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Έρνληαο ππφςε:
1. Σα άξζξα 54 θαη 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα»

πνπ

θπξψζεθε

κε

ην

άξζξν

πξψην

ηνπ

Π.Γ.

63/2005

(ΦΔΚ

98/Α/22.4.2005).
2. Σνλ

λ.

4375/2016

«Οξγάλσζε

θαη

ιεηηνπξγία

Τπεξεζίαο

Αζχινπ,

Αξρήο

Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο
Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο
θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο
πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)», δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο
πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514 /2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ
φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε
ρξεκαηνδνηηθή

ζηήξημε

ηεο

αζηπλνκηθήο

ζπλεξγαζίαο,

ηεο

πξφιεςεο

θαη

θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
4. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 516/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Αζχινπ,
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2008/381/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ αξηζ. 573/2007/ΔΚ θαη αξηζ. 575/2007/ΔΚ θαη ηεο απφθαζεο
2007/435/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ.
5. Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ C (2015) 5313 απφ 31.7.2015 πνπ αθνξά
ηελ έγθξηζε ηνπ Πνιπεηνχο Πξνγξάκκαηνο «2014 - 2020» ηνπ Σακείνπ Αζχινπ,
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.
6. Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ C (2015) 9607 απφ 16.12.2015 πνπ αθνξά
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ C (2015) 5313 απφ
31.7.2015 πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Πνιπεηνχο Πξνγξάκκαηνο «2014 - 2020»
ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.
7. Σνλ Καη' Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 4541/2015 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο
8.7.2015

γηα ηε

ζπκπιήξσζε

ηνπ θαλνληζκνχ

(ΔΔ) αξηζ. 514/2014

ηνπ

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ
ππνβνιή έθζεζεο παξαηππηψλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο,
ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
8. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) 966 /2012

ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο

θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηελ
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηνκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ.
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9. Σνπο εθηειεζηηθνχο Καλνληζκνχο (ΔΔ) αξηζ.799/2014, 802/2014, 1049/2014,
377/2015,

378/2015

Καλνληζκνχο

(ΔΔ)

θαη

αξηζ.

840/2015

1042/2014,

θαη
1048/2014

ηνπο
γηα

θαη’ εμνπζηνδφηεζε
ηελ

εθαξκνγή

θαη

ζπκπιήξσζε ησλ, 514/2014 θαη 516/2014.
10. Σνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1973 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο
Ινπιίνπ 2015 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ
ππνβνιή έθζεζεο παξαηππηψλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο,
ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ
11. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1977 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Ινπιίνπ 2015
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ κνξθφηππνπ ηεο έθζεζεο παξαηππηψλ
φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε
ρξεκαηνδνηηθή

ζηήξημε

ηεο

αζηπλνκηθήο

ζπλεξγαζίαο,

ηεο

πξφιεςεο

θαη

θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, δπλάκεη ηνπ
θαλνληζκνχ

(ΔΔ)

αξηζ.

514/2014

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ

θαη

ηνπ

πκβνπιίνπ
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)− δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
(ΦΔΚ 143/Α/28.6.14).
13. Σελ απφ 14.09.2015 Γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ.ΔΛ. πξνο ηελ Οξίδνπζα Αξρή,
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ησλ Σακείσλ ηνπ ηνκέα
Μεηαλάζηεπζεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ρεδίνπ ηεο
πεξηγξαθήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Σακείσλ κε ηηο
απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θξηηήξηα νξηζκνχ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Καη’
εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1042/2014.
14. Σν Π.Γ. 111 ηνπ 2014 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ
178/Α/29.08.2014)
15. Σν Ν. 3938/2011 (ΦΔΚ Α΄ 61) «χζηαζε Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ
Απζαηξεζίαο ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
16. Σν Π.Γ. 82/2011 (ΦΔΚ Α΄ 198) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (άξζξν 3 Ν. 3938/2011)».
17. Σελ ππ’ αξηζ. 8000/20/45/119-δ’ απφ 7/9/2015 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ
δηάξζξσζε

ηεο

Πξνγξακκάησλ

Τπεξεζίαο
(Τ.Γ.Δ.Α.Π.)

Γηαρείξηζεο
Τπνπξγείνπ

Δπξσπατθψλ
Δζσηεξηθψλ

θαη
θαη

Αλαπηπμηαθψλ
Γηνηθεηηθήο

Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 11 εδάθην γ’ ηνπ Ν.4332/2015.
18. Σελ ππ’ αξηζ. 2694 (ΦΔΚ 2356/Β/3-11-2015) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ ‘’Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα
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δξάζεηο/ έξγα ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο
θαη Έληαμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2020 ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ
θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.
19. Σελ ππ’ αξηζ. 2783 (ΦΔΚ 2354/Β/2-11-2015) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο
ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη
ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020.
20. Σελ ππ‘ αξηζ. 2514 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε απφ 07/10/2015 πεξί «πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF)
θαη
Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο
(ISF)
γηα
ηελ
πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν
2014−2020»(ΦΔΚ 2161/Β/2015).
21. Σν Π.Γ. 24/2015 (ΦΔΚ Α΄ 20) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ».
22. Σν Π.Γ. 73 « Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγνχλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ « (ΦΔΚ 116/Α/23.9.2015)
23. Σελ ππ’ αξηζ. 44009/ΓΔ 5154 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ηξφπνπ
πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ
έξγσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ
(ΦΔΚ 2595/Β/15-10-2013).
24. Σελ ππ‘ αξηζ. 46274 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε απφ 26/09/2014 πεξί «Ρπζκίζεσλ
γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ» (ΦΔΚ 2573/Β/26.09.2014)
25. Σελ

ππ'

αξηζκ.

Y6/25.9.2015

(ΦΔΚ

2109/Β/

29-9-2015)

Απφθαζε

ηνπ

Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Νηθφιαν Σφζθα».
26. Σν Π.Γ. 178/2014 (ΦΔΚ Α΄ 281) «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο».

Καιεί:
Σo 6ο Σμήμα ηηρ Τπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ Δςπωπαϊκών και Αναπηςξιακών
Ππογπαμμάηων

Καη

Σην Δλληνική Αζηςνομία
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κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ
ππνβνιή αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεοηεο Γξάζεο«Σεσνική Βοήθεια»,πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ
Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – ΣΑΜΔ / ηνκέαο Δπηζηξνθψλ γηα ηα ημεπολογιακά
έηη2016-2019
1. ΓΡΑΗ/ΔΡΓΟ, ΓΔΙΚΣΔ
1.1

Σα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, εκπίπηνπλ ζηελ Σερληθή
Βνήζεηα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο (ΣΑΜΔ), γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020.
Πίλαθαο 1
ΣΑΜΔΙΟ:

ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ
και ΈΝΣΑΞΗ

ΚΧΓ.

ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ
και ΈΝΣΑΞΗ

ΚΧΓ:

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ:

ΚΧΓ

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ :

ΚΧΓ.

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ :
ΓΡΑΗ:

«Σεσνική Βοήθεια »

ΚΧΓ.

2. ΟΜΑΓΑ - ΣΟΥΟ
α) Σα Σκήκα 4ν, 5ν θαη 6ν ηεο ΤΓΔΑΠ ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ,
ζρεδηαζκφ,

πξνεηνηκαζία,

δηαρείξηζε,

παξαθνινχζεζε,

αμηνιφγεζε,

δεκνζηφηεηα,

εθαξκνγή θαη έιεγρν ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ΣΑΜΔ-ηνκέαο επηζηξνθψλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ Δηδηθψλ Γξάζεσλ θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλφηεηαο φζν αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ/έξγσλ.

β) Σηο Τπεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α νη νπνίεο έρνπλ επηθνξηηζηεί κε αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ επηζηξνθψλ θαζψο θαη κε ηελ
εθπφλεζε

ηερληθψλ

κειεηψλ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεοΓξάζεηο/
αληίζηνηρσλ Δηδηθψλ Γξάζεσλ.

Έξγα

πξνζθέξνληαο
ηνπ

ΣΑΜΔ-

ηερληθή
ηνκέαο

ππνζηήξημε

Δπηζηξνθψλ

θαη

ζε
ησλ
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Οι προηάζεις ποσ θα σποβληθούν θα πρέπει να ζσνειζθέροσν ζηην εκπλήρωζη ηων ζτεηικών δεικηών
παρακολούθηζης, οι οποίοι είναι:
Πίνακαρ 4: Λοιποί Γείκηερ
ΚΧΓ
.

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΣΤΠΟ
ΓΔΙΚΣΗ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ

1

Αξηζκφο κειεηψλ,
εκπεηξνγλσκνζπλψλ, εξεπλψλ,
αμηνινγήζεσλ, έξγσλ ηερληθήο
ππνζηήξημεο

Πνζνηηθφο

Αξηζκφο
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3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη :
1. Η αχμεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο
Τ.Γ.Δ.Α.Π θαζψο θαη
2. Η αχμεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηεο
ΔΛ.Α γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο, ησλ επηζηξνθψλ θαη ηεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο απηψλ.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
4.1 Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ κε
ηελ παξνχζα πξφζθιεζε νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ
και ΈΝΣΑΞΗ
ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ
και ΈΝΣΑΞΗ

ΣΑΜΔΙΟ:
ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ:

-

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ:

-

Α/Α

ΓΡΑΔΙ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
1.479.100€

1

2
ΤΝΟΛΟ

«Αχμεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήοηθαλφηεηαο
ηνπ 4νπ, 5νπ θαη 6νπ Σκήκαηνο ηεο
ΤΓΔΑΠ»
«Αχμεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο
ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α κε
ζέκαηα επηζηξνθψλ»

118.900€

1.598.000€
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4.2 Η εληεηαικέλε αξρή 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.
4.3

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ δξάζεηο, έσο ην χςνο ηεο
ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε ένα
εκαηομμύπιο πενηακόζιερ ενενήνηα οκηώ σιλιάδερ εςπώ (#1.598.000€#). Η
ζπλεηζθνξά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληηζηνηρεί ζην 100%
ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο δξάζεο.

5. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ
5.1

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηεο
πξνηεηλφκελεοδξάζεονξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
Η νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ σο
άλσ εκεξνκελία.

5.2Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ
πξνζδηνξίδνληαη

ζηελ

Τπνπξγηθή

Απφθαζε

ππ

‘

αξηζ.

2514/2015

(ΦΔΚ

2161/Β/07.10.2015) πεξί πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Σακείσλ Αζχινπ
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020,
θεθάιαην Σ’.
5.3Ωο ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ δξάζεσλ νξίδεηαη ην πνζφ
ησλ#1.000€#ΔΤΡΩ(εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ εληεηαικέλε αξρή).
5.4Ωο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ
#1.598.000€#ΔΤΡΩ(εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ εληεηαικέλε αξρή)
5.5Γξάζεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο,
αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ εθηειεζηεί ή φρη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο.
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6. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ1
6.1Ο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα (Ο.Π..) ή απεπζείαο (δηα κέζνπ αιιεινγξαθίαο) ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή , ζην
4ν Σκήκα ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Π..
Απαηηείηαη λα δηαζέηεη αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην Ο.Π.., ζε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο:
6.1.1. αθ ελφο ηα ζηειέρε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ θαη
6.1.2. αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπγηα ππνβνιή αηηεκάησλ
ρξεκαηνδφηεζεο
6.2

Οη δηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ απφ ηελ εκεξνκελία
γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ( εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ) έσο
ηελ31 Γεθεκβξίνπ 2017,(εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ) ηηο ψξεο 09:00
έσο 14:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.
εκεηψλεηαη φηη νη δηθαηνχρνη θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ έγθαηξε
θαηάζεζε αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηζεκαίλεηαη φηη πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα
ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ
Τπεξεζία καο.
Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζην Ο.Π.. απφ ηνλ
δηθαηνχρν ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πνπ απηφ ζα έρεη νινθιεξσζεί. Η αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλε, εγγξάθσο
ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Π.

6.3 Η πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(i)

Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.

(ii)

Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο (ΣΓΓ), ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ θαζψο θαη νη νδεγίεο
γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.

(iii)

ρέδηα Απφθαζεο Τινπνίεζεοέξγσλ κε ίδηα κέζα <εθόζον απαιηείηαι>.

(iv)

Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ γηα έξγν πνπ πινπνηείηαη κε δεκφζηα ζχκβαζε, εθφζνλ
απηφ έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο
θαη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο

1

Για ηο διάζηημα έυρ όηος να είναι εθικηή η ςποβολή ηυν πποηάζευν μέζυ ΟΠΣ, η ΕΑ θα ππέπει να

πποζαπμόζει ηιρ παπούζερ οδηγίερ ζηη διαδικαζία για ςποβολή ηυν πποηάζευν (ζε ένηςπη και ηλεκηπονική
μοπθή) εκηόρ ΟΠΣ.
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(v)

Καλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο
Γξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,(θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο)
εθφζνλ απαηηείηαη.

(vi)

ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα πινπνηήζεη
ηε Γξάζε. [ζαθώρ πποζδιοπιζμένα ζηην παπούζα ππόζκληζη].

(vii)

ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή,
επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ.

(viii)

Λνηπά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηελ ενηεηαλμένη απσή
αλάινγα κε ην είδνο ηεο Γξάζεο[ζαθώρ πποζδιοπιζμένα ζηην παπούζα
ππόζκληζη, όπυρ πσ ζηην πεπίπηυζη πος η Δπάζη θα ςλοποιηθεί από
ζςνδικαιούσοςρ, ζςμθυνία μεηαξύ ηυν εηαίπυν με αποδοσή ηος εηαίπος πος
θα οπιζηεί κύπιορ Δικαιούσορ].

ρξεκαηννηθνλνκηθή

θαη

Απφ ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ:
Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζή ηνπ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ ΟΠ. Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή απνζηέιιεη ζπλεκκέλα
ζε κνξθή .pdf ην ππνγεγξακκέλν Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ελψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, εθφζνλ απαηηείηαη,
ππνβάιιεηαη ζε κνξθή Excel.
ε πεξηπηψζεηο πνπ νξηζκέλα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ
ειεθηξνληθά, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
Δπξσπατθψλ & Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηε δηεχζπλζε Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 96,
ζπλεκκέλα ζην ππνγεγξακκέλν αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο.
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗΓΡΑΔΧΝ

7.1Μεθοδολογία Αξιολόγηζηρ
Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Π. ζε δχν ζηάδηα :
Α΄ ηάδην : Έιεγρνο Πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο πξφηαζεο
Β΄ ηάδην : Σερληθή Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα είλαη ΑΜΔΗ. θαη ζα γίλεηαη κε βάζε ηε κεζνδνινγία θαη
ηα θξηηήξηα, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.

7.2 Παπαλαβή αιηήμαηορ σπημαηοδόηηζηρ
Με ηελ παξαιαβή ηνπαιηήμαηορ σπημαηοδόηηζηρε Δληεηαικέλε Αξρή
ελεκεξψλεη
εγγξάθσο ή θαη ειεθηξνληθά ην δπλεηηθφ Γηθαηνχρν γηα ηελ παξαιαβή ηεο (απνδεηθηηθφ
παξαιαβήο πξφηαζεο ή αξηζκφο πξσηνθφιινπ). Όιαηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε
ζπλεκκέλε ηεθκεξίσζε, αξρεηνζεηνχληαη.
Η αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο νινθιεξψλεηαη ζε δχν δηαδνρηθά θαη
δηαθξηηά ζηάδηα θαη γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ρνξήγεζεο δξάζεσλ/έξγσλ:

ΑΔΑ: Ω9ΞΤ465ΦΘΕ-ΩΕΑ

α) Κξηηήξηα ειέγρνπ πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
β)Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο δξάζεσλ/έξγσλ.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δληεηαικέλε Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
δηεπθξηλήζεσλ.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είλαη απηά ηα νπνία, ελψ πξνβιέπνληαλ ζηελ πξφζθιεζε, δελ
ππνβιήζεθαλ ιφγσ παξάιεηςεο ηνπ δπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ θαη εθδφζεθαλ πξηλ ηελ
ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη δηεπθξηλίζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη
απφ ηνλ/ηνπο αμηνινγεηή/ηεο κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ
θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο.
Δηδηθά γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ΔΑ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην
δπλεηηθφ Γηθαηνχρν, κε ηε ρξήζε ηνπ Δληχπνπ «Δπηζηνιή γηα ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ
ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο». Ο δπλεηηθφο Γηθαηνχρνο ζα
πξέπεη λα απνζηείιεη ηα αηηεζέληα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία εληφο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη απφ ηελ ΔΑ. Δθφζνλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δελ
ππνβιεζνχλ εκπξφζεζκα, ην αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απνξξίπηεηαη. Γελ πξνζκεηξάηαη
ζηελ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ελεκέξσζε
ηνπ δπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ, κέζσ ηεο απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο, κέρξη ηελ
εκπξφζεζκε ιήςε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πιεξφηεηαο & επηιεμηκφηεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο
πξφηαζεο αλά θξηηήξην/ νκάδα θξηηεξίσλ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Λίζηα ελέγσος
πληπόηηηαρ & επιλεξιμόηηηαρ θαη ζην Φύλλο Αξιολόγηζηρ Δπάζηρ/έπγος, ζχκθσλα κε ηα
εγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη αλά πξφζθιεζε/ δξάζε.
7.3Έλεγσορ πληπόηηηαρ και επιλεξιμόηηηαρ αιηήμαηορ σπημαηοδόηηζηρ
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα
(ΟΠ) έλαο αξρηθφο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο, κε ηνλ νπνίν ειέγρνληαη ζηνηρεία φπσο ε
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, ε επαξθήο ζπκπιήξσζε ηνπ
Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο θιπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ή φρη ε ππνβνιή.
ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα σο πξνο ηα θξηηήξηα ηνπ ηαδίνπ
α) βάζεη ηεο Λίζηαο ειέγρνπ πιεξφηεηαο & επηιεμηκφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο
ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζην ΟΠ απφ ηελΔληεηαικέλε Αξρή.
Αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ ηαδίνπ α) ε ΔΑ, είηε πξνρσξά ζηελ
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε (ηάδην β), είηε ην αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απνξξίπηεηαη. ηελ
πεξίπησζε απφξξηςεο, ε ΔΑ ζπληάζζεη ην έληππν Απόθαζη απόππιτηρ αιηήμαηορ
σπημαηοδόηηζηρ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλνληαη πιήξσο νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο. Ο/Η
Πξντζηάκελνο/κέλε
ηεο
ΔΑ
εηζεγείηαη
ηελ
Απφθαζε
Απφξξηςεο
Αηηήκαηνο
Υξεκαηνδφηεζεο θαη ν Γεληθφο/ Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηελ εθδίδεη. Ο Γηθαηνχρνο
ελεκεξψλεηαη κε ηελ απνζηνιή ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο. Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη
δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 7.7.
7.4Αξιολόγηζη ηων αιηημάηων σπημαηοδόηηζηρ
Η αμηνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απφ ηε ΔΑ, κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη
ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε.
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Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απφ επηηξνπή αμηνιφγεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα.
Σν Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξάζεο/έξγνπ
Αξρή.

ζπκπιεξψλεηαη ζην ΟΠαπφ ηελ Δληεηαικέλε

Δθφζνλ ε αμηνιφγεζεαπνβεί αξλεηηθή, ή νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ επαξθνχλ γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, ελεκεξψλεηαη ν Γηθαηνχρνο κε
θνηλνπνίεζε ηεο Επιζηολήρ απόππιτηρ αιηήμαηορ σπημαηοδόηηζηρ, ζηελ νπνία
ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο.Ο/Η Πξντζηάκελνο/κέλε ηεο ΔΑ εηζεγείηαη ηελ
Απφθαζε Απφξξηςεο Αηηήκαηνο Υξεκαηνδφηεζεο θαη ν Γεληθφο/ Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηελ
εθδίδεη. Ο Γηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ηελ απνζηνιή ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο. Οη
δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.7
παξαθάησ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ ε αμηνιφγεζε απνβεί ζεηηθή,
απνηππψλνληαη ζην ΟΠ ηα εγθεθξηκέλα απφ ηε ΔΑ ζηνηρεία ηεο δξάζε/έξγνπ.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ειέγρνληαη θαη φια ηα ρέδηα
Απφθαζεο Τινπνίεζεο Έξγνπ κε ίδηα κέζα πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα ζην αίηεκα
ρξεκαηνδφηεζεο.
7.5Έκδοζη απόθαζηρ σοπήγηζηρ δπάζεων/έπγων
Η εληεηαικέλε αξρή, κε βάζε ην νξηζηηθνπνηεκέλν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο,
πξνεηνηκάδεη ην ζρέδην ηεο Απόθαζηρ Χοπήγηζηρ, ην νπνίν θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε
ζηνλ αξκφδην Γεληθφ Γξακκαηέα.
Γηα θάζε δξάζε/έξγν πνπ επηιέρζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
Απόθαζηρ Χοπήγηζηρ, ε Δληεηαικέλε Αξρή ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Γηθαηνχρν γηα ηελ
επηινγή ηεο.
πλεκκέλα ηνπ απνζηέιιεηαη ρέδην ηεο Απόθαζηρ Χοπήγηζηρ, ην Τεσνικό Δεληίο
Δπάζηρ(γηα ελεκέξσζε) θαζψο θαη ε Σςμθυνία Επιδόηηζηρηελ νπνία ν Γηθαηνχρνο
νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηε ΔΑ ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ εληφο 10
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο.
Με ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο θαη ηεο πκθσλίαο
Δπηδφηεζεο, ν Γηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη θαη γηα ηελ έθβαζε ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ
ζρεδίσλ απνθάζεσλ πινπνίεζεο έξγσλ κε ίδηα κέζα πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλεη ε πξνο
έληαμε Γξάζε. Ο Γηθαηνχρνο ελζσκαηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
ζηηο απνθάζεηο πινπνίεζεο έξγσλ κε ίδηα κέζα θαη θαηαξηίδεη ηα αληίζηνηρα Σερληθά
Γειηία Έξγνπ (ΣΓΔ), ηα νπνία ππνβάιιεη ζην ΟΠ ειεθηξνληθά θαη εγγξάθσο ζηελ
Δληεηαικέλε Αξρή, καδί κε ηελ ππνγεγξακκέλε ζπκθσλία, ε νπνία έρεη σο αλαπφζπαζηα
παξαξηήκαηα φιεο ηηο απνθάζεηο πινπνίεζεο έξγσλ κε ίδηα κέζα.
Σα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα δελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αλαζέζεηο
ζπκβάζεσλ άλσ ηνπ νξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν 4270/2014 πνπ
ηζρχεη γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξνο). Αλαζέζεηο
άλσ ηνπ νξίνπ απηνχ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ δηαθξηηά έξγα.
ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο έξγνπ κε δεκφζηα ζχκβαζε, ην αληίζηνηρν ΣΓΔ ππνβάιιεηαη
ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ακέζσο κεηά ηε ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ.
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Μεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηεο ππνγεγξακκέλεο απφ ην Γηθαηνχρν
πκθσλίαο κε ηα παξαξηήκαηά ηεο θαη ηπρφλ απαξαίηεησλ Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγσλ,
εθδίδεηαη ε Απόθαζη Χοπήγηζηρ, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζην Γηθαηνχρν θαη θαηφπηλ
δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο, εγθξίλνληαη νη απνθάζεηο πινπνίεζεο έξγσλ κε ίδηα κέζα θαη
ζηε ζπλέρεηα, ζην ΟΠ ηα ζρεηηθά Σερληθά Γειηία Έξγσλ. Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
Απόθαζηρ Χοπήγηζηρ απνηειεί η Σςμθυνία Επιδόηηζηρ κε ηα παξαξηήκαηά ηεο.
Η Απόθαζη Χοπήγηζηρ,η Σςμθυνία Επιδόηηζηρ, ην Τεσνικό Δεληίο Δπάζηρθαη ην Τεσνικό
Δεληίο Έπγος εθδίδνληαη κέζσ ηνπ ΟΠ.
7.6Κοινοποίηζη απόθαζηρ σοπήγηζηρ
Η Απόθαζη Χοπήγηζηρ δεκνζηεχεηαη ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα
ηεο ΔΑ θαη θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζην Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο θαη ζηελ
αξκφδηα γηα ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Γηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
εγγξαθή ηεο δξάζεο/έξγνπ ζε πιινγηθή Απφθαζε.
7.7Τποβολή και εξέηαζη ενζηάζεων
Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ αξκφδηα Δληεηαικέλε Αξρή
ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη άπαμ αλά
ζηάδην αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) 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 ή
γ) ηνπ Πξνζσξηλνχ Πίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην β’ ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθξηηηθήο
αμηνιφγεζεο.
Η 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 δπλεηηθφΓηθαηνχρν.
Η 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 πέληε (5)
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 ή
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε) γίλεη δεθηή, ε ΔΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηαδίνπ β’.
Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε αθνξά ην ζηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο:
•
ηελ 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
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δεκφζηαο δαπάλεο ηεο Πξφζθιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΔΑ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε
Απφθαζεο Υνξήγεζεο ηεο δξάζεο.
•
ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα νπνία γίλεηαη απνδεθηή ε
έλζηαζε πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ζηε ζεηξά πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ε
βαζκνινγία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ν Οξηζηηθφο Πίλαθαο θαηάηαμεο
αμηνινγεκέλσλ αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο.
<Επιλέγεηαι μία από ηιρ δύο παπαπάνυ επιλογέρ, ανάλογα με
αξιολόγηζηρ πος θα εθαπμοζηεί>

ηη μεθοδολογία

8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ
8.1 Οη ππνρξεψζεηο ησλ Γηθαηνχρσλ ησλ Γξάζεσλ
ζηεπκθσλία Δπηδφηεζεο. Ο Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη:

πεξηγξάθνληαη

αλαιπηηθά

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεολα θνηλνπνηήζεη άκεζα ζηελ
Δληεηαικέλε Αξρήηε πκθσλία, ηηο Απνθάζεηο Τινπνίεζεο Έξγσλ Με Ίδηα Μέζα
βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ηα ζρεηηθά Σερληθά Γειηία
Έξγσλθαη θάζε λνκηκνπνηεηηθφ ζηνηρείν θαη έγγξαθν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ
Δληεηαικέλε Αξρή.
Γηα Έξγα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ κε Γεκφζηα χκβαζε, λα ππνβάιιεη ηα
Σερληθά Γειηία Έξγσλ ακέζσο κεηά ηε ζπκβαζηνπνίεζή ηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ
απνθάζεηο νξηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο.
Να ελεκεξψλεη ηελ Δληεηαικέλε Αξρήζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θάζε Έξγνπ ηεο δξάζεο, απφ ηελ έθδνζε
ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεοκέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
Γξάζεο, κέζσ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ. Οη αλαθνξέο ππνβάιινληαη αλά Έξγν απφ
ην Γηθαηνχρν κε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ Δεληίο Παπακολούθηζηρ
Πποόδος Έπγος (ΔΠΠΕ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΟΠ θαη ζε έληππε κνξθή
ζηελ ΔΑ. Σν 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).
Δπηζπκεηφ είλαη θάζε Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ Έξγνπ λα ππνβάιιεηαη
απφ ην Γηθαηνχρν ην πξψην δεθαήκεξν θάζε ηξηκήλνπ πνπ αθνινπζεί ηελ έλαξμε
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε ηεο Γξάζεο. Σα 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
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πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο) θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο πιεξσκήο απφ ην Γηθαηνχρν πξνο ηελ ΔΑ
Να θαηαξηίδεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή αλαιπηηθή Έθζεζε
Οινθιήξσζεο ηεο Γξάζεο, φπνπ
αληηθείκελν,

νη

δαπάλεο πνπ

ζα πεξηγξάθεηαη

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

ην πινπνηεζέλ

θαη

ην

θπζηθφ

απνηέιεζκα πνπ

επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην εγθξηζέλ.
Να

πινπνηεί

ηα

Έξγα

πνπ

εθηεινχληαη

κε

ίδηα

κέζα

ζχκθσλα

κε

ηηο

ζρεηηθέοαπνθάζεηοΔθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ

αηηήκαηνο

ρξεκαηνδφηεζεο

θαη

είλαη

ζπλεκκέλεο

σο

Παξάξηεκα

ηεο

πκθσλίαο Δπηδφηεζεο.
Να ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή εθφζνλ δηαθνξνπνηεζνχλ
ζηνηρεία ηεο πκθσλίαο 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/Τ επηκέξνπο
θαηεγνξίαο

δαπάλεο

ζε

πνζνζηφ

κεγαιχηεξν

ηνπ

10%,

αχμεζε

Π/Τ

ππεξγνιαβηψλ); ν δηθαηνχρνο ή ν θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο; εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη
φηη ε κεηαβνιή επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο δξάζεο δχλαληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ ηεο;

φηαλ

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

ηηκψλ, θιπ);

ηαθηνπνίεζε ησλ

ζηνηρείσλ ηεο δξάζεο/έξγνπ ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο πινπνίεζεο ηεο (π.ρ.
πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ζην χςνο ησλ αλαζέζεσλ ησλ
έξγσλ).
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
Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηε Γξάζε,ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
φιεο νη δαπάλεο, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο πξνο ηελ
Δληεηαικέλε Αξρή ζηα Δεληίο Παπακολούθηζηρ Πποόδος Έπγυν.
Να ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρήκεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γξάζεο, ζηνηρεία
γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ
πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη.

ΑΔΑ: Ω9ΞΤ465ΦΘΕ-ΩΕΑ

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

ππνβάιιεη

ζηελ

Δληεηαικέλε

Αξρή

επίζεκν

έγγξαθν

ηεο

αξκφδηαο

θνξνινγηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν ζα εμάγεηαη ην θαζεζηψο ΦΠΑ ηνπ Γηθαηνχρνπ.
Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν Γξάζεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθηέιεζε ηεο Γξάζεο, ηελ απνπιεξσκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
Να ηεξεί ζην θάθειν ηεο Γξάζεο ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο
δαπάλεο, ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα 4
εηψλ κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ
Σα 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.
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.
Να

απνδέρεηαη

επηηφπηεο επηζθέςεηο

θαη

επαιεζεχζεηο

απφ

ηελ

Τπεχζπλε

Αξρή,ηελΔληεηαικέλε Αξρήηφζν ζηελ έδξα ηνπ, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ.
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.
Να δηαζέηεη, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζηελΔληεηαικέλε Αξρήθαζψο θαη ζε φια ηα
αξκφδηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά
ή ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο Γξάζεο.
Να παξέρεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλήζεηο,
εθφζνλ απηά απαηηεζνχλ.
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.
Να

απνδερζεί

ηελ

ζπκπεξίιεςή

ηνπ

ζηε

ιίζηα

δηθαηνχρσλ

ηνπ

Δζληθνχ

Πξνγξάκκαηνο πνπ δεκνζηνπνηεί εΔληεηαικέλε Αξρή ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα, θαηά
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 514/2014 θαη ζηελ νπνία
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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.
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.

Να 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- ζηφρνπ 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.
Να ιακβάλεη γεληθφηεξε κέξηκλα σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Με βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
ηεο Γξάζεο θαη ησλ

αληίζηνηρσλ

αξκνδηνηήησλ ηνπ

λα δηαζθαιίζεη

ην
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ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο Γξάζεο ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ην ζθνπφ απηφ.
Να ηεξεί ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο πνπ εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ
Δληεηαικέλε Αξρή ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη
ειέγρνπ.
Να πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη
ηελ επίηεπμε ησλ νξνζήκσλ θαη ηηκψλ ησλ Γεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δζληθφ
Πξφγξακκα

9.

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ

Η Δληεηαικέλε Αξρή εμαζθαιίδεη φηη νΓηθαηνχρνο 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 ηνΓηθαηνχρν.
ηελ 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.
10. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
10.1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηε
ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΓ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηεζην Σκήκα
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο
θαη Έληαμεο / ηνκέαο Δπηζηξνθψλ:
θ. Γεψξγην Καξάκπεια,
Σειέθσλν: 2107471221
Φαμ: 210- 7481211
e-mail:ga.karampelas@astynomia.gr

ΑΔΑ: Ω9ΞΤ465ΦΘΕ-ΩΕΑ

10.2

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ Αζχινπ,
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., 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, πίλαθα
δεηθηψλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη
άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.mopocp.gov.gr.

10.3

Ο αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο
Ενηεηαλμένηρ Απσήρ κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη
αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Σάξηρ

πλεκκέλα:
Σα
παξαθάησ
ζπλεκκέλα
www.mopocp.gov.gr.

βξίζθνληαη

ζηελ

ειεθηξνληθή

1. Τπφδεηγκα Αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο
2. Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο
3. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα
4. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Υνξήγεζεο Γξάζεο
5. Τπφδεηγκα πκθσλίαο Δπηδφηεζεο
6. Κξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο
7. Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ

δηεχζπλζε

