεξνχλ ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία 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) Λα ηεξνχλ 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 Κέζα, εθφζνλ έξγα ηεο δξάζεο 

πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα. 

(ii) Λα δηαζθαιίδνπλ 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) Λα ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ Δ.Α. 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. 

Κεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Δ.Α. 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 Κέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ. ηελ 

Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη 

ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Δ.Α. πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζην 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο.  

(iv) Λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ Δ.Α. ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο θαη λα 

απνζηέιινπλ 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, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη:  

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

εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα 

ππνβάιινπλ Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ θαη λα επηζπλάπηνπλ 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 ζπιιέγνπλ έγθαηξα ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλψλ ή θαη 

εηδηθψλ δεηθηψλ ηεο δξάζεο θαη λα ππνβάιινπλ ζην ΟΠ έσο ηνλ Ηαλνπάξην θάζε 

έηνπο Γειηίν Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ, ζην νπνίν απνηππψλνληαηνηηηκέο ησλ 

δεηθηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο,  

 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Α. 

αλαιπηηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πινπνηεζέλ 

θπζηθφ αληηθείκελν, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ 

επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην εγθξηζέλ,  

 λα ππνβάιινπλ έγθαηξα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν 

ηεο δξάζεοεάλδεηεζεί απφ ηελ Δ.Α. 

(v) Λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ Δ.Α. 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. 
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Δθφζνλ, ν Γηθαηνχρνο δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο, 

ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζηελ Δ.Α., ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα ζεκεία 

ηξνπνπνίεζεο θαη ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Σν αίηεκα 

ππνβάιιεηαη ζηελ Δ.Α. κε ηελ επαλππνβνιή ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο (Έληππν 

Δ.Η.1_3) ηε ζπκπιήξσζε ησλ Πεδίσλ 10-13 «Αληηθείκελν Σξνπνπνίεζεο Σ.Γ.Γ.» 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 Κέζα κε ελζσκαησκέλεο ηηο πξνηάζεηο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ/ησλ έξγσλ.  

ηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Δ.Α. 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 Κέζα.  

ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ Δ.Α., ν 

δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη 

απφξξηςεο. Ο δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε ζχκθσλα κε ηελ 

Απφθαζε Έληαμεο.  

(vi) Λα πξαγκαηνπνηνχλ 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) Λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

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

δηαηάμεηο. 

 

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

(i) Λα ιεηηνπξγνχλ 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) Λα ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηε δξάζε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη 

φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη Δ.Α., 

κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

(iii) Λα ηεξνχλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δξάζε θαη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία 

θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα Δ.Α. κε θάζε Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο.  

(iv) Λα ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Δ.Α., 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 δξάζεο πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ 

πινπνίεζή ηεο. 

 

4. ΠΛΗΡΧΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

(i) Ζ Δ.Α. δηαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο ζα εηζπξάμεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δεκφζηαο 

ζηήξημεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη πιήξσο. Θαλέλα 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) Ζ δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί ζε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ Δ.Α.  

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

ηζνδχλακεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο ΤΠΑΤΓ.  
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(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 Δ.Α., 

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) Οη πιεξσκέο δχλαηαη λα θαηαβάιινληαη ζην δηθαηνχρν είηε ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ 

εμέιημε ηεο δξάζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ή θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, 

εθφζνλ ε δαπάλε ηεο δξάζεο πξαγκαηνπνηείηαη εθάπαμ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε δεκφζηα ζχκβαζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ππνδνκέο, πξνκήζεηεο ή θαη ππεξεζίεο ή/θαη ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε. 

(vi) Ζ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ ζε πξνθαηαβνιέο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

(vii) Ο δηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΧΙΑΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΗ 

ΓΡΑΗ  

(i) 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.  

(ii) Οη Γηθαηνχρνη απνδέρνληαη 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.  

(iii) Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ρεδίνπ.  

 

6. ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Λα ζέηνπλ 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 

Δ.Α.), ζηελ Αξρή Διέγρνπ, ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα εζληθά ή 

επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα. 

(ii) Λα απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο/επαιεζεχζεηο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δ.Α., 

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) Λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεξγνιάβνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα απνδέρνληαη 

επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δ.Α. θαη ηα αξκφδηα 

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/Δ.Α. 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/Δ.Α. 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  
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(i) Λα απνδερζνχλ ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ δξάζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε Τπεχζπλε Αξρή (ή 

ελαιιαθηηθά ε Δ.Α.), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Θαλ. 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) Λα ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε φισλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Δθηειεζηηθφ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 1048/2014 θαη εηδηθφηεξα:  

α)  Λα ηνπνζεηνχλ 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. 

Ζ πηλαθίδα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Θαλνληζκφ 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)  Λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε/ζην έξγν ζρεηηθά κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο ην ΣΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Ζ 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, θ.ά.) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο/ ηνπ έξγνπ ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ.  

 

8. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

(i) Λα ηεξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ 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 πιεξσκή ηεο δξάζεο, δειαδή απφ ηελ16ε Οθησβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ 

ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο δξάζεο 

θαη 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) Κε ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπαλψλ ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ζηελ 

Δ.Α. 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. Ζ ελ 

ιφγσ θαηάζηαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζηελ Δ.Α., εθφζνλ 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κεηαβιεζνχλ. 

(v) Λα ηεξνχλ 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. 

(vi) Λα ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δ.Α. 

 

9. ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

(i) Ζ Δ.Α. ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Γξάζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη γηα λα κελ παξέρεηαη παξάλνκε πξφζβαζε ζε απηέο. 
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(ii) Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 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 6. «Δπαιεζεχζεηο – Έιεγρνη» ηεο 

παξνχζαο. 

(iii) Ιακβάλεηαη 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 ΤΜΦΧΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Δθφζνλ, ε πξφηαζε αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη απνθαζηζηεί ε ρνξήγεζε ηεο επηδφηεζήο ηεο:  

1. Ο Γηθαηνχρνο 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 Η, 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 Η, ε Δ.Α., 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 

Δ.Α. 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 Δ.Α. 

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/Δ.Α. απνξξίςεη ηελ πξνβαιιφκελε απαίηεζε, ε ιχζε εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε Τπεχζπλε Αξρή/Δ.Α. 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.  

5. Ζ πκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δξάζεο θαη ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο. 
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