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Ερµούπολη, 30.09.2019 
Α.Π.:  3397 

 

 Προς:  

 ∆ΗΜΟ ΚΩ 
-Νόµιµο Εκπρόσωπο, ∆ήµαρχο κ. Θ. Νικηταρά 
-Υπεύθυνη Πράξης κα Α. Στρατικοπούλου 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά ∆ήµου Κω» µε Κωδικό ΟΠΣ 5047912 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1.   Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για   την προγραµµατική 
περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) 
2.   Την Απόφαση µε αριθµό C (2014)10179/18.12.2014. που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Νοτίου  Αιγαίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
3.   Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση µε θέµα 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) ΥΑ µε τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) ΥΑ «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»  
4.   Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) µε την οποία αναδιαρθρώθηκε 
η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5.   Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
6.   Την από 26.10.2018 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, µε την 
οποία εγκρίθηκαν η µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας, όπως 
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο. 
7.   Τη µε αρ. πρωτ. 1563/08.05.2019 Πρόσκληση της ΕΥ∆ Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου προς τον ∆ικαιούχο ∆ήµο Κω για την 
υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 µε κωδικό ΝΑΙΓ88/3677 
8. Το µε ID 75204/12.08.2019 Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης του ∆ικαιούχου ∆ήµου Κω προς την ΕΥ∆ Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη 
της πράξης στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 
9. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 
πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και στο Φύλλο αξιολόγησης και  αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ 
10. Τη µε αρ. πρωτ.  3195/27.09.2019 θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
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Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ροµά ∆ήµου Κω» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο». 

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5047912 
2.∆ικαιούχος: ∆ΗΜΟΣ ΚΩ 
3.Κωδικός ∆ικαιούχου: 40110102 
4.Φυσικό αντικείµενο της πράξης:  
  
Η δράση «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ροµά ∆ήµου Κω» αφορά στην επιδότηση ενοικίου και στην παροχή παράλληλων 
υποστηρικιτκών υπηρεσιών για τρία (3) έτη.  Ωφελούµενοι της δράσης θα είναι  6 οικογένειες Ροµά οι οποίες διαβιούν στην 
περιοχή Αγίου Βασιλείου -ο αριθµός των οικογενειών είναι ενδεικτικός και εφόσον καλυφθεί, η δράση µπορεί να επεκταθεί και 
σε άλλες οικογένειες.Σκοπός του προγράµµατος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» µε όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθησή τους στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη 
και ενσωµάτωσή τους στον αστικό ιστό.  Πιο συγκεκριµένα, ο δήµος Κω θα εκδώσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς τους ωφελούµενους και προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών για τη συµµετοχή τους στη δράση. Τα κριτήρια επιλογής 
ωφελουµένων είναι:   
-Να είναι δηµότες ή/και µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κω 
-Να είναι εγγραµµένοι στο µητρώο ωφελούµενων στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Κω 
-Να έχουν διευθετήσει τυχόν αστικοδηµοτικές  εκκρεµότητες 
-Να µη διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε αυτή 
-Να µη συµµετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραµµα στέγασης 
-Να διαθέτουν ∆ελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι) 
-Το ετήσιο ατοµικό/οικογενειακό τους εισόδηµα να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας 
-Τα παιδιά τους να έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία της περιοχής και να φοιτούν κανονικά σε αυτά 
Επιπρόσθετα των προαναφερόµενων κριτηρίων θα συνεκτιµηθούν: η εργασιακή εµπειρία ή η συµµετοχή σε προγράµµατα 
κατάρτισης ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, η συµµετοχή σε οµαδική και/ή εξατοµικευµένη συµβουλευτική υποστήριξη. Η 
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από δυνητικά ωφελούµενους για το πρόγραµµα θα αφορά την κατάθεση σχετικής 
αίτησης στο  Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα Ροµά ∆ήµου Κω, όπου ακολουθείται διαδικασία υποδοχής και 
πληροφόρησης για τον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος. 
Τα αντίστοιχα κριτήρια για τις κατοικίες αναφέρονται στην ΑΥΙΜ. 
 
Σε κάθε προτεινόµενο διαµέρισµα θα διαµένει ΜΟΝΟ µία (1) οικογένεια (ένοικοι). ∆ύναται να ενοικιαστεί µέχρι το 50% των 
διαµερισµάτων κάθε ακινήτου-κτίσµατος, εφόσον το  κτίσµα έχει πάνω από 3 διαµερίσµατα. Η µίσθωση του ακινήτου θα έχει 
συνολική διάρκεια τριών (3) ετών, µε δυνατότητα παράτασης και θα συντάσσεται Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης µεταξύ 
του ωφελούµενου, του ιδιοκτήτη και του ∆ήµου Κω, ο οποίος θα υπογράφει ως εγγυητής της µίσθωσης. Η επιλογή των 
ακινήτων θα πραγµατοποιηθεί και σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που προβλέπει τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες 
( Ν. 4074/2012). 
Τα αιτήµατα στέγασης εξετάζονται µε σειρά προτεραιότητας και µε διασφάλιση της διαφάνειας στην επιλογή των 
ωφελουµένων.Οι ωφελούµενοι της παρέµβασης δεσµεύονται από σχετικό Ιδιωτικό Συµφωνητικό που θα έχουν υπογράψει µε 
τον ∆ήµο Κω. Η δράση θα υλοποιηθεί σε απόλυτη συµφωνία µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση. 
 

5. Παραδοτέα πράξης:  
  
ΠΕ 1 :   «Επιδότηση Ενοικίου ΡΟΜΑ ∆ήµου Κω» 
Π.1.1: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούµενους και αποδεικτικά δηµοσιοποίησης  
Π.1.1.i.: Ατοµικός/οικογενειακός φάκελος ωφελούµενου 
Π.1.1.ii: Αποφάσεις ∆Σ για την έγκριση συµµετοχής στο πρόγραµµα 
 
Π.1.2: Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες κατοικιών και αποδεικτικά δηµοσιοποίησης 
Π.1.2.i: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιοκτήτες κατοικιών 
 
Π.1.3: Μηνιαία κατάσταση τιµολογίων – λογαριασµών 
Π.1.3i: Συµφωνητικά µίσθωσης κατοικιών 
Π.Ι.3.ii: Λογαριασµοί ΥΚΩ  
 
Π.1.4: Συγκεντρωτικό µηνιαίο δελτίο παρακολούθησης ωφελούµενων 
Π.1.4.i: Ατοµικό Μηνιαίο ∆ελτίο Παρακολούθησης Παροχής Υπηρεσιών 
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6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟ

Σ 
∆ΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

CO15 

Μετανάστες, συµµετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, µειονότητες 
(συµπεριλαµβανοµένων 
περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ροµά) 

Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

6,00 

  

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
7. Η ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2019. 
 

8. Η ηµεροµηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.  
 

 

 
9. Η ανάληψη της νοµικής δέσµευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγµατοποιείται έως 01/12/2019.  

 

 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

A. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 Α.1. Άµεσες δαπάνες 

i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 

163.998,00 163.998,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 163.998,00 163.998,00  

ΣΥΝΟΛΑ  163.998,00 163.998,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  163.998,00 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 163.998,00 

 
 

 

10. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 163.998,00 € 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 

11. Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  

163.998,00 €  

Ηδηµόσια δαπάνη της πράξης επιµερίζεται ως ακολούθως:  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩ∆. ΣΑ 
ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που 
συνεχίζει να 

πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

ΕΠ0671 2019ΕΠ06710034 Νέο Εργο Π∆Ε NAI 0,00  163.998,00  

 
 

* Ο κωδικός εναρίθµου τίθεται σε ισχύ µετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

15. Το επιλέξιµο ποσό  δηµόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο Π∆Ε ανέρχεται σε 163.998,00 €.  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύµφωνα µε τους 

όρους και τον χρονικό προγραµµατισµό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές 

παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ∆Α επανεξετάζει την πράξη 

και µπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

Συνηµµένα:  

Παράρτηµα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης  

Παράρτηµα II: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ 

Κοινοποίηση:  

1.  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,  

- ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Τµήµα Κατάρτισης Π∆Ε, Νίκης 5, Πλ. Συντάγµατος, 10180, Αθήνα 

- Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 

- Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν.Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα 

- Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα 

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα 

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

    ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Σ. Καράγιωργα 22, 84100, Ερµούπολη, Σύρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ροµά ∆ήµου Κω» αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσίακατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις 

δηµόσιες    συµβάσεις, τη αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρώνκαι γυναικών, 

τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα 

χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και 

ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση 

ένταξης της πράξης. 

 Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, 

όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης τηςπράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της 

απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). 

 Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισµού 

τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισµός των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται 

εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο προϋπολογισµός της πράξηςπου αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται 

στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της ∆Α ή του ΕΦ  προς τη ∆∆Ε. Συνεπώς,  

Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης 

νοµικής δέσµευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση 

υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή 

της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών 

ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

 Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την 

επιτήρηση του δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός 

συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. 

(ii) Να διασφαλίζειτο λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό 

αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το 

δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) γιατις διαδικασίες 

της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που 

εκτελούνταιµε ίδια µέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου 

µε ίδια µέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις 

περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. 

(iv) Να ενηµερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά µε την 

εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να 

αποστέλλει όλα τασχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και 

την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατοςδιαχείρισης και ελέγχου. 

(v) Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού  

Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα 

και έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την  

παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, 

την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδροµή ελέγχου της πράξης. 
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(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ,  

σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεταιστις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιεί διασύνδεση 

των Πληροφοριακών  Συστηµάτων του µετο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον 

απαιτείται. 

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής του 

στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. 

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστηµένο σύστηµα (είτε τουφορέα του είτε να έχει 

πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταβίβασης 

δεδοµένων συµµετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειµένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και 

επάρκεια των δεδοµένων των συµµετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα εν 

λόγω στοιχεία. 

                       Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών 

και των δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) και στιςπεριπτώσεις που η συλλογή τους 

διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

∆οµές φροντίδας παιδιών κα). 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό 

έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, 

καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη 

νοµιµότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για τηνπράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που 

αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον 

Ενδιάµεσο Φορέα, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή 

εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης 

        α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων. 

        β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων για τα έργα που 

παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος. 

         Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη µέθοδο του κατ’ 

αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρµογή στο ποσοστό χρηµατοδότησης της 

πράξης στην τελική αίτηση πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος. 

        Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ τωνπροτέρων εκτίµηση των εσόδων, ο 

δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών 

ετών από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, 

αναλόγως µε το ποια χρονική στιγµή προηγείται. 

         Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άµεσα έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν 

ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιµη δαπάνη της πράξης µειώνεται κατά τα 

καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άµεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής 

πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο 

δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε 

όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην 

έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 
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οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

(i) Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η 

ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης,σύνοψη της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική 

ηµεροµηνία πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή 

άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης τηςπράξης. 

(ii) Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Κανονισµού 1303/2013 

και ειδικότερα: 

α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών σε 

ορατό σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής 

τους. 

β)  Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το 

κοινό, εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού 

(ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

        Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της ένωσης µαζί 

µε την αναφορά στην Ένωση, και το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφή, 

ανάλογης µε το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική 

στήριξηαπό την Ένωση. 

δ)  Να τοποθετεί αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση 

πινακίδων ή πλακών. 

ε)  Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση 

από το ΕΤΠΑ ή Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. καιτην 

υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε 

έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο 

πλαίσιο αυτό. 

στ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους 

πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιαςπράξης 

και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών 

συµµετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαµβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

(i) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως 

την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα 

δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών, από 

την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική 

δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Η ∆Α ενηµερώνει τον δικαιούχο για την ηµεροµηνία έναρξης της 

περιόδου διαθεσιµότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ήσε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων 

των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 

«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, µεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και 
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η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η µορφή υπό την οποία θα 

τηρούνται, το αργότερο µε την υποβολή του πρώτου ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απάνης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της 

πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ). 

(iv)         Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωµα της 

συνεισφοράς των Ταµείων: 

                α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών απότην τελική 

πληρωµή ή εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει: 

• παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος 

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο    

οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα 

• ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα µπορούσαν να 

υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

                          β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή 

εναλλακτικά τον ΕΦ) ή καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιοπου διέπει την πράξη. 

                          Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση τηςπράξης, µε 

διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ∆.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση 

τήρησης των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η 

υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

 

                          Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε 

διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ∆.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση 

τήρησης τωνµακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η 

υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

7. Ειδικοί Όροι 

Για την πράξη απαιτείται η συλλογή δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) µέσω των 

ερωτηµατολογίων που καλούνται να συµπληρώσουν οι ωφελούµενοι συµµετέχοντες κατά την είσοδο και 

έξοδό τους από τις πράξεις. Ο δικαιούχος, πέραν των γενικών υποχρεώσεων δικαιούχων (Παράρτηµα Ι), 

αναλαµβάνει επιπλέον την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων: 

Α. Χρονικό Πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ  

1.     Να υποβάλλει στο ΟΠΣ το σύνολο όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου 

για κάθε ωφελούµενο συµµετέχοντα, το αργότερο εντός 2 µηνών από την είσοδο και έξοδο των 

συµµετεχόντων, αντίστοιχα. 

2.     Να υποβάλλει το ∆ελτίο ∆ήλωσης Επίτευξης ∆εικτών Πράξης κάθε 6 µήνες. 

Β. Συλλογή δεδοµένων 

1.     Να εξασφαλίσει ότι οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται σχετικά µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα τους 

σε ό,τι αφορά την απαιτούµενη ορθή συµπλήρωση του συνηµµένου ερωτηµατολογίου/ απογραφικού δελτίου 

και ειδικότερα για τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδοµένα τους, καθώς και για τις ρυθµίσεις 

που εφαρµόζονται για την προστασία τους από τους φορείς που τα επεξεργάζονται. 

2.     Να εξασφαλίσει ότι κάθε συµµετέχων/ωφελούµενος συµπλήρωσε απογραφικό δελτίο εισόδου, κατά την 

έναρξη συµµετοχής του (είσοδο) στην πράξη και απογραφικό δελτίο εξόδου κατά την έξοδό του από αυτήν.  

Ως είσοδος στην πράξη (έναρξη συµµετοχής) ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής του συµβολαίου 

µίσθωσης της κατοικίας. 

Ως έξοδος από την πράξη (ολοκλήρωση/λήξη της συµµετοχής) ορίζεται η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίου µίσθωσης της κατοικίας. 

Η συλλογή των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια) σε έντυπη 
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µορφή διενεργείται από αρµόδιο υπάλληλο του δικαιούχου (προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου ή του Κέντρου Κοινότητας/Παράρτηµα Ροµά).   

3.     Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες προκειµένου να εξασφαλίζεται η 

συµπλήρωση των απογραφικών δελτίων µε πληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα πεδία, πριν την υποβολή 

τους στο ΟΠΣ. 

4.     Να διατηρεί τα πρωτότυπα συµπληρωµένα έντυπα στον ∆ήµο, για διάστηµα δύο (2) ετών από την 

31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική 

δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης.  
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