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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22–04–2005).
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014).
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με
την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
∆εκεμβρίου 2013.
6. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
“Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014–2020”.
7. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24–08–2015) Υπουργική Απόφαση με
θέμα “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014–2020 από Αρχές
∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”.
8. Την από 03–07–15 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, με την
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς
και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.
9. Την από 03–07–2015 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, με
την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο
10. Τα αποτελέσματα της Γραπτής ∆ιαδικασίας 02, ως προς το Θέμα 3ο με τίτλο “Εξειδίκευση, Επιλογή
Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ∆ράσης 9.a.1.1”, τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της
Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 με Α.Π. 72/13–01–
2016 [Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – Α∆Α: ΩΠΘΖ7Λ7–∆ΧΞ.
11. Την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης, και κατά συνέπεια της
υλοποίησης – εκτέλεσης της υποψήφιας τμηματοποιημένης Πράξης, η οποία αναφέρεται στον
τίτλο της παρούσας ∆ράσης.
ΚΑΛΕΙ
την Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς)
για την υποβολή πρότασης Πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο την τμηματοποιημένη Πράξη (phasing) του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”
2007–2013, με τίτλο “Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του
Ορφανοτροφείου

Θηλέων

Ι.

και

Μ.

Χατζηκυριακού

(Χατζηκυριάκειου

Ιδρύματος

Παιδικής

Προστασίας)”, ως προς το τμήμα της υλοποίησης μετά την 01–01–2016.

1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1

Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθεί το μέρος της υλοποίησης της Β’
Φάσης (υλοποίηση μετά την 01–01–2016) της τμηματοποιημένης Πράξης στο Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”
2007–2013, με τίτλο “Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του
Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής
Προστασίας)”.
Με τη συγκεκριμένη ∆ράση, και ιδιαίτερα μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών της εν
εξελίξει σύμβασης, προβλέπεται η επαναλειτουργία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής
Προστασίας.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και
εκσυγχρονισμού του Ορφανοτροφείου Θηλέων, που διέκοψε τη λειτουργία του μετά τις ζημιές
που υπέστη στο σεισμό του 1999.
Το ακριβές φυσικό αντικείμενο της Β’ Φάσης (υλοποίηση μετά την 01–01–2016), το οποίο θα
αποτελέσει και αντικείμενο συγχρηματοδότησης από την παρούσα ∆ράση 9.a.1.1 στην
Προγραμματική Περίοδο 2014–2020, θα καθορισθεί πλήρως με βάση τα προβλεπόμενα στη
σχετική Εγκύκλιο Οδηγιών της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, με θέμα
“Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ)
του ΕΣΠΑ 2007–2013” (Α.Π. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09–12–2015).

1.2

O ∆ικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
προβλέπονται από τους Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

1.3

O ∆ικαιούχος πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατά τα προβλεπό–
μενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

1.4

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης ∆εικτών της
Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020, ανάλογα με το επίπεδο της εμπλοκής του στην
παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών του.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1

Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική
προτεραιότητα, ειδικό στόχο ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020

ΚΩ∆.

16

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΚΩ∆.

10

ΚΩ∆.

09

ΚΩ∆.

9.a

ΚΩ∆.

9.a.1

ΚΩ∆.

9.a.1.1

ΚΩ∆.

055

ΚΩ∆.

3

Ανάπτυξη

–

Αναβάθμιση

Στοχευμένων

Κοινωνικών

Υποδομών

και

Υποδομών Υγείας.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
οποιωνδήποτε διακρίσεων.
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας
τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας,
προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης
της

κοινωνικής

ένταξης

και

της

πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων
ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω
βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε
υποβαθμισμένες περιοχές.
ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/

Αποκατάσταση

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:

Λειτουργίας

και

Εκσυγχρονισμός

Κεντρικού

Ορφανοτροφείου

Θηλέων

Κτιρίου
Ι.

και

του
Μ.

Χατζηκυριακού (Χατζηκυριάκειου Ιδρύμα–
τος Παιδικής Προστασίας).
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες.
2.2

Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών
παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
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Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών
Ε.Π.

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

16

10

ΕΤΠΑ

9.a

ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α

ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

∆υναμικότητα
T3305

άλλων κοινωνικών
υποδομών.

Φυσικά

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ/3

πρόσωπα.

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

210

Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελέσματος
Ε.Π.

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

16

10

ΕΤΠΑ

9.a

ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α

ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αριθμός.

ΕΤΠΑ/3

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πληθυσμός που
Τ3301

καλύπτεται από
κοινωνικές υποδομές.

Πίνακας 4: Λοιποί δείκτες
Λοιποί δείκτες
ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

–––

–––

–––

–––

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
–––

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1

Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την
παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00 € και κατανέμεται κατά πεδίο
παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:

1

όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Ε.Π. για τον υπολογισμό της
κοινοτικής συνδρομής.
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Πίνακας 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020

16

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

10

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

09/9.a

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

(9.a.1)

Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής
ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων
ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των
αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές.
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /
Α/Α

ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

(1)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(2)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(3)

(4)

3

7.000.000,00 €

(055)/
1

Τμηματοποιημένα Έργα/
9.a.1.1
ΣΥΝΟΛΟ

3.2

7.000.000,00 €

Η Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της
ανά πεδίο παρέμβασης / δράση ή/και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της
πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον ∆ικαιούχο μέσω της οικείας ιστοσελίδας
(www.pepattikis.gr).

3.3

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

4.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων
ορίζεται η 31 ∆εκεμβρίου 2023 (31–12–2023). Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα
πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

4.2

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν
έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

4.3

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται
στην υπ. αρίθμ. 81986/EΥΘΥ 712/31–07–2015 Υπουργική Απόφαση του Συστήματος
∆ιαχείρισης Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα
προγράμματα

ΕΣΠΑ

2014–2020

–

Έλεγχοι

νομιμότητας

δημοσίων

συμβάσεων

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014–2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους
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Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων” (ΦΕΚ
1822/Β/24–08–2015).
4.4

Ειδικότεροι όροι επιλεξιμότητας: Το ακριβές φυσικό αντικείμενο της Β’ Φάσης (υλοποίηση μετά
την 01–01–2016), το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συγχρηματοδότησης από την παρούσα
∆ράση, θα καθορισθεί πλήρως με βάση τα προβλεπόμενα στη σχετική Εγκύκλιο Οδηγιών της
Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, με θέμα “Ολοκλήρωση πράξεων που
συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013” (Α.Π.
127558/ΕΥΘΥ 1227/09–12–2015).

5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

5.1

O υποψήφιος ∆ικαιούχος υποβάλλει αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ
2014–2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτει ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ:
5.1.1 αφενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για τη συμπλήρωση δελτίων και
5.1.2 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση
logon.mnec.gr.
Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «Κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2014–2020, θα
πρέπει να υποβάλει αίτηση για «Κωδικό Φορέα», σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

5.2

Oι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η υπογεγραμμένη
αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Αττικής, στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 98–100, Τ.Κ. 117–41, Αθήνα, 5ος Όροφος, τις ώρες
08:00 – 15:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την 30–05–2016 έως την 29–07–2016.
∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και
αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ.
Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να
λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης
της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

5.3

Η

ηλεκτρονική πρόταση στο

ΟΠΣ, που

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

της

αίτησης

χρηματοδότησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i)

Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.pepattikis.gr. Η Αίτηση Χρηματοδότησης παράγεται από τον ∆ικαιούχο
ηλεκτρονικά μόνο από το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
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(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται
στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το ∆ικαιούχο
μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Προγραμματική Σύμβαση.
(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
(v) Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση ρεαλιστικότητας χρονοδιαγράμματος.
(vi) Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε
φάσεις.
(vii) Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης
της Πράξης.
(viii) Βεβαίωση – ∆ήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.
(ix) Έγγραφα σχετικά με την ∆ιοικητική Ικανότητα/Επάρκεια Οργανωτικής ∆ομής, εφόσον
απαιτείται.
(x)

Έγγραφα σχετικά με την ∆ιοικητική Ικανότητα/∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης
έργων, εφόσον απαιτείται.

(xi) Έγγραφα σχετικά με την Επιχειρησιακή Ικανότητα/Επάρκεια Ομάδας Έργου, εφόσον
απαιτείται.
(xii) Έγγραφα σχετικά με την Επιχειρησιακή Ικανότητα/Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών
έργων, εφόσον απαιτείται.
(xiii) Λοιπά έγγραφα. [δήλωση ∆ικαιούχου για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)].
Ο υποψήφιος ∆ικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα
και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε
μορφή αρχείου τύπου pdf.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ.
χάρτες, σχέδια, κλπ) ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 98 – 100, Τ.Κ. 117–41,
Αθήνα, 5ος Όροφος, τις ώρες 08:00 – 15:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες, συνημμένα στην
υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.
6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο ∆ικαιούχο, σύμφωνα με τις ανωτέρω

απαιτήσεις του κεφαλαίου 4, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα
παρακάτω βήματα:
6.1

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. της
Περιφέρειας Αττικής σε δύο στάδια:
Α Στάδιο: Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης
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Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία:
Άμεση Αξιολόγηση
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την
ημερομηνία υποβολής της στην Ε.Υ.∆.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής. Η προθεσμία για τον έλεγχο
της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του ∆ικαιούχου, από την
Ε.Υ.∆.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία της
υποβολής της πρότασης από τον ∆ικαιούχο [παρ. 2, άρθρο 20, Ν. 4314/2014].
6.2

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
Ο δυνητικός ∆ικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας
Αττικής σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43
της Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ 712/31–07–2015 [ΦΕΚ 1822/Β/24–08–2015]. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από
την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης,
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον ∆ικαιούχο και όπου
απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον
είναι διαφορετικός φορέας από τον ∆ικαιούχο.
Η Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της
Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής και κοινοποιούνται στους δυνητικούς ∆ικαιούχους που υπέβαλαν
την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα ∆ιαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της Ε.Υ.∆.Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής, που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης
την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που
εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης
μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η
Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης:
Στην περίπτωση εφαρμογής άμεσης αξιολόγησης, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση, η πρόταση
επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και
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μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης.
Σε αυτή την περίπτωση η Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής εισηγείται την έκδοση Απόφασης
Ένταξης της Πράξης.
6.3

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την Περιφερειάρχη Αττικής, σε συνέχεια
προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

6.4. ∆ημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται

στο

Ε.Π.,

των

∆ικαιούχων

αυτών,

καθώς

και

του

ποσού

της

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση
των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον:
κ. Κουκούλης Ιωάννης, 213–150.15.35, jkoukoulis@mou.gr

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020,
το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται
στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και
οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση
Τ∆Π/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου,
εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της
πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός
τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, με το σύνολο
των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ
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Συνημμένα:
1.

Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων.

Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr.
2.

Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης.

3.

Υπόδειγμα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης.

4.

Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

5.

Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

6.

Οδηγός για την εκτίμηση ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014–2020.

7.

Η υπ’ αρίθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31–07–15 (ΦΕΚ 1822/Β/24–08–2015) Υπουργική Απόφαση του
Συστήματος ∆ιαχείρισης.

Εσωτερική διανομή:
1.

Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

2.

Προϊστάμενος Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

3.

Προϊστάμενος Μονάδας Α’ Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

4.

κ. Ιωάννης Κουκούλης – Στέλεχος Μονάδας Α’ Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού / Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ / Γενική ∆/νση ∆ημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης Π∆Ε, Υπόψη κ. Γρουζή, Νίκης
5, Πλ. Συντάγματος, 101–80, Αθήνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο ∆ικαιούχος της Πράξης, που θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αναλαμβάνει την τήρηση
των παρακάτω υποχρεώσεων:
1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της Ε.Υ.∆.Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει
με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν
την επιτήρηση του ∆ικαιούχου από τη Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής και την επιβολή στο
∆ικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii)

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

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για τις
διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις
πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο
απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής σχετικά
με την εξέλιξη της πράξης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική
και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(v)

Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που
υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που
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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 των πράξεων.
(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να
πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την
αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii)

Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο
εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

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

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, μέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της
πράξης:
α)

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

β)

επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων
για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων
εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται
στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate), δεν απαιτείται να γίνει κάποια
προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που
υποβάλλει ο ∆ικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων
εκτίμηση των εσόδων, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα
καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την
προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του Ε.Π., αναλόγως με το ποια
χρονική στιγμή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα
οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη
δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη

Κωδικός Πρόσκλησης:
Αρ. Εντύπου:
Έκδοση:

ΑΤΤ018
Ε.Ι.1_1
1η

– 13/16 –

ΑΔΑ: 7ΥΖΟ7Λ7-ΥΒΨ

διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
∆ικαιούχος.
4.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για
όσο χρόνο ο ∆ικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και
στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, στην
Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii)

Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει
τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον
ζητηθούν.

5.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i)

Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής στη διαδικτυακή πύλη
www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του ∆ικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της
πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη
δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της
τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων
υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω
των 500.000,00 €, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο
εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής
ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη
άνω των 500.000,00 €.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία
και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το
Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να λειτουργεί διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως
σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα,
επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
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δ)

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν
εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

ε)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και
κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της
από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού
προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο
πλαίσιο αυτό.

6.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της
πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων
των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδομένων
μεμονωμένων συμμετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηματολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ που
συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες.
Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και
τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση
πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 €, από την 31 ∆εκεμβρίου που
ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της
ολοκληρωμένης πράξης. 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.
(ii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο
εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. της
Περιφέρειας Αττικής.

(iii)

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το
δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:
α)

Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την
τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων να μην επέλθει:


παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής
προγράμματος,



αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής, η οποία παρέχει σε
μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα,



ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των
όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.
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β)

Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της
πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ε.Υ.∆.Ε.Π. της Περιφέρειας
Αττικής.

7.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(i)

Επειδή η Πράξη είναι τμηματοποιημένη και υλοποιείται, θεωρείται ότι ο ∆ικαιούχος έχει επάρκεια
τόσο οργανωτικής δομής/εμπλεκομένων υπηρεσιών, όσο και διαδικασιών διαχείρισης και
υλοποίησης έργων.
Η επικαιροποίηση των στοιχείων της διοικητικής επάρκειας από τον ∆ικαιούχο πρέπει να γίνει και
να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της
τμηματοποιημένης Πράξης στην Π.Π. 2014–2020 (ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης).
Ο έλεγχος εκπλήρωσης του παρόντος Ειδικού Όρου, θα γίνει σε επόμενη φάση ελέγχου.
(§3.4.1, Οδηγός για την Εκτίμηση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ
2014–2020)
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