ΕΥΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό ΤΤαµείο Ασύλο
Ε
ου,
Μ
Μετανάστευσ
σης και Ένταξξης
Τα
αµείο Εσωτερ
ρικής Ασφάλειας

ΕΛΛΗΝΙΚ
ΚΗ ∆ΗΜΟΚΡ
ΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ……………………..
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Υπεύύθυνη Αρχή/Ε
Εντεταλµένη Αρχή
Α
……………………
………
Ταχ.. ∆/νση :
Ταχ.. Κώδικας :
Πληρροφορίες:
Τηλέέφωνο :
Fax :
Emaail :

<ΤΤόπος>, <Ηµερροµηνία>
Α.Π
Π.:

ΣΥΜΦ
ΦΩΝΙΑ ΕΠ
ΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Σ «…………
………………
……..»

Α: Ένταξη/Τρο
οποποίηση τη
ης ∆ράσης « …………………
…… » µε Κω
ωδικό ΟΠΣ …
….. από το Εθνικό
ΘΕΜΑ
Πρόγραµµα «………………
………… 2014-2
2020».

Ο/Η Γενικκός / Ειδικός Γραµµατέας

Έχονττας υπόψη :
1.

Τ Ν. 4375/20
Τον
016 (ΦΕΚ 51/Α
Α/3.4.206 και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76
6, 77, 78, 79 π
παρ. 3, 814 κα
αι 82,.

2.

Την αριθ. C(2
Τ
2015) 5313 από
α
31.07.201
15 απόφαση της Επιτροπή
ής για την έγγκριση του Εθνικού
Ε
Π
Προγράµµατος
ς της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταµείο
Τ
Ασύλου
υ, Μετανάστευ
υσης και Ένταξξης για
την περίοδο από
α
το 2014 έως το 2020
0, ως έχει τρ
ροποποιηθεί µε
µ την αριθ. C(2015) 960
07 από
16.12.2015 εκττελεστική απόφαση της Επιττροπής
ή

3.

Την υπ’ αριθµ. C(2015) 5312
Τ
2 απόφαση τη
ης Επιτροπής της
τ 31−07−2015, για την έέγκριση του Εθνικού
Ε
Π
Προγράµµατος
ς της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταµείο
ο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο
ο 2014
έω
ως το 2020,

4.

Την µε αριθ. Πρωτ. ……………….. Υπουρ
Τ
ργική Απόφασ
ση Συστήµατο
ος ∆ιαχείρισηςς και Ελέγχου
υ των
Ε
Εθνικών
Προγραµµάτων τω
ων Ταµείων Ασύλου,
Α
Μετα
ανάστευσης και
κ Ένταξης ((ΤΑΜΕ - AMIF) και
Ε
Εσωτερικής
Ασ
σφάλειας (ΤΕΑ-ISF) για την προγραµµατικ
κή περίοδο 201
14-2020 (ΦΕΚ
Κ …../Β/……2016),

5.

Την ΥΑ ……………(ΦΕΚ…../ττ.Β) διάρθρωσ
Τ
σης/συγχώνευ
υσης της Ειδιικής Υπηρεσία
ας Συντονισµο
ού και
∆
∆ιαχείρισης
τωνν Ε.Π. των Τα
αµείων Ασύλου
υ, Μετανάστευ
υσης και Ένταξξης και Εσωτεερικής Ασφάλεειας
Ή

Αρ. Ενττύπου: Ε Ι.2_.5
Έκδοση
η: 2η
Ηµ/νια Έκδοσης:
Έ
09.09.2016

Επιλεγµένο
ο Μήνυµα
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6. Την µε αρ. πρωτ. …………Υπουργική Απόφαση (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ανάθεσης καθηκόντων της
υπεύθυνης αρχής στην ……………………… (επωνυµία εντεταλµένης αρχής) γα τη διαχείριση µέρους του
ΕΠ του Ταµείου ……………………………..,
7. Την απόφαση ορισµού του Γενικού / Ειδικού Γραµµατέα που υπογράφει την απόφαση ένταξης της
δράσης,

8.

Την µε αρ.πρωτ. ……… πρόσκληση τηςΥπεύθυνης Αρχής/Εντεταλµένης Αρχής ………………… του
Εθνικού Προγράµµατος του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ή του Ταµείου Εσωτερικής
Ασφάλειας 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου …... και την µε

αριθ. ………….τροποποίηση/επικαιροποίηση της,
9.

Το µε αρ. πρωτ. …………… Αίτηµα Χρηµατοδότησης ∆ράσης του ∆ικαιούχου ……………………. προς
τηνΥπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή……………… για τη χρηµατοδότηση της δράσης από το Ε.Π. του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ή του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 »

10. Τη µε αριθµ. πρωτ. ……………….Απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης στη ∆ράση «……………….», η
οποία εκδόθηκε στη βάση του αποτελέσµατος της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα
έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της
πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και (στην περίπτωση συγκριτικής
αξιολόγησης) στον Πίνακα Οριστικής Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ.

Αποφασίζει
την ένταξη /τροποποίηση της ∆ράσης «………………………………………………………………….» στον Ειδικό Στόχο
«…………………………………………………..»,

και

τον

Εθνικό

Στόχο

του

Ε.Π.

«………………….…………..………………».
Η ∆ράση συγχρηµατοδοτείται από ……………….. (αναγράφεται/νται ολογράφως το/α Ταµείο/α).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ
1. Κωδικός ∆ράσης /MIS (ΟΠΣ):
2. ∆ικαιούχος:
3.Κωδικός ∆ικαιούχου:
4. Φυσικό αντικείµενο της ∆ράσης:

5. Παραδοτέα ∆ράσης:

Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5
Έκδοση: 2η
Ηµ/νια Έκδοσης: 09.09.2016
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6Α. ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΚΩ∆. ∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

6Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΚΩ∆. ∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ηµεροµηνία έναρξης της ∆ράσης ορίζεται η …………………

8.

Η ηµεροµηνία λήξης της ∆ράσης ορίζεται η ……………………..

Αντικείµενο Τροποποίησης της ∆ράσης

[στην αρχική έκδοση της απόφασης ένταξης το πεδίο δεν εµφανίζεται και συµπληρώνεται, εφόσον η
απόφαση ένταξης τροποποιείται]
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∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
1. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
∆ΑΠΑΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
Α1. ΑΜΕΣΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
Α.2. ΕΜΜΕΣΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ
i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
Β.1. ∆ΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιηµένης κλίµακας
κόστους ανά µονάδα
Β2. ∆ΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή ποσού
(LumpSum)
Β.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%)
επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών της
πράξης ή επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών
προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΒΑΣΕΙ

Γ. ΑΓΟΡΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΕΤΑΙΟΥ/ΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΕΤΑΙΡΟ
ΚΩ∆. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

……..
ΣΥΝΟΛΟ

Συµπληρώνεται µόνο στις περιπτώσεις δράσεων που υλοποιούνται από περισσότερους δικαιούχους
9.

Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε ………€.

10. Το ποσό της δηµόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε ……………….. € και
χρηµατοδοτείται ή θα χρηµατοδοτηθεί από …………….(πηγή χρηµατοδότησης)
Για τη ∆ράση, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη επιλογή απλοποιηµένου κόστους:
Το µοναδιαίο κόστος για κάθε ……..(µονάδα µέτρησης) ανέρχεται σε …………ευρώ.
Ή
Το κατ΄ αποκοπή ποσό (lumpsum) για …………. (φυσικό αντικείµενο) ανέρχεται σε ……………ευρώ.
Ή
Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζονται οι έµµεσες δαπάνες, ανέρχεται σε ……% επί των άµεσων
δαπανών προσωπικού της πράξης.
Ή
Το ποσοστό, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι έµµεσες δαπάνες, ανέρχεται σε …% επί των άµεσων
δαπανών της δράσης.

Η παράγραφος συµπληρώνεται ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη επιλογή απλοποιηµένου κόστους αλλιώς
διαγράφεται.
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
11. Η δηµόσια δαπάνη της δράσης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε …………………€ και επιµερίζεται ως ακολούθως:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩ∆.
ΣΑ

Ενεργός Ενάριθµος

ΚΩ∆. ∆ράσης
Φορέας ΣΑ

ΣΑ (ΚΩ∆.
Εναρίθµου)*

Πρόταση

(που συνεχίζει να

εγγραφής

πληρώνει την
δράση)

(Νέο Εργο
(Ενάριθµος)

Σύνολο Π/Υ

Π∆Ε /
Τροποποίηση)

(Ναι/
Όχι)

(Ενάριθµος µε
το σύνολο των
απαλλοτριώσεων
)
* Ο κωδικός εναρίθµου τίθεται σε ισχύ µετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να
υλοποιήσει τη δράση, σύµφωνα µε τους όρους και τον χρονικό προγραµµατισµό
αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνηµµένο
Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης
ένταξης, η ΥΑ/ΕΑ επανεξετάζει τη δράση και µπορεί να προβεί στην ανάκληση της
απόφασης ένταξής της.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΟΡΟΙ

ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ,

το

οποίο

αποτελεί

αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7,
Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ)

2.

Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση …..) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ)

3.

Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ)

4.

Φορέας Πρότασης της ∆ράσης (Κύριος του έργου, εφόσον είναι διαφορετικός από το δικαιούχο)

5. Φορέας Λειτουργίας του Έργου (εφόσον είναι διαφορετικός από το δικαιούχο)

Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο ∆ικαιούχος ………………….. αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της ∆ράσης
«………………………….», µε κωδικό ΟΠΣ «……………………..», συνολικής δηµόσιας δαπάνης
………………….. € και συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης ………………………. στο
πλαίσιο
του
Εθνικού
Προγράµµατος
«……………………………………………………………………………………..……………………….…»,
µε
το
περιεχόµενο και τους στόχους που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξής της δράσης
και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της παρούσας συµφωνίας επιδότησης και του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.
Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε …………… € και αντιστοιχεί σε ….. (%) επί της
επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης.
2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
Ο ∆ικαιούχος πρόκειται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή εργολαβίας τα παρακάτω
έργα ή τις παρακάτω εργασίες της ∆ράσης.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Α/Α/
ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟ
ΜΟΡΦΗ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ
Η παράγραφος και ο πίνακας συµπληρώνονται εφόσον ο δικαιούχος προτίθεται να
αναθέσει συγκεκριµένα έργα ή συγκεκριµένες εργασίες υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτα µέρη αλλιώς διαγράφεται και αντικαθίσταται από την παρακάτω πρόταση.
Ο ∆ικαιούχος θα υλοποιήσει τη δράση χωρίς την ανάθεση σε τρίτους υπό µορφή
εργολαβίας έργα ή εργασίες αυτής.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ο ∆ικαιούχος σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και έως και την
ολοκλήρωσή της υποχρεούται να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της δράσης
και ιδίως όσον αφορά τους κανόνες των δηµοσίων συµβάσεων και τους
περιβαλλοντικούς κανόνες και τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της µη
διάκρισης.
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2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ
(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της δράσης και των επί µέρους
έργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της δράσης, στο
Τεχνικό ∆ελτίο ∆ράσης και στην Απόφαση Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα, εφόσον
έργα της δράσης υλοποιούνται µε ίδια µέσα.

(ii)

Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της δράσης, λαµβάνοντας όλα τα
απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του
φορέα λειτουργίας και συντήρησης της δράσης και των αντίστοιχων
αρµοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης
της δράσης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαµβάνει έγκριση από την Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά την Εντεταλµένη
Αρχή) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΠΑΣΥ∆ και στο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και εντός των προθεσµιών που θέτουν.
Μετά την προέγκριση της Υπεύθυνης Αρχής/Εντεταλµένης Αρχής της ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει µέσω του ΟΠΣ το
Τεχνικό ∆ελτίο Έργου.
Στις περιπτώσεις δράσεων/έργων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος
υποβάλλει το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου, µετά την έκδοση/υπογραφή από τον ίδιον
της Απόφασης Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα, η οποία επισυνάπτεται στο Τεχνικό
∆ελτίο Έργου. Στην Απόφαση Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να ενσωµατώσει ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπεύθυνης
Αρχής/Εντεταλµένης Αρχής που διατυπώθηκαν κατά την εξέταση της στο
στάδιο της αξιολόγησης της σχετικής πρότασης.

(iv)

Να ενηµερώνει έγκαιρα την Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά την Εντεταλµένη
Αρχή) σχετικά µε την εξέλιξη της δράσης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά
έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίησή της, έως και την
ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, ο δικαιούχος υποχρεούται:
• πριν την παρέλευση του πρώτου δεκαηµέρου (α’ 10ηµέρου) από τη λήξη
του ηµερολογιακού µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη να
υποβάλλει ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών και να επισυνάπτει σε αυτό όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγµατοποίηση και
επιλεξιµότητα των δαπανών και την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου
που αντιστοιχεί στις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες,
• να συλλέγει έγκαιρα τα απαιτούµενα δεδοµένα για τη µέτρηση των κοινών ή
και ειδικών δεικτών της δράσης και να υποβάλλει στο ΟΠΣ έως τον
Ιανουάριο κάθε έτους ∆ελτίο ∆ήλωσης Επίτευξης ∆εικτών, στο οποίο
αποτυπώνει τις τιµές των δεικτών που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο
έτος υλοποίησης της δράσης,
• µε την ολοκλήρωση της δράσης να καταρτίσει και υποβάλλει στην Υπεύθυνη
Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της δράσης, όπου
θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό ακτικείµενο, οι δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν και το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το
εγκριθέν,
• να υποβάλλει έγκαιρα οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά σχετικά µε την
πρόοδο της δράσης του ζητηθεί από την υπεύθυνη αρχή/εντεταλµένη αρχή.

(v)

Να ενηµερώνει εγγράφως την Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή για τυχόν
διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της δράσης που περιλαµβάνονται στην παρούσα
συµφωνία επιδότησης και στην απόφαση ένταξης της δράσης, κυρίως ως προς:
• τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου
• το φυσικό αντικείµενο της δράσης (παραδοτέα, δείκτες)
• τα στοιχεία της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της δράσης
• το δικαιούχο ή το φορέα χρηµατοδότησης.
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Εφόσον, ο ∆ικαιούχος διαπιστώσει την ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της
∆ράσης,
υποβάλλει
σχετικό
αίτηµα
τροποποίησης
στην
Υπεύθυνη
Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή, στο οποίο αναφέρονται τα σηµεία τροποποίησης και
τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησής τους. Το αίτηµα υποβάλλεται
στην Υπεύθυνη/Εντεταλµένη Αρχή µε την επανυποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου
∆ράσης (Έντυπο Ε.Ι.1_3) τη συµπλήρωση των Πεδίων 10-14 «Αντικείµενο
Τροποποίησης Τεχνικού ∆ελτίου ∆ράσης» και την ενσωµάτωση σε αυτό των
προτεινόµενων αλλαγών επί των στοιχείων της ∆ράσης. Στο Τ∆∆ µε τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.
Στην περίπτωση δράσεων όπου επί µέρους έργο ή έργα αυτής υλοποιούνται µε
ίδια µέσα, ο δικαιούχος κατά την υποβολή του αιτήµατος τροποποίησης της
δράσης επισυνάπτει και την Απόφαση Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα µε
ενσωµατωµένες τις προτάσεις τροποποίησης του έργου/των έργων.
Στην περίπτωση αποδοχής από την Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή του
αιτήµατος τροποποίησης της δράσης του δικαιούχου, εκδίδεται τροποποιηµένη
Απόφαση Ένταξης της ∆ράσης. Στην περίπτωση που έργο/έργα της δράσης
υλοποιούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται στην έκδοση νέας
Απόφασης Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος τροποποίησης της δράσης από την
Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή, ο δικαιούχος ενηµερώνεται µε σχετική
επιστολή, στην οποία τεκµηριώνονται οι λόγοι απόρριψης. Ο δικαιούχος
δεσµεύεται να υλοποιήσει τη δράση σύµφωνα µε την Απόφαση Ένταξης.
Σε περίπτωση έργου αρχαιολογίας, ο ∆ικαιούχος υποβάλλει στην Υπεύθυνη
Αρχή (ή εναλλακτικά στην Εντεταλµένη Αρχή) την Απόφαση Εκτέλεσης µε
Ίδια Μέσα.
(vi)

Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ µε τα δεδοµένα και
έγγραφα της δράσης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα
προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και
των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και
γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου της πράξης.

(vii)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που
υποβάλλει στο ΟΠΣ., σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις
σχετικές διατάξεις.

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ
(i)

Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της δράσης, ο οποίος θα
εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των
υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και
να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα
εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για τη δράση, στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες
που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά στην Εντεταλµένη
Αρχή), µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών.

(iii)

Να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασµό για τη δράση και να υποβάλλει στοιχεία
κίνησης του λογαριασµού στην αρµόδια ΥΑ/ΕΑ µε κάθε ∆ελτίο ∆ήλωσης
∆απάνης.

(iv)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Υπεύθυνη
Αρχή (ή εναλλακτικά στην Εντεταλµένη Αρχή), µετά την ολοκλήρωση της
δράσης
α)

στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση των διατιθέµενων πόρων, και
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β)

ετήσια στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της δράσηςπου παράχθηκαν κατά την
υλοποίησή της.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(i)

Η Υπεύθυνη Αρχή/ Εντεταλµένη Αρχή διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος εισπράττει
το συνολικό ποσό της δηµόσιας στήριξης το ταχύτερο δυνατό και πλήρως.
Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καµία
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος που θα επέφερε
µείωση των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.

(ii)

Η δηµόσια στήριξη που καταβάλλεται στον δικαιούχο αντιστοιχεί σε
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και δηλωθείσες από το δικαιούχο στην ΥΑ/ΕΑ.

(iii)

Όλες οι δαπάνες αποδεικνύονται µε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά
έγγραφα ισοδύναµης αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 31 της ΥΠΑΣΥ∆.

(iv)

Οι πληρωµές καταβάλλονται στους δικαιούχους, µετά την υποβολή των
προβλεπόµενων αναφορών και στοιχείων στο εγχειρίδιο διαδικασιών και
ελέγχου, στα οποία αποτυπώνεται η επιχειρησιακή και δηµοσιονοµική πρόοδος
της δράσης, καθώς και του αιτήµατος του δικαιούχου για τη χρηµατοδότηση
της δράσης, βάσει των οποίων η Υπεύθυνη Αρχή / Εντεταλµένη Αρχή, σε
συνεργασία, όπου απαιτείται, µε την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του φορέα
χρηµατοδότησης, αξιολογεί το εύλογο του αιτήµατος χρηµατοδότησης της
δράσης και προβαίνει στην πληρωµή του δικαιούχου ή εισηγείται στο αρµόδιο
όργανο την πληρωµή του.

(v)

Ο δικαιούχοςγια να λάβει την επιδότηση της δράσης οφείλει σε κάθε στάδιο να
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροςεφόσον προβλέπεται από την
εθνική νοµοθεσία.

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ
(i)

Η συνολική χρηµατοδότηση της ∆ράσης εκ µέρους της Ένωσης ανέρχεται σε
……….. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% επί της συνολικής δηµόσιας δαπάνης
και εκ µέρους των εθνικών πόρων σε …………….., ήτοι 25% επί της συνολικής
δηµόσιας δαπάνης.

(ii)

Στην περίπτωση που οι επιλέξιµες πραγµατικές δαπάνες κατά την ολοκλήρωση
της δράσης είναι χαµηλότερες των συνολικών προεκτιµώµενων επιλέξιµων
δαπανών, η εθνική και κοινοτική συµµετοχή περιορίζεται στο ποσό που
προκύπτει από την εφαρµογή των ποσοστών εθνικής και κοινοτικής στήριξης
επί της ∆ράσης.

(iii)

Ο ∆ικαιούχος αποδέχεται ότι η χρηµατοδότηση περιορίζεται στο ποσό που είναι
αναγκαίο για την ισοσκέλιση των εσόδων και δαπανών της δράσης, καθώς και
ότι η χρηµατοδότηση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να του εξασφαλίσει
κέρδος.

(iv)

Οι µη επιλέξιµες δαπάνες
χρηµατοδότησης του Σχεδίου.

δεν

καλύπτονται

από

τους

πόρους

της

6. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
δράσης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα
τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της δράσης, στην Υπεύθυνη Αρχή (η
εναλλακτικά στην Εντεταλµένη Αρχή) στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και σε όλα τα εθνικά ή ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

(ii)

Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους/επαληθεύσεις από την Υπεύθυνη
Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή, εφόσον αυτή ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης της
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δράσης, καθώς και από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της δράσης,
και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που
αφορά στην εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθούν.
(iii)

Να ενηµερώνει τους υπεργολάβους σχετικά µε την υποχρέωσή τους να
αποδέχονται επιτόπιεςεπαληθεύσεις και ελέγχους από την Υπεύθυνη
Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή και τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα και να διευκολύνουν τους ελέγχους προσκοµίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά στην υλοποίηση των έργων/ενεργειών τους έχει ανατεθεί
και να συµπεριλαµβάνει τη σχετική υποχρέωση στις συµβάσεις του µε
υπεργολάβους.

(iv)

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων ή ελέγχων
διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή
περικόπτει τα µη επιλέξιµα ποσά και ενηµερώνει σχετικά το δικαιούχο εντός
των προθεσµιών που ορίζονται στο δεύτερο µέρος «∆ηµοσιονοµικές
διορθώσεις» της ΥΠΑΣΥ∆.

(v)

Εφόσον η παρατυπία αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δηµόσια
συνεισφορά στο δικαιούχο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή
εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων
ποσών και ο δικαιούχος, εντός της προθεσµίας που του θέτει είναι
υποχρεωµένος να επιστρέψει το εν λόγω ποσό.

7. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδεχθεί τη συµπερίληψή του στον κατάλογο των δράσεων που
χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραµµα που δηµοσιοποιεί η Υπεύθυνη
Αρχή (ή εναλλακτικά η ΕΑ), στην ιστοσελίδα του Εθνικού Προγράµµατος, κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 53 του Καν. 514/2014, και στον οποίο
δηµοσιοποιούνται ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε το δικαιούχο, τον
τίτλο της δράσης/ του έργου και το ύψος της ενωσιακής χρηµατοδότησης που
της/του χορηγείται.
(ii) Να λαµβάνει µέριµνα για την τήρηση όλων των µέτρων πληροφόρησης που
προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 1048/2014 και ειδικότερα:
α)

Να τοποθετεί µόνιµη ευµεγέθη πινακίδα, σε εµφανές σηµείο όπου γίνεται
εύκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο εντός τριών µηνών από την
ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού
(ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 100.000
ευρώ.
Η πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισµό 1049/2014, αναγράφουν α)
τον τύπο και την ονοµασία της δράσης/του έργου, β) το έµβληµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταµείο που στηρίζει τη δράση/το έργο και δ)
δήλωση που έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η
προστιθέµενη αξία της συνεισφοράς της Ένωσης. Οι εν λόγω πληροφορίες
καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.

β)

Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες στη δράση/στο έργο σχετικά µε τη
συγχρηµατοδότηση της δράσης από το ΤΑΜΕ ή το ΤΕΑ και την υλοποίησή
της στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση
πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό (π.χ. βεβαιώσεις
συµµετοχής, υλικό που διανέµεται στους ωφελούµενους ή και σε κοινό,
π.χ. σε µία ηµερίδα, κα) που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της
δράσης/ του έργου ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

8. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ
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(i) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο δράσης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν
στην εκτέλεση της δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη
λειτουργία της, για διάστηµα τεσσάρων (4) ετών µετά το οικονοµικό έτος κατά
το οποίο έχει δηλωθεί η τελική πληρωµής της δράσης, δηλαδή από την 16η
Οκτωβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους
περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της δράσηςκαι να τα θέτουν στη διάθεση της
Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εάν το ζητήσουν, σε όλο αυτό το
διάστηµα.
(ii) Το ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται στην περίπτωση εντοπισµού
παρατυπιών, ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης
της Επιτροπής.
(iii) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη
µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε
κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε
ηλεκτρονική µορφή.
(iv) Με την υποβολή του πρώτου ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών ο δικαιούχος κοινοποιεί
στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά στην Εντεταλµένη Αρχή) τυποποιηµένη
κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση
των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα, καθώς
και η µορφή µε την οποία τηρούνται από τον κάθε εµπλεκόµενο φορέα. Η εν
λόγω κατάσταση επικαιροποιείται και αποστέλλεται εκ νέου στην Υπεύθυνη Αρχή
(ή εναλλακτικά στην Εντεταλµένη Αρχή), εφόσον επιµέρους στοιχεία της
µεταβληθούν.
(v) Να τηρεί πιστοποιηµένα αντίγραφα των λογιστικών εγγράφων που δικαιολογούν
τα έσοδα και τις δαπάνες των εταίρων σε σχέση µε τη δράση, εφόσον η δράση
υλοποιείται από εταιρικό σχήµα.
(vi) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό
πλαίσιο εφαρµογής της δράσης ή που τίθενται από την Υπεύθυνη Αρχή (ή
εναλλακτικά την Εντεταλµένη Αρχή).
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(i) Η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να µην αποκαλύπτονταιπληροφορίες και δεδοµένα που έχει
συλλέξει από τον ∆ικαιούχο και πουαπαιτούνται για την αξιολόγηση της ∆ράσης,
την οικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για
να µην παρέχεται παράνοµη πρόσβαση σε αυτές.
(ii) Ο ∆ικαιούχος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα που εγγυώνται το σεβασµό των
δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των χρηστών των υπηρεσιών της ∆ράσης
καθώς και όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να µην αποκαλύπτονται
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το ονοµατεπώνυµο, η εικόνα ή άλλα
στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλεια
των εξυπηρετουµένων ατόµων των οµάδων-της ∆ράσης. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη δηµοσιοποίηση ή οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα ή φορείς εκτός των αρµοδίων Αρχών, οι
οποίες νοµιµοποιούνται ρητά να έχουν πρόσβαση σε αυτά, αποτελεί η έγγραφη
σύµφωνη γνώµη των επωφελουµένων της ∆ράσης, κατόπιν έγγραφης
ενηµέρωσής τους σε γλώσσα που κατανοούν και εφόσον ληφθεί έγγραφη
συγκατάθεσή τους. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα ενηµέρωσης και
συγκατάθεσης των επωφελουµένων τηρούνται στο Αρχείο του ∆ικαιούχου και
αποτελούν στοιχεία τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο των αρµοδίων οργάνων,
όπως αυτά εξειδικεύονται στην παράγραφο 4. «Επαληθεύσεις – Έλεγχοι» της
παρούσας.
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(iii) Λαµβάνεται γενικότερη µέριµνα από τα δύο µέρη, σε τοµείς της αρµοδιότητας
εκάστου, ως προς την τήρηση των απαραίτητων µέτρων προκειµένου να
διασφαλίζεται η προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
10.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αποστείλει υπογεγραµµένους τους Όρους και τις
Υποχρεώσεις της Συµφωνίας Επιδότησης εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών
από την παραλαβή τους.
2. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη ∆ράση σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας Συµφωνίας Επιδότησης και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που
παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
3. Σε περίπτωση που η ∆ράση αποκλίνει από τους όρους της Συµφωνίας Επιδότησης
ή και του χρονικού προγραµµατισµού υλοποίησής της ή ο ∆ικαιούχος δεν τηρήσει
κατά την υλοποίηση της δράσης τις υποχρεώσεις του Παραρτήµατος Ι, η Υπεύθυνη
Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή, εντός ενός τριµήνου από την αρχική διαπίστωση της µη
τήρησης των όρων ή και υποχρεώσεων, αποστέλλει στο δικαιούχο προειδοποιητική
επιστολή, στην οποία :
•

παραθέτει αναλυτικά τους όρους ή και τις υποχρεώσεις που δεν τηρούνται
από το δικαιούχο,

•

θέτει διορθωτικά µέτρα και περίοδο συµµόρφωσης,

•

ενηµερώνει το δικαιούχο για τις επιπτώσεις της µη συµµόρφωσής του στην
επιδότηση της δράσης, όπου σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει
τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα εντός της τεθείσας προθεσµίας
συµµόρφωσης, η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή δύναται να προβεί στην
ανάκληση της χρηµατοδότησης της ∆ράσης και στη µονοµερή καταγγελία/
λύση της Συµφωνίας Επιδότησης.

Στην περίπτωση που εξωγενείς αιτίες καθυστερούν την έναρξη της υλοποίησης ή
και την υλοποίηση της ∆ράσης, για τις οποίες ο ∆ικαιούχος δεν φέρει ευθύνη, η
Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για την επίλυση και την άρση των εν λόγω αιτιών.
4. Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, ο ∆ικαιούχος µπορεί να παραιτηθεί από τη
χρηµατοδότηση και να λύσει την παρούσα Συµφωνία Επιδότησης ανά πάσα
στιγµή, µέσω έγγραφης και αιτιολογηµένης προειδοποίησης, µε προθεσµία 60
ηµερών και χωρίς υποχρέωση σχετικής αποζηµίωσης. Εάν δεν υπάρχει
αιτιολόγηση, ή η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή απορρίψει τηνπροβαλλόµενη
απαίτηση, η λύση εκ µέρους του ∆ικαιούχου κρίνεται καταχρηστική, και η
Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη Αρχή µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή, εν µέρει ή
εν όλω, των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για τη ∆ράση, κατ’ αναλογία µε τη
βαρύτητα των καταλογιζόµενων παραπτωµάτων και αφού δοθεί στο δικαιούχο η
δυνατότητα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις/αντιρρήσεις του.
11.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

Η Συµφωνία Επιδότησης θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και έχει λήξει µε την
ολοκλήρωση της δράσης και τη λήξη των υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων της.

12.

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα µόνα αρµόδια για οποιαδήποτε διαφορά που
προκύπτει σχετικά µε την παρούσα Συµφωνία Επιδότησης.
Όλοι οι όροι της παρούσας Συµφωνίας Επιδότησης θεωρούνται ουσιώδεις.
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Οι όροι και υποχρεώσεις της συµφωνίας επιδότησης υπεγράφησαν από το δικαιούχο
σε (4) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων δύο (2) τηρεί ο δικαιούχος στο φάκελο
της δράσης και τα δύο υποχρεούται να αποστείλει στην Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη
Αρχή, προκειµένου να υπογραφούν και από τον εκπρόσωπο της υπεύθυνης
αρχής/εντεταλµένης αρχής.

Οι Συµβαλλόµενοι

Για την Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλµένη
Αρχή

Για τον ∆ικαιούχο

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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