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Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ & ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ EEA Grants
Π. Κανελλοπούλου 4 - 101 77 ΑΘΗΝΑ
Αριθμ. πρωτ.: 8000/20/44/6-μα’

Θέμα:

“Πρώτη Τροποποίηση της απόφασης ένταξης και συγχρηματοδότησης
της προκαθορισμένης Πράξης #4 (pre-defined project #4) με τίτλο: «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας
του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια Λέσβου» και Φορέα Υλοποίησης την «Υπηρεσία
Πρώτης Υποδοχής» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος GR06 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες χώρες) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου
και της μετανάστευσης», της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του
Ασύλου και της Μετανάστευσης», η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014 και του
Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.

To Πρωτόκολλο 38b της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο συστήνει τον
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό EOX 2009-2014 μέσω του οποίου οι δότριες χώρες θα συνεισφέρουν
στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου.
1
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2.

Το από 7.11.2011 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 μεταξύ
της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας
και της Ελληνικής Δημοκρατίας («Μνημόνιο Κατανοήσεως», εφεξής).

3.

Τον από 18.01.2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 20092014» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial
Mechanism 2009-2014”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b της Συμφωνίας ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκε και
έκτοτε ισχύει (Κανονισμός, εφεξής).

4.

Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή ΧΜ
ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως εκάστοτε ισχύουν (Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής ΧΜ
ΕΟΧ, εφεξής).

5.

Την από 30-09-2013 Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της Επιτροπής
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Προγραμματική
Συμφωνία, εφεξής) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

6.

Τη με αρ. πρωτ.: 12104/ ΕΥΔ & ΠΛΑΠ 275 (ΦΕΚ 781/Τεύχος Β’/ 28-03-2014) Κοινή Υπουργική
Απόφαση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον «Καθορισμό συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου
2009-2014 – Κατανομή των Πόρων» (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, εφεξής).

7.

Την υπ’ αριθ. 8000/20/44-ρμε’ από 08/01/2015 εγκύκλιο για την εξειδίκευση διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενης πράξης GR06 με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» από το Χρηματοδοτικό
μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής εξειδίκευση ΣΔΕ),
για την υλοποίηση του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών
συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης.

8.

Την από 18/03/2013 Αίτηση Υποβολής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Προγραμματικής
Ενότητας: «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β)» στην αγγλική που υπεβλήθη από τον Διαχειριστή
Προγράμματος και από τον Εταίρο Προγράμματος των Δοτριών Χωρών στο Εθνικό Σημείο
Επαφής.

9.

Την υπ’ αριθ.: 16859/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 355 (ΦΕΚ 947 /Τεύχος Β’/15-04-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για τη «Συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
2
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Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη , ως
Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) του Προγράμματος 2 (Πρόγραμμα «από
κοινού» με τις δότριες χώρες) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των
εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής
ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης» που
υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014 και Εθνικών Πόρων» (Σύμφωνο Υλοποίησης
Προγράμματος, εφεξής).
10.

Το αρ. 3 του Ν. 3938 / 2011 (ΦΕΚ 61/Α’/31-03-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» , με
τον οποίο συστάθηκε η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το ΠΔ 82/2011 (ΦΕΚ
198/Α’/09-09-2011) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011)».

11.

Την

υπ’

αριθ.:

8000/20/28/1−β’

(ΦΕΚ

2828/Β’/05-11-2013)

Απόφαση

μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τίτλο:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο
Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» .
12.

Το Ν. 3907 / 2011 (ΦΕΚ 7/Α’/26-01-2011) με τίτλο: ‘’Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη
για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρώ» και λοιπές
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.

Την από 06-11-2013 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και
της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας (Utlendingsdirektoratet).

14.

Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28-06-2014) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις¨.

15.

Την υπ’ αριθμ. 8000/20/44/6-κβ΄ από 02/02/2016 απόφαση ένταξης και συγχρηματοδότησης
της προκαθορισμένης Πράξης #4 με τίτλο: «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του
Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια Λέσβου».

16.

To Ν.4332/2015 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν.
4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους
και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμέ3
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νουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.
17.

Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ’ (ΦΕΚ 1880 – Β’ 07.09.2015 Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ’ του Ν.4332/2015.

18.

Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού πέραν της δαπάνης που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αριθ. 12104/ ΕΥΔ & ΠΛΑΠ
275 (ΦΕΚ 781/Τεύχος Β’/ 28-03-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του Αναπληρωτή Υ-

πουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου.
19.

Το υπ’ αριθ. ΕΟΧ3/3740 από 01/04/2016 Τεχνικό Δελτίο Πράξης για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

20.

Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ως Διαχειριστής (εφεξής, «Διαχειριστής Προγράμματος») του Προγράμματος 2 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες χώρες) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο
στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης» που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014 κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τη συγχρηματοδότηση της «Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» του Υπουργείου, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το ποσό των δύο εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ (€ 2.015.540,00) κατ' ανώτατο επιτρεπτό όριο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5.5 του Κανονισμού, ως Φορέα Υλοποίησης της προκαθορισμένης πράξης (Predefined project) με τίτλο: «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής
στη Μόρια Λέσβο» (εφεξής, Πράξη #4), η ως άνω πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 2 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες χώρες) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» της προγραμματικής ενότητας:
«Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) περιόδου 2009-2014 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προγραμματική Συμφωνία (“Programme Agreement”), όπως τροπο4
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ποιήθηκε και ισχύει, στο Σύμφωνο Υλοποίησης Προγράμματος, στην εγκεκριμένη πρόταση του
Προγράμματος και στην αξιολόγηση των προκαθορισμένων πράξεων του Προγράμματος.
2. Η ως άνω συγχρηματοδότηση καλύπτεται κατά 85% (ήτοι € 1.713.209,00) από πόρους του ΧΜ
ΕΟΧ περιόδου 2009 – 2014 και κατά 15% (ήτοι € 302.331,00) από Εθνικού Πόρους. Η συγχρηματοδότηση καλύπτει τη χρονική περίοδο μετά από την ημερομηνία αποστολής επιστολής του Εθνικού Σημείου Επαφής για γνωστοποίηση της ύπαρξης θετικής έκθεσης αξιολόγησης του Διαχειριστή
Προγράμματος προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (παρ. 4 του άρθρου 4.1. της Προγραμματικής Συμφωνίας, η οποία είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι η 14-09-2015
έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της Πράξης και καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών, η οποία είναι η 30η Απριλίου 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 7.14 του Κανονισμού και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση
της συγκεκριμένης Πράξης. Η κατανομή του προϋπολογισμού της Πράξης σε επιλέξιμες κατηγορίες
δαπανών παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης.
3. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης του «Προγράμματος από κοινού με τις δότριες χώρες» (“Donor Partnership Programme”) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο
πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας – (Utlendingsdirektoratet) και με διακριτικό τίτλο «UDI». Το UDI αποτελεί τον
«Εταίρο Προγράμματος των Δότριων Χωρών» (Donor Programme Partner), σύμφωνα με το Παράρτημα Β του Μνημονίου Κατανοήσεως όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την Προγραμματική
Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνεπώς, ο Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης Πράξης υποχρεούται να αναφέρεται τόσο στον Διαχειριστή Προγράμματος (Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) όσο και στον Εταίρο Προγράμματος Δότριων Χωρών (UDI) εφαρμόζοντας όλες τις διατάξεις περί συνεργασιών, που απορρέουν από
τον Κανονισμό, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, την εξειδίκευση ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και την Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση της Πράξης, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες του Πράξης κατανέμονται στις κατηγορίες που αναλύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
Απόφασης. Αναφορικά με την κατανομή επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών
Σχέσεων σε επίπεδο Προγράμματος (αρ. 7.7 του Κανονισμού), αυτά θα καθορισθούν μετά από διαβούλευση του Φορέα Υλοποίησης με τον Διαχειριστή Προγράμματος, τον Εταίρο του, ή/και με το
Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και το Εθνικό Σημείο Επαφής.
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5. Ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των χρηματοροών προς
τον Φορέα Υλοποίησης και διασφαλίζει την καταχώρηση των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ ΧΜ
ΕΟΧ, σε συνεργασία με τους Φορείς Υλοποίησης και στο Πληροφοριακό Σύστημα DoRIS της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. Η συμμετοχή του ΧΜ ΕΟΧ για τη συγκεκριμένη Πράξη, η οποία χρηματοδοτείται μέσω του ΠΔΕ, αποδίδεται με ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης στα έσοδα του ΠΔΕ. Σημειώνεται ότι η ένταξη στο ΠΔΕ της συγκεκριμένης προς συγχρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο
του προγράμματος 2 της θεματικής ενότητας «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της
Μετανάστευσης» γίνεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για τις πράξεις του ΕΣΠΑ, με κοινοποίηση
στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού με
μέριμνα του Διαχειριστή Προγράμματος και χορήγηση σύμφωνης γνώμης από το Εθνικό Σημείο
Επαφής (ΕΣΕ, εφεξής). Η εγγραφή της ως άνω πράξης πραγματοποιείται στη Συλλογική Απόφαση
Έργου (ΣΑΕ) 050/8 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οργανικά υπάγεται ο Διαχειριστής Προγράμματος.
6. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει οριστεί ως «Διαχειριστής Προγράμματος» σε συνεργασία με τον «Εταίρο Προγράμματος των Δότριων Χωρών» (Donor Programme Partner), ο οποίος
είναι η «Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης» του Βασιλείου της Νορβηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσης. Ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τη συνολική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των
εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας:
«Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης» σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
σκοπό, τα παραδοτέα, τα αποτελέσματα, τους στόχους, τους δείκτες, τους γενικούς και ειδικούς
όρους και τις συνθήκες, όπως αυτά αναφέρονται στην Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης στο πλαίσιο του ως άνω Προγράμματος 2 του ΧΜ ΕΟΧ
2009 – 2014 θα εκτελεστεί σύμφωνα με:
7.1. τον Κανονισμό
7.2. το Μνημόνιο Κατανοήσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7.3. την Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7.4. την εγκεκριμένη αίτηση του Προγράμματος
7.5. την αξιολόγηση του Προγράμματος από το Διαχειριστή Προγράμματος
7.6. το παρόν Σύμφωνο Πράξης
7.7. τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ
6
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7.8. το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009 – 2014,
όπως ορίζεται με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 781/Β’/28.03.2014) και ισχύει.
7.9. την εξειδίκευση ΣΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7.10. τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και έχουν υιοθετηθεί από τις αρμόδιες
εμπλεκόμενες ελληνικές αρχές, όπως το Εθνικό Σημείο Επαφής, την Αρχή Πιστοποίησης και την
Αρχή Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν
Οι διατάξεις των υποπαραγράφων 7.1 μέχρι 7.7 αυτού του άρθρου υπερισχύουν των διατάξεων
των υποπαραγράφων 7.8 μέχρι 7.10.
8. Το περιγραφόμενο στο προηγούμενο άρθρο Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την υλοποίηση
της Πράξης είναι δεσμευτικό για τον Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις που αναφέρονται στις
υποπαραγράφους 7.1 μέχρι 7.10 του άρθρου 7, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων που ισχύουν μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πράξης.
9. Ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της από 30-09-2013 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Συμφωνίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του παρόντος Συμφώνου Πράξης και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, έχει την ευθύνη:
9.1.

να προβεί στην υπογραφή του συγκεκριμένου Συμφώνου Πράξης με τον Φορέα Υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης

9.2.

να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο και η μορφή του συμφώνου πράξης είναι σύμφωνα με
τον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα παραρτήματα αυτής, την εγκεκριμένη πρόταση της Πράξης, την αξιολόγηση του Προγράμματος ,το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την εξειδίκευση ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει

9.3.

να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του, του Κανονισμού, της Προγραμματικής Συμφωνίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Συμφώνου Πράξης, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και
την εξειδίκευση ΣΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.4.

να εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης που απορρέουν από το Σύμφωνο Πράξης είναι ισχυρές και εκτελεστές σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Δικαιούχου
Κράτους

9.5.

να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που αφορά σε δημόσιους διαγωνισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη
7
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και κρατικές ενισχύσεις) κατά την υλοποίηση της Πράξης από τον Φορέα Υλοποίησης
σύμφωνα με τον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την εγκεκριμένη πρόταση Προγράμματος και το Σύμφωνο Πράξης
9.6.

να διασφαλίζει ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης τα ακίνητα ή/ και οι εδαφικές
εκτάσεις (συμπεριλαμβανομένων των έργων ανάπλασης) είναι λειτουργικά για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την έγκριση από το Διαχειριστή Προγράμματος της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης και ότι τα ακίνητα ή/και η γη χρησιμοποιούνται για το σκοπό της
πράξης, όπως περιγράφεται στο Σύμφωνο Πράξης για το σύνολο της περιόδου

9.7.

να διασφαλίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών, όπως ορίζεται στον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα παραρτήματά της, στο
Σύμφωνο Πράξης, στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, την εξειδίκευση ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και έχουν υιοθετηθεί από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες ελληνικές αρχές, όπως το Εθνικό Σημείο Επαφής,
την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν

9.8.

να εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση της Πράξης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 7.1 μέχρι 7.10 του άρθρου 7 του Κανονισμού

9.9.

να εξασφαλίζει ότι ο Φορέας Υλοποίησης θα υλοποιήσει και θα ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη Πράξη σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σκοπό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα παραδοτέα, τα αποτελέσματα, τους στόχους, τους δείκτες, τους γενικούς και ειδικούς όρους,
όπως αυτά αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση Προγράμματος και κατ’ επέκταση της
Πράξης, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το παρόν
Σύμφωνο Πράξης

9.10.

να εξασφαλίζει ότι ο Φορέας Υλοποίησης θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη ικανοποίηση της συμβατότητας της Πράξης με τους γενικούς και ειδικούς όρους του
Προγράμματος, όπως αυτοί παρατίθενται στην Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο παρόν Σύμφωνο Πράξης

9.11.

να εξασφαλίζει ότι ο Φορέας Υλοποίησης θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
διασφαλισθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την επίτευξη του στόχου της υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα με το παρόν Σύμφωνο και κατ’ επέκταση της υλοποίησης του
Προγράμματος σύμφωνα με την Προγραμματική Συμφωνία , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.12.

να εξασφαλίζει ότι παρέχεται όλη η πληροφορία που απαιτείται για την τήρηση του παρόντος Συμφώνου Πράξης
8
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9.13.

να εξασφαλίζει ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί επαρκώς όλες τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,
το παρόν Σύμφωνο Πράξης, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την εξειδίκευση ΣΔΕ

9.14.

να προβαίνει στις απαραίτητες και κατάλληλες διευθετήσεις προκειμένου να εξασφαλίζει
ότι ο Φορέας Υλοποίησης δεσμεύεται πλήρως αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, της Προγραμματικής Συμφωνίας , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , της εγκεκριμένης πρότασης Προγράμματος καθώς και του παρόντος Συμφώνου Πράξης και συγκεκριμένα ότι είναι σε θέση να υλοποιήσει την Πράξη

9.15.

να εξασφαλίζει ότι ο Φορέας Υλοποίησης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου
να ελαχιστοποιείται η εμφάνιση παρατυπιών κατά την υλοποίηση της Πράξης στο πλαίσιο
του Προγράμματος περιλαμβάνοντας και μέτρα που αφορούν στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

9.16.

να εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση παρατυπίας κατά την υλοποίηση της Πράξης ενημερώνεται αρμοδίως και εγκαίρως το Εθνικό Σημείο Επαφής, η Αρχή Πιστοποίησης, η Αρχή Ελέγχου και κατ’ επέκταση η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

9.17.

να εξασφαλίζει ότι η συγχρηματοδότηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς
της Πράξης, σύμφωνα με την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και το Σύμφωνο Πράξης και να μεριμνά ούτως ώστε κάθε απαιτούμενη οικονομική συμμετοχή σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση να διευθετείται εγκαίρως

9.18.

να εξασφαλίζει την τήρηση κανόνων περί δημοσιότητας και προβολής της Πράξης σύμφωνα με τον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το
Σύμφωνο Πράξης και τις συναφείς Οδηγίες Δημοσιότητας (“Publicity Guidelines”)

9.19.

να εξασφαλίζει την υποβολή προς την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ μέσω
του Εθνικού Σημείου Επαφής και της Αρχής Πιστοποίησης, όπου απαιτείται, κατόπιν αίτησης, όλων των εγγράφων και πληροφοριών σχετικών με την υλοποίηση της Πράξης

9.20.

να προβαίνει στις αναγκαίες και κατάλληλες εκείνες διευθετήσεις, εφόσον απαιτούνται,
προκειμένου να ενδυναμώσει ή να τροποποιήσει τον τρόπο υλοποίησης της Πράξης

9.21.

να εξασφαλίσει ότι η επιλογή της συγκεκριμένης Πράξης έγινε σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει , το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την εξειδίκευση ΣΔΕ
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9.22.

να διασφαλίσει την επιλεξιμότητα του Φορέα Υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα με τον
Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου και την εξειδίκευση ΣΔΕ

9.23.

να μεριμνά για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων, της ετήσιας έκθεσης
της Πράξης, της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης της Πράξης και των αναφορών σχετικά με
τα ποσά των τόκων των λογαριασμών και των προβλέψεων εκταμιεύσεων, σύμφωνα με
τον Κανονισμό, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την εξειδίκευση ΣΔΕ

9.24.

να μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή των αναφερομένων στο άρθρο 9.23 στους αρμόδιους
εμπλεκόμενους φορείς εντός των τεθεισών ημερομηνιών στις κατευθυντήριες οδηγίες που
έχουν θεσπισθεί και έχουν υιοθετηθεί από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες ελληνικές αρχές, όπως το Εθνικό Σημείο Επαφής, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν

9.25.

να παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τα Δελτία Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου καθώς και τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά που λαμβάνει από το Φορέα Υλοποίησης. Η διαβίβαση, των προς πιστοποίηση δαπανών, στην Αρχή Πιστοποίησης, προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει στην πληρωμή των υποβαλλόμενων από τον Φορέα
Υλοποίησης απαιτήσεων, γίνεται μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Προγράμματος.

9.26.

να εξασφαλίζει την πληρότητα, ακρίβεια, γνησιότητα και ακριβή μετάφραση οποιασδήποτε πληροφορίας, η οποία δίδεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στον Εταίρο Προγράμματος των Δότριων Χωρών και στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού

9.27.

να διασφαλίζει την εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη Πράξη, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης, καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστημα DoRIS της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού

9.28.

να μεριμνά για την υποβολή στο Εθνικό Σημείο Επαφής τυχόν αιτημάτων τροποποίησης
της Πράξης από τον Φορέα Υλοποίησης επαρκώς αιτιολογημένα προκειμένου να τύχουν
έγκρισης της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, τα οποία δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2
του άρθρου 2.9 της Προγραμματικής Συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.29.

να μεριμνά για γνωστοποίηση στο Εθνικό Σημείο Επαφής τροποποιήσεων της Πράξης, οι
οποίες εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.9 της Προγραμματικής Συμφωνίας,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή Προγράμματος

9.30.

να μεριμνά και να διασφαλίζει την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης
10
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10.

Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να:
10.1.

υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις πράξεις που
αναφέρονται στις υποπαραγράφους 7.1 μέχρι 7.10 του άρθρου 7 του παρόντος Συμφώνου
Πράξης

10.2.

έχει την ικανότητα και δυνατότητα να διαχειρίζεται και να υλοποιεί την Πράξη

10.3.

λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του για την υλοποίηση της Πράξης και συγκεκριμένα για την επίτευξη του στόχου και των
δεικτών, σύμφωνα με την Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
τα παραρτήματά της, την εγκεκριμένη πρόταση του Προγράμματος και το παρόν Σύμφωνο
Πράξης και τα παραρτήματά του.

10.4.

εφαρμόζει και να εκτελεί την υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σκοπό,
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα παραδοτέα, τα αποτελέσματα, τους στόχους, τους δείκτες, τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις συνθήκες, όπως αυτά αναφέρονται στην
Προγραμματική Συμφωνία, , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα παραρτήματα αυτής, στην
εγκεκριμένη πρόταση του Προγράμματος, στην αξιολόγηση του Προγράμματος καθώς και
στο παρόν Σύμφωνο Πράξης και στα παραρτήματα αυτού

10.5.

εξασφαλίζει ότι η συγχρηματοδότηση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς
της Πράξης, σύμφωνα με την Προγραμματική Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και τα παραρτήματά της, την εγκεκριμένη πρόταση του Προγράμματος και το παρόν Σύμφωνο Πράξης και τα παραρτήματά του, και ότι κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε σχέση με
την συγχρηματοδότηση της εγκεκριμένης πράξης θα διευθετείται εγκαίρως

10.6.

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις αρχές της επιλεξιμότητας των δαπανών σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, την εξειδίκευση ΣΔΕ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, καθώς και το Σύμφωνο Πράξης και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί
και έχουν υιοθετηθεί από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες ελληνικές αρχές, όπως το Εθνικό Σημείο Επαφής, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν

10.7.

μεριμνά για τη σύνταξη και υποβολή προς τον Διαχειριστή Προγράμματος, εντός των τεθεισών ημερομηνιών, των μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου, των ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων, της ετήσιας έκθεσης του Πράξης,
της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης της Πράξης και των αναφορών σχετικά με τα ποσά των
τόκων των λογαριασμών και κάθε άλλου εντύπου που απαιτείται, όπως Δελτία Δήλωσης

11

ΑΔΑ: ΩΒΒΓ465ΦΘΕ-Ε5Μ

Δαπανών, προβλέψεων κ.λπ., σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου την εξειδίκευση ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και έχουν υιοθετηθεί από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες ελληνικές
αρχές, όπως το Εθνικό Σημείο Επαφής, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν
10.8.

μεριμνά για τη συλλογή και αποστολή προς τον Διαχειριστή Προγράμματος κάθε είδους
υποστηρικτικού εγγράφου, εφόσον απαιτηθεί από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές

10.9.

διασφαλίζει την πρόσβαση, χωρίς καθυστέρηση, της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, της Επιτροπής Ελεγκτών της ΕΖΕΣ,
του Εθνικού Σημείου Επαφής, της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης, του Διαχειριστή Προγράμματος και του Εταίρου Προγράμματος των Δότριων Χωρών και κάθε άλλου
αρμόδιου φορέα ή των εκπροσώπων τους σε στοιχεία, αρχεία, άτομα, χώρους και εγκαταστάσεις, δημόσια και ιδιωτικά, σε σχέση με την παρακολούθηση, τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις

10.10. διασφαλίζει ότι τηρεί αρχεία και κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση της πράξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.8, παράγραφος 2, του Κανονισμού και το άρθρο 56
παράγραφος 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και
την εξειδίκευση ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10.11. διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο Πράξης είναι ισχυρές και
εκτελεστές σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Δικαιούχου Κράτους
10.12. συμμορφώνεται με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης
της νομοθεσίας που αφορά σε δημόσιους διαγωνισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη και κρατικές
ενισχύσεις) κατά την υλοποίηση της Πράξης από τον Φορέα Υλοποίησης σύμφωνα με τον
Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την εγκεκριμένη πρόταση του Προγράμματος και το Σύμφωνο Πράξης
10.13. τηρεί γραπτά αρχεία όλων των αξιολογήσεων που αφορούν σε συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ειδικότερα τις αποφάσεις συγχρηματοδότησης και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και να παρέχει τα αρχεία αυτά στον Διαχειριστή Προγράμματος,
στον Εταίρο Προγράμματος των Δότριων Χωρών, στο Εθνικό Σημείο Επαφής, στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, καθώς και στις αρμόδιες εθνικές αρχές κατόπιν
αιτήματος.
10.14. τηρεί γραπτά αρχεία όλων των αξιολογήσεων σχετικά με τους κανόνες διεξαγωγής των
δημόσιων διαγωνισμών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες που τους διέπουν, και θα πα12
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ρέχει τα αρχεία αυτά στον Διαχειριστή Προγράμματος, στον Εταίρο Προγράμματος των
Δότριων Χωρών, στο Εθνικό Σημείο Επαφής, στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
ΕΟΧ καθώς και στις εθνικές αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος
10.15. εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των δημόσιων διαγωνισμών
10.16. εξασφαλίζει ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης τα ακίνητα ή/ και οι εδαφικές εκτάσεις (συμπεριλαμβανομένων των έργων ανάπλασης) είναι λειτουργικά για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την έγκριση από το Διαχειριστή Προγράμματος της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης και ότι τα ακίνητα ή/και η γη χρησιμοποιούνται για το σκοπό της
πράξης, όπως περιγράφεται στο Σύμφωνο Πράξης για το σύνολο της περιόδου
10.17. διασφαλίζει την πληρότητα, ακρίβεια, γνησιότητα και ακριβή μετάφραση οποιασδήποτε
πληροφορίας, η οποία δίδεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στον Εταίρο
Προγράμματος των Δότριων Χωρών και στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
10.18. εξασφαλίζει τη δημοσιότητα και προβολή της Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, στην Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εγκεκριμένη πρόταση Προγράμματος, στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, στην εξειδίκευση ΣΔΕ
και στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες
10.19. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμβατότητα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις συνθήκες, όπως αυτά παρατίθενται στην Προγραμματική
Συμφωνία , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Σύμφωνο Πράξης
10.20. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται η εμφάνιση παρατυπιών κατά την υλοποίηση της Πράξης στο πλαίσιο του Προγράμματος
10.21. ενημερώνει το Διαχειριστή Προγράμματος σε περίπτωση παρατυπιών
10.22. εξασφαλίζει την υποβολή στο Διαχειριστή Προγράμματος, στον Εταίρο Προγράμματος Δότριων Χωρών, στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, στο Εθνικό Σημείο Επαφής και σε κάθε αρμόδια εθνική Αρχή κατόπιν αίτησης, όλων των εγγράφων και πληροφοριών σχετικών με την υλοποίηση της Πράξης
10.23. εξασφαλίζει καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης την εφαρμογή των οριζόντιων
στόχων, όπως διαφάνεια, βιώσιμη ανάπτυξη, ισότητα των φύλων, χρηστή διακυβέρνηση
και διμερείς σχέσεις
10.24. ενημερώνει εγγράφως τον Διαχειριστή Προγράμματος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
για κάθε αλλαγή που αφορά τόσο στα στοιχεία επικοινωνίας του Νομίμου Εκπροσώπου
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ή/και του Εκπροσώπου Επικοινωνίας του Φορέα Υλοποίησης, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο που αφορά στην επικοινωνία
10.25. διασφαλίζει την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
10.26. συλλέγει τα στοιχεία των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από τις σχετικές επαληθεύσεις ως προς την νομιμότητα και κανονικότητα των
δαπανών, υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο πριν προβεί σε συμπλήρωση των
Δελτίων Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου. Σημειώνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης χρησιμοποιεί τα ισχύοντα επίσημα έντυπα (Δελτία Δήλωσης Δαπανών
κ.λπ.), τα οποία παρέχει ο Διαχειριστής Προγράμματος και το Εθνικό Σημείο Επαφής και τα
υποβάλλει στον Διαχειριστή Προγράμματος εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από το μήνα αναφοράς
10.27. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταβολή της συνεισφοράς του ΧΜ ΕΟΧ γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού, ο Φορέας Υλοποίησης πέραν των Δελτίων Δηλώσεων Δαπανών
θα πρέπει να υποβάλλει και τετραμηνιαία δελτία Δήλωσης Προβλέψεων στο Διαχειριστή
Προγράμματος εντός των τεθεισών ημερομηνιών: στις 10 Φεβρουαρίου, 10 Μαΐου, 10 Σεπτεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου
10.28. φέρει νομίμως την ευθύνη έναντι τρίτων και για όποιες ζημιές υφίστανται οι τελευταίοι
κατά την υλοποίηση της Πράξης. Ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσει το Διαχειριστή Προγράμματος από κάθε ευθύνη σε σχέση με απαιτήσεις ή ενέργειες κατά αυτού για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας από τον ίδιο και τους εργαζομένους ή τους εταίρους αυτού, ή για
οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων
11.

Κάθε τροποποίηση της εγκεκριμένης Πράξης, που πιθανόν ο Φορέας Υλοποίησης επιθυμεί να
πραγματοποιήσει, θα υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον Διαχειριστή Προγράμματος εφόσον οι τροποποιήσεις εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.9 της Προγραμματικής Συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

12.

Κάθε τροποποίηση της εγκεκριμένης Πράξης, που πιθανόν ο Φορέας Υλοποίησης επιθυμεί να
πραγματοποιήσει, θα υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ
2009-2014 εφόσον οι τροποποιήσεις δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.9 της
Προγραμματικής Συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.

Εφόσον η υλοποίηση της Πράξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Προγραμματικής Συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , οι διαδικασίες καταβολής των δόσεων προς
τον Διαχειριστή Προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην Προ14
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γραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
και την εξειδίκευσης ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων της παρούσας Απόφασης, ή αποκλίσεις από τον σκοπό, για τον
οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, τότε είναι ενδεχόμενη η αναστολή ή και διακοπή της χρηματοδότησης από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 12 του Κανονισμού.
14.

Ο Διαχειριστής Προγράμματος δύναται να παρακρατήσει μέχρι 10% του μέρους των δαπανών
διαχείρισης κάθε προκαταβολής ή τμηματικής πληρωμής στην Πράξη. Το παρακρατηθέν ποσό
δεν καταβάλλεται έως ότου εγκριθεί η τελική έκθεση της Πράξης.

15.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη της ροής χρηματοδότησης είναι:
15.1.

Η δέσμευση του Φορέα Υλοποίησης ότι θα συμμορφώνεται με τους όρους και τις συνθήκες
της παρούσας Απόφασης, με σχετικό «Σύμφωνο Αποδοχής Όρων» που πρέπει να επιστραφεί υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτού, σύμφωνα με το Σχέδιο «Σύμφωνο
Αποδοχής Όρων» όπως συνετάχθη και εστάλη από τον Διαχειριστή Προγράμματος.

16.

Όλα τα έντυπα και οι εκθέσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη Πράξη υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν ο Διαχειριστής Προγράμματος ορίσει διαφορετικά.

17.

Ο Διαχειριστής Προγράμματος δύναται να καταγγείλει το Σύμφωνο Πράξης και να ζητήσει πλήρη ή μερική επιστροφή τόσο της εθνικής συμμετοχής όσο και της συμμετοχής του ΧΜ ΕΟΧ, χωρίς
να υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, αφού πρώτα κοινοποιήσει εγγράφως στο Φορέα
Υλοποίησης, ο οποίος δύναται να παρέχει εξηγήσεις εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία αποστολής εγγράφου προειδοποίησης, σε περίπτωση που:
17.1.

αποδεικνύεται ότι έγιναν, ανά πάσα στιγμή, ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις

17.2.

αποδεικνύεται ότι προσκομίστηκαν, ανά πάσα στιγμή, πλαστά έγγραφα

17.3.

διαπιστωθεί μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, εφόσον η μη εκπλήρωση δεν δικαιολογείται
και ο Φορέας Υλοποίησης, αφού του ζητηθεί εγγράφως να τηρήσει τις υποχρεώσεις του,
δεν το κάνει ή δεν παρέχει ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 15 ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία αποστολής εγγράφου προειδοποίησης από τον Διαχειριστή Προγράμματος

17.4.

έγινε χρήση όλων ή μέρους των κονδυλίων για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση

17.5.

δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης
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17.6.

δεν υποβλήθηκαν Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου του έργου κ.λπ. κατ' επανάληψη εντός των προθεσμιών υποβολής

18.

Σε περίπτωση καταγγελίας του Συμφώνου Πράξης, ο Διαχειριστής Προγράμματος μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλων ή μέρους των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

19.

Σε εξαιρετικές και κατάλληλα αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να
καταγγείλει το Σύμφωνο Πράξης μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση
προς το Διαχειριστή Προγράμματος. Η τελική απόφαση επί του θέματος είναι ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατόπιν προτάσεως του Διαχειριστή Προγράμματος.

20.

Σε εξαιρετικές και κατάλληλα αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Διαχειριστής Προγράμματος δύναται, σε συνεργασία και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, του Εθνικού Σημείου Επαφής ή της Επιτροπής Παρακολούθησης, να καταγγείλει το Σύμφωνο Πράξης
μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση προς τον Φορέα Υλοποίησης,
χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης γι' αυτό.

21.

Ο Διαχειριστής Προγράμματος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταγγείλει το Σύμφωνο
Πράξης εάν δεν έχουν υποβληθεί Αναφορές Προόδου, κατά τις δύο πρώτες περιόδους υποβολής
αυτών μετά την υπογραφή της.

22.

Η παρούσα Απόφαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και, σε περίπτωση που προκύψει τυχόν
διαφορά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορέσουν να επιλύσουν φιλικά, αρμόδια είναι
τα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

23.

Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών μετά την ημερομηνία έγκρισης
της «Τελικής Έκθεσης Προγράμματος» από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ. Εάν, όμως, για οποιονδήποτε
λόγο η Προγραμματική Συμφωνία , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τερματισθεί, τότε αυτοδικαίως παύει να ισχύει και η παρούσα απόφαση.

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
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Παραρτήματα:
-

Παράρτημα Ι: Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Παράρτημα IΙ: «Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του Φορέα Υλοποίησης»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του Φορέα Υλοποίησης
Σύμφωνα με το άρθρο 26 (ΦΕΚ 781/Τεύχος Β’/28-03-2014) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με τον Καθορισμό Συστήματος Διαχείρισης και Ε-λέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 Κατανομή των
Πόρων, (εφεξής θα αναφέρεται ως Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), Την υπ’ αριθ. 8000/20/44-ρμε’
από 08/01/2015 εγκύκλιο για την εξειδίκευση διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου της συγχρηματοδοτούμενης πράξης GR06 με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» από το Χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής εξειδίκευση ΣΔΕ), για την υλοποίηση του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο
πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης, ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλώνω ότι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Φορέας Υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης (εφεξής «Πράξη») με τίτλο: «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Λέσβο»,
που εμπίπτει στο Πρόγραμμα 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων
ασύλου και της μετανάστευσης» της θεματικής ενότητας «Θεσμικό Πλαίσιο του Ασύλου και της Μετανάστευσης» του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, αποδέχεται απερίφραστα τους όρους και τις συνθήκες
της με αρ. πρωτ.: 8000/20/44/6-μα’ Απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(εφεξής «Σύμφωνο Πράξης») η οποία βασίστηκε στην Προγραμματική Συμφωνία που υπογράφηκε
στις 30-09-2013 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από το Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου
2009-2014 (εφεξής θα αναφέρεται ως «Προγραμματική Συμφωνία»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αναλαμβάνει να υλοποιήσει την ως άνω Πράξη, της οποίας
ο σκοπός, τα αποτελέσματα, τα παραδοτέα, οι στόχοι, οι δείκτες, οι όροι και οι συνθήκες έχουν προσαρτηθεί στο Σύμφωνο Πράξης. Η Πράξη χρηματοδοτείται κατά 1.713.209,00 € (ήτοι 85%) από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 - 2014 και
κατά 302.331,00 € (ήτοι 15%) από Εθνικούς Πόρους. Περαιτέρω, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποδέχεται την ημερομηνία έναρξης και
λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών, που αναγράφεται στην Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-συγκρότησης, ως
Φορέας Υλοποίησης της Πράξης, δεσμεύεται πλήρως να συμμορ-φώνεται με την Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων , καθώς και τα παραρτήματα αυτής, για την υλοποίηση της Πράξης, καθώς και του σκοπού για τον οποίο εγκρίθηκε, επί πέντε έτη μετά την έγκριση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης, από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ. Το έργο θα
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έχει προτεραιότητα στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αριθμ. ΣΑΕ 2016ΣΕ05080000).
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδοτική βοήθεια αποκλειστικά για τους σκοπούς της Πράξης και
ότι θα ενεργεί σε συμφωνία με την Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεσμεύεται πλήρως ότι θα διασφαλίζει την υλοποίηση της Πράξης με τον Κανονισμό υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, ο οποίος εγκρίθηκε από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ στις 13 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το Άρθρο 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b της Συμφωνίας
ΕΟΧ και επικυρώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή των χωρών ΕΖΕΣ, και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Κανονισμός»), με την Προγραμματική Συμφωνία, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, την Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, την εξειδίκευση ΣΔΕ, καθώς και με την Κοινοτική και
Εθνική νομοθεσία.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ-γκρότησης δεσμεύεται να παρέχει οποιοδήποτε είδος πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ζητείται από τα αρμόδια όργανα
συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής Χρηματοδο-τικού Μηχανισμού ΕΟΧ, του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, της Επιτροπής Ελεγκτών της ΕΖΕΣ, του Εθνικού Σημείου Επαφής, της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης και κάθε αρμόδιας Αρχής ή των εκπροσώπων τους, αναφορικά με την
πρόοδο της Πράξης και να διασφαλίζει ότι η μετάφραση των προαναφερθέντων είναι αληθής, ακριβής
και ολοκληρωμένη.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ-γκρότησης διασφαλίζει ότι μετά την ολοκλήρωση της Πράξης, το σύνολο των περι-ουσιακών στοιχείων της συγκεκριμένης Πράξης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς των πράξεων σύμφωνα με την
Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ-γκρότησης αναλαμβάνει να τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο με όλα τα δικαιολο-γητικά και στοιχεία που αφορούν
στην υλοποίηση της Πράξης, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων εγγραφών και κάθε άλλης πηγής πληροφοριών σχετικών με την πρόοδο και τη χρηματοδότηση της Πράξης, αλλά και των επιμέρους στοιχείων
που θα απαιτήσει η Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009- 2014, το Εθνικό Σημείο Επαφής, η Αρχή Πιστοποίησης και ο Διαχειριστής Προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά θα είναι δι-αθέσιμα για
αξιολόγηση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και τα άτομα που θα ορίσει η Επιτροπή Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού ΕΟΧ. Επιπλέον, ο Φορέας Υλοποίησης δε-σμεύεται πλήρως καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης να υποβάλει προς τον Διαχειριστή Προγράμματος και τον Εταίρο του κάθε τυχόν πρόταση τροποποίησης του Προγράμματος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό, στο Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου, την εξειδίκευση ΣΔΕ και στην Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων .
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ-γκρότησης δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στα άτομα που ορίζονται από την Ε-πιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, τον Διαχειριστή Προγράμματος καθώς και στις αρμόδιες ελληνικές
αρχές που διεξάγουν ελέγχους και αξιολογήσεις, στο σύνολο της πληροφορίας, στα έγγραφα, σε άτομα,
σε χώρους και εγκαταστάσεις του προγράμματος και των έργων, δημόσια και ιδιωτικά, τόσο κατά τη
διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της Πράξης.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-συγκρότησης δεσμεύεται πλήρως να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που απορρέουν από τη διαπίστωση παρατυπίας
κατά τη διενέργεια διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης, όπως αυτές περιγράφονται
στα σχετικά άρθρα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, την εξειδίκευση ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την
Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Τέλος, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
δεσμεύεται πλήρως, ότι θα εκπληρώνει τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις συνθήκες του Προ18
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γράμματος και ότι θα συμμορφώνεται με τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής σε συμφωνία με
τον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων , το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, την εξειδίκευση ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Φορέα Υλοποίησης
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2014
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
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ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ1. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.015.540,00 €

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

01/03/2016

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

30/04/2017

14

6. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης – λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού
υλοποίησης της.
1.

Καθυστέρηση στις διοικητικές πράξεις που επιτρέπουν την έναρξη της πράξης

2.

Κήρυξη άγονων διαγωνισμών λόγω του περιορισμένου αριθμού αναδόχων

3.

Ενστάσεις των υποψήφιων αναδόχων των έργων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

4.

Ενδεχόμενο μη έγκρισης διαγωνισμών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης ή διαδικασιών προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες τους Πράξης λόγω πχ της φύσης των προς προμήθεια ειδών (φάρμακα, ρουχισμός), της άμεσης σχέσης αυτών με τον αριθμό
φιλοξενουμένων στο ΚΕΠΥ.

5.

Καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση των υποέργων (πχ συντήρηση και επισκευές κτιρίων)

6.

Αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που αφορά το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου.

7.

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες (πχ αρμόδιος φορέας)

8.

Αλλαγή του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάλογα με την ομοαδοποίση των προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2009-2014

8. ΚΩΔΙΚΟΣ

2

9. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

10.
ΚΩΔΙΚΟΣ

GR06

11. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (PROGRAMME AREA)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

12.
ΚΩΔΙΚΟΣ

13. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ
ΠΑΙΔΑ.

14.
ΚΩΔΙΚΟΣ

1.1 ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

1.2 ΛΕΣΒΟΥ

16.1 ΚΩΔ.
(NUTS/LAU)

1.1

1.2

100%

2.1

2.2

16.2 ΚΩΔ.
(NUTS/LAU)

2.1

2.2

15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΔΗΜΟΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (D/M/Y)
18. Α/Α
1

19. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΕΟΧ 3/5657

02/10/2015

2

ΕΟΧ 3/706

3

ΕΟΧ 3/2495

02/03/2016

4

ΕΟΧ 3/3740

01/04/2016

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

21/1/2016
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21. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

22.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

23. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

24. ΑΦΜ

25. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

28. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΓΟΥ (1)

26.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΓΓΡΟΥ 83, 117 45 ΑΘΗΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

POSITION

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΓΓΡΟΥ 83, 117 45 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 - 9285103

ΚΙΝΗΤΟ

6956767618

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΓΓΡΟΥ 83, 117 45 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 9285130

ΚΙΝΗΤΟ

2109233119

E-MAIL

n.kolovou@firstreception.gov.gr

E-MAIL

e.konti@firstreception.gov.gr

6989780394

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.firstreception.gov.gr

30. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΤΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

31.
ΚΩΔΙΚΟΣ

32. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

33.
ΚΩΔΙΚΟΣ

29. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΓΟΥ (2)

FAX

FAX

2109233119

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ 27 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2131364901

FAX

35. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή
ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ

1.1 ΣΑΕ

1.2

37. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2.015.540,00 €

34. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

E-MAIL
36. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ,
(εάν προϋπάρχει)
38. ΕΤΟΣ

1.1

1.2

2016

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
48: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΧΩΡΑ
ΙΒΑΝ

49: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

SWIFT ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

22

ΑΔΑ: ΩΒΒΓ465ΦΘΕ-Ε5Μ

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

50. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ: συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της.

Με το Ν. 3907/2011 συστάθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής με αρμοδιότητα την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στη Χώρα,
με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, λειτουργεί επιχειρησιακά από τέλη Μαρτίου 2013. Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι κατά κύριο λόγο η καταγραφή, των στοιχείων, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχο κοινωνική υποστήριξη, η ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τις
νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα μας και η μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες σε συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Προς τον σκοπό αυτό με την υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Β 1373/29.05.2014) κοινή υπουργική απόφαση συστάθηκε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Λέσβο (ΚΕ.Π.Υ.) Η λειτουργία του ΚΕ.Π.Υ είναι προφανώς απόλυτα συνυφασμένη με τους σκοπούς της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και αποτελεί

ένα σημαντικό βήμα προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεικτών

μεταναστευτικών ροών στην χώρα μας με βάση τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής όπως προβλέπονται την υπ’ αριθμ.
7001/2/1454 –η’/26-01-2012 (ΦΕΚ 64 Β’) ΚΥΑ «Γενικός Κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής»
Με τη λειτουργία του ΚΕΠΥ Λέσβου ενισχύεται η η πρόσβαση των ΥΤΧ στις διαδικασίες ασύλου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, η επαρκής και ορθή ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματα τους, η διασφάλιση των ευπαθών ομάδων με
ειδικότερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους, η άμεση παροχή διαμονής αμέσως μετά τη διαδικασία εξακρίβωσης με
σκοπό την προστασία αυτών.
Το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου ξεκίνησε τη λειτουργία του με εξοπλισμό που έχει αγοραστεί στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και με προσωπικό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Στόχος του έργου που περιγράφεται στο
παρόν είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΕΠΥ με τον λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό, με την ανακατασκευή της τρίτης
πτέρυγας ώστε να είναι πλήρως λειτουργική, με κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες ασφάλειας, ηλεκτροδότησης και
τηλεπικοινωνιών και συντήρησης και με κάλυψη αναγκών σε είδη φαρμάκων, ιατρικών αναλωσίμων, προσωπικής υγιεινής, ένδυσης και υπόδησης, λευκών ειδών, κ.ά.
Με την υπ’ αριθμ. 2969/02-12-2015 (ΦΕΚ 2602/Β ) Απόφαση συστήθηκε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και Προσωρινής
Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Λέσβο, σε οριοθετημένη έκταση εμβαδού 7.388,69 τ.μ. εντός της παραχωρηθείσας έκτασης εμβαδού 46.588,25 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του Στρατοπέδου «Παραδέλλη» στη θέση Πουριά−Μαρμαρά−Μόρια Μυτιλήνης.
Προκειμένου να ανατεθούν τα έργα που περιγράφονται στο παρόν τεχνικό δελτίο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της Υ.Π.Υ. και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και τους κανόνες
δημοσιότητας και διαφάνειας προκειμένου να επιλεγούν οι φορείς και εταιρίες που θα παράσχουν τις υπηρεσίες και τα
αγαθά που καθορίζονται ως αναγκαία για τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Υ.
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Συνοπτική Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων

Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συμβάλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών
που προσφέρουν τη χρηματοδότηση (της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν) και ειδικότερα θα συμβάλει:



στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών



στην επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων



στη διάδοση της γνώσης και της αμοιβαίας κατανόησης

σε θέματα που άπτονται των πολιτικών που σχετίζονται με την υποδοχή μεταναστών και τη διαδικασία ασύλου.
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Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα υλοποιηθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης, στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ελλάδα και των εταίρων από τη Νορβηγία. Από τις δράσεις αυτές, αναμένεται να ευνοηθεί η διακρατική συνεργασία στον τομέα ενδιαφέροντος, να γίνει ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, ενώ παράλληλα θα δοθεί
η ευκαιρία να ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου και την περαιτέρω ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο
μερών στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος Υποέργου 1 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αντικείμενο του υπό ανάθεση υποέργου είναι η φύλαξη όλων των χώρων (κτήριο Διοίκησης, πτέρυγες παραμονής με
οικίσκους διαμονής και οικίσκους που λειτουργούν ως κοινόχρηστοι χώροι και υπαίθριοι χώροι προαυλισμού) του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Μόριας Λέσβου, για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και των υπηκόων
τρίτων χωρών και των ανιθαγενών.
Τίτλος Υποέργου 2

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Η παιδική χαρά θα αποτελείται από μεταλλικές τσουλήθρες με σκάλα ανάβασης και διθέσιες κούνιες για παιδιά, με υλικά
που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας και με όργανα που θα πληρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα σύμφωνα με
αναλυτική τεχνική έκθεση η οποία θα βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια ειδών άθλησης.
Τίτλος Υποέργου 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥ
Προβλέπεται η προμήθεια σε είδη προσωπικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, σαπούνι, απορρυπαντικό, υγρά
απολυμαντικά μαντηλάκια, χαρτί υγείας, επιπλέον είδη υγιεινής για τις γυναίκες και για τα μωρά, πάνες, πούδρα για μωρά, μπιμπερό κλπ), λευκά είδη και κλινοσκεπάσματα (πετσέτες, σεντόνια, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, κουβέρτες), στρώματα κλπ. Επίσης η προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης (μπουφάν, αθλητικές φόρμες για άνδρες, γυναίκες, παιδιά,
φορμάκια για μωρά, αντρικά , γυναικεία και παιδικά εσώρουχα , κάλτσες, κλπ).
Τίτλος Υποέργου 4 : Ανακατασκευή 3ης πτέρυγας και υπηρεσίες συντήρησης
Προβλέπεται (α) η ανακατασκευή της 3ης πτέρυγας του ΚΕΠΥ Λέσβου βάσει μελέτης και δημοπράτησης από τη Διεύθυνση
Τεχνικής Υποστήριξης του ΑΕΑ, ώστε να είναι πλήρως λειτουργική και (β) υπηρεσίες συντήρησης του ΚΕΠΥ.
Τίτλος Υποέργου 5 : Λειτουργικές δαπάνες
Στις λειτουργικές δαπάνες εντάσσονται είδη γραφείου, και γραφική ύλη, δαπάνη για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και
δαπάνη για το κόστος των τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης.
Τίτλος Υποέργου 6: Παραγωγή και εκτύπωση υλικού δημοσιότητας
Προβλέπεται η παραγωγή και εκτύπωση πολύγλωσσων αφισών, booklets, ενημερωτικών φυλλαδίων (τρίπτυχα, δίπτυχα).
Τίτλος Υποέργου 7 : Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας
Προβλέπεται η διοργάνωση δύο εκδηλώσεων για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (θα παρέχεται διερμηνεία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εκτύπωση προγράμματος, φακέλων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, δημιουργία μπάνερ και φιλοξενία ομιλητών ) και δαπάνες για την δημοσιότητα του έργου του ΚΕΠΥ.
Τίτλος Υποέργου 8 : Φάρμακα - ιατρικά αναλώσιμα
Προβλέπεται η προμήθεια φαρμάκων , φαρμακευτικών ειδών και ιατρικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαμενόντων
στο ΚΕΠΥ
Τίτλος Υποέργου 9 : Προμήθεια εξοπλισμού : Προβλέπεται η προμήθεια διάφορων οικιακών συσκευών, επίπλων,
οχημάτων κα.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

54.
51. ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

S/N

52. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΟΣ

53. ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

55. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

56.
ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

57. ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

58. ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΙKΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

59. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
742.800,00

Ν.4270/2014

60. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
04/2016

05/2015

06/2016

742.800

Ν.3907/2011
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 182/2015)

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

7.380,00

Ν.4270/2014

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΗΣ
04/2016

05/2016

05/2016

7.380

Ν.3907/2011
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 182/2015)

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΟ ΚΕΠΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

609.412

Ν.4270/2014

ΕΙΔΗΠΡΟΣ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΛΕΥΚΑ ΕΙ04/2015

05/2016

06/2016

609.412

ΔΗ,ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ.

Ν.3907/2011
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 182/2015)
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η

3 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
4.

Ν.3669/2008
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σ

246.000,00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
Ν.4270/2014

211.000,00
04/2016

05/2015

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

06/2016
35.000

Ν.3907/2011
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 182/2015)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)Ν.4270/
14 , Ν.3907/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

210.000,00

04/2016

05/2016

07/2016

35.000,00

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

105.000,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΝΠ (ΦΕΚ Α
182/2015)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

03/2016
49.000,00
21.000,00

6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

19.981,00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
Ν.4270/14

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΦΙΣΕΣ, BOOKLETS
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΛΑΔΙΑ

ΦΥΛ-

04/2016

05/2016

07/2016

04/2016

05/2016

07/2016

20.000,00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

04/2016

05/2016

06/2016

50.000,00

ΦΑΡΜΑΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ν.3907/2011

19.981,00

ΠΝΠ (ΦΕΚ Α
182/2015)

7

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.000,00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
Ν.4270/14
Ν.3907/2011
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α
182/2015)

8

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

50.000,00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
Ν.4270/14
Ν.3907/2011
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9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

109.967,00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ΠΔ118/2007, ΠΔ
60/2007)
Ν.4270/14
Ν.3907/2011

04/2016

05/2016

07/2016

109967,00

ΕΠΙΠΛΑ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΧΗΜΑΤΑ
Κ.Α.

ΠΝΠ (ΦΕΚ Α
182/2015)
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ΕΤΟΣ

2016
1d ΤΡΙΜΗΝΟ

2016

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΟΣ

1.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

123800

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΑΘΛΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

7380

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

60941,20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

231000

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ
ΚΕΠΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

4.

3Ης ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2

rd

ΤΡΙΜΗΝΟ

2016
h

3 ΤΡΙΜΗΝΟ
185700

182.823,60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

19.981,00

7

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

10.000,00

8

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

25.000,00

9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

109.967,00

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

57500

4

ΤΡΙΜΗΝΟ

185700,00

182823,60

2017
1ο

ΤΡΙΜΗΝΟ

185700,00

2017
ο

2 ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

61900

6/2016

04/2017

742.800,00

5/2016

06/2016

6/2016

04/2017

609.412,00

06/2016 04/2017

246.000,00

03/2016 04/2017

210.000,00

182823,60

15.000,00

5.

12.500,00

2016
th

37500

52.500,00

37500

12.500

10.000

25.000

12.500 480.621,20 570.971,60 446.023,60 406.023,60 99.400,00

7.380,00

7/2016

9/2016

19.981,00

7/2016

12/2016

20.000,00

6/2016

04/2017

50.000,00

7/2016

10/2016

109.967,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.015.540,00 €
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ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

62. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

63. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

1

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

4320

2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥ- ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

4320

3

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

230

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
64. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ



65. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
66. ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΠΡΑΞΗ

Η αποτελεσματική διαχείριση των διαρκώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών

67. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Αξιόπιστη καταγραφή ΥΤΧ, τήρηση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, παροχή ιατρικής
περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σίτισης, η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου
μετά από αίτηση των μεταναστών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. H επαρκής και ορθή
ενημέρωση στους συλληφθέντες μετανάστες τρίτων χωρών σχετικά με τα δικαιώματα τους.
Η διασφάλιση των ευπαθών ομάδων με ειδικότερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους, η άμεση παροχή διαμονής αμέσως μετά τη διαδικασία εξακρίβωσης.

68. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνομα
στη χώρα - Αιτούντες άσυλο - ευάλωτες ομάδες
του άρθρου 11 του ν.3907/2011.
Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες καθώς διασφαλίζεται η αξιόπιστη καταγραφή των παράνομα εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος ιατρικός και διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

68.1
ΚΩΔΙΚΟΣ
68.2
ΚΩΔΙΚΟΣ

68.3
ΚΩΔΙΚΟΣ
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ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

69. ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ
Συνοπτική περιγραφή:
α) των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο
υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κλπ)
Έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη για την ανακατασκευή της 3 ης πτέρυγας . Το ΚΕΠΥ Λέσβου έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο
του 2015, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΤΕΣ 2013.
β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ)
Έχει οριστεί ο Διοικητής του ΚΕΠΥ Λέσβου και 6 ακόμα υπάλληλοι. 10 επιπλέον υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (μέχρι 06/2016).
Δύο υπάλληλοι από πρόγραμμα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και 7 άτομα από πρόγραμμα με το EASO.
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
70:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΔΗΜOΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

74. ΆΜΕΣΕΣ
ΔΑΠΆΝΕΣ (Βάσει παραστατικών)

ποσό χωρίς
ΦΠΑ

1.638.650,00

ΦΠΑ

376.890,00*

75. ΣΥΝΟΛΟ ΆΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

76. ΈΜΜΕΣΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (χωρίς
παραστατικά)

2.015.540,00

ποσό χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

77. ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

71:ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ
(μετά την αξιολόγηση)

Δεν προβλέπεται

2.015.540,00

* Έχει υπολογιστεί Φ.Π.Α. 23 %- ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την έδρα του αναδόχου
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72:ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

73. ΠΟΣΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΟΧ

