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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ο παξψλ νδεγφο απεπζχλεηαη : 

 ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ή ΔΦ), πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβνπλ ζηηο πξνζθιήζεηο γηα 

έληαμε πξάμεσλ, ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ λα πινπνηήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε, ζην πιαίζην ησλ ΔΠ 

2014 -2020 

 ζηνπο δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο πξάμεσλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα 

ππνβάιινπλ αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020, ζην πιαίζην ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνζθιήζεσλ απφ ηηο ΓΑ/ΔΦ.  

Ο νδεγφο έρεη ζπληαρζεί κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηφζν ηηο αξκφδηεο ΓΑ/ΔΦ ζην ζρεδηαζκφ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. Δπίζεο παξάιιεια 

έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο λα πξνεηνηκάζνπλ ην ηκήκα ηνπ θαθέινπ ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο, πνπ αθνξά ζηε δηνηθεηηθή, επηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα θαη 

ηαπηφρξνλα λα απηναμηνινγεζνύλ ψζηε λα εθηηκήζνπλ έγθαηξα ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο. 

ηνλ νδεγφ πεξηιακβάλνληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013 «πεξί θαλνληζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην ΔΣΠΑ, ην ΔΓΣΑΑ θιπ» (εθεμήο Καλνληζκφο Κνηλψλ Γηαηάμεσλ – ΚΚΓ), ηνπ λ. 4314/2014 γηα ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 

2014 – 2020, θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξ. 50 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ. Δπίζεο πεξηέρεη ηηο 

θχξηεο θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο ΓΑ/ΔΦ γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςε 

θαηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ πξηλ ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο αλαιπηηθφηεξεο νδεγίεο, ηφζν γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξάμεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ, φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ πξνηεηλφκελε 

ηεθκεξίσζε απφ πιεπξάο ηνπ δηθαηνχρνπ. εκεηψλεηαη φηη, ηα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, απνηεινχλ ηα γεληθά θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ πεξηιακβάλεη πηζαλέο πξφζζεηεο απαηηήζεηο, πνπ δχλαηαη λα 

θαζνξίζεη ε αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ. 

Παξάιιεια, θαηαδεηθλχεη ηηο θξίζηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη 

ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ πηζαλψλ αδπλακηψλ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε έγθαηξα λα ιάβνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα. 

Σέινο πεξηέρεη ππνδείγκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηεθκεξίσζεο, θαη γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ (Πξνγξακκαηηθή, 

δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο) πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ 

πιεξνθνξηψλ απφ πιεπξάο ησλ δηθαηνχρσλ. 

εκεηψλεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο ηεο εμαζθάιηζεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ ΠΠ 

2014-2020 παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Ωο εθ ηνχηνπ νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο (Γηθαηνχρνη, ΓΑ) θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ΠΠ 2007-2013, θαη ηελ 

ππάξρνπζα εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο. 
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1.  ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ  

ΣΟ ΔΠΑ 2014–2020 

Η δηαζθάιηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020 απνηειεί θαλνληζηηθή 

ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 125, παξ. 3δ ηνπ Καλ.(ΔΔ) αξ. 1303/2013 (Καλνληζκφο Κνηλψλ Γηαηάμεσλ). 

χκθσλα κε ην σο άλσ άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ (ΚΚΓ), ε αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο «εμαζθαιίδεη 

φηη ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν γ) πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο πξάμεο».  

χκθσλα, επίζεο, κε ην άξζξν 50 ηνπ λ. 4314/2014 : 

«1. Η αξρηθή εθηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ 

δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εθάζηνηε πξάμεο θαη πξηλ ηελ 

επηινγή ηεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020. Η εθηίκεζε απηή επαλαβεβαηψλεηαη, κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη επαιεζεχζεσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο έσο 

θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

2. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν δηθαηνχρνο νθείιεη, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο θξίζεθε αξρηθά επαξθήο, λα απνδεηθλχεη ηε δηνηθεηηθή, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή επάξθεηά ηνπ θαη λα πξνζθνκίδεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

3. Μέξνο ή θαη ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ εθηίκεζεο ηεο δηνηθεηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κέζσ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο απφ ηξίηνπο θνξείο.» 

ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4314/2014 πξνβιέπεηαη εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξεο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο δηνηθεηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ ππνζηήξημήο ηνπο, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Σνπξηζκνχ & Ναπηηιίαο. 
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2.  ΚΤΡΙΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΔΠΑ 2014–2020 

2. 1. Δθαξκνδόκελε δηαδηθαζία θαη ρξνληζκόο 

Η θχξηα θαηεχζπλζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ( ΓΔ) ηεο πεξηφδνπ 2014 – 2020, σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ, είλαη φηη ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο θαιείηαη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, λα ηεθκεξηψζεη : 

 Σε δηνηθεηηθή,  

 Σελ επηρεηξεζηαθή θαη  

 Σε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ηθαλφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, γηα ηελ νπνία 

ππνβάιιεη αίηεζε. 

Γελ απαηηείηαη λα έρεη ήδε απνθηήζεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (φπσο ίζρπε θαηά ηελ ΠΠ 2007 – 2013). 

Δπεηδή ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ηεθκεξηψλεηαη κε ζηνηρεία, πνπ 

αθνξνχλ φιεο ηηο αληίζηνηρνπ ηχπνπ πξάμεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα αηηεζεί ν δηθαηνχρνο, θαη ηα νπνία είλαη ζηαζεξά 

γηαηί απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, είλαη ζθφπηκν ν θνξέαο λα πξνεηνηκάζεη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ζε πξνεγνχκελν ρξφλν, ψζηε λα ζπκπιεξψλεη γηα ηελ θάζε αίηεζή ηνπ, ηα πξφζζεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, φπνπ απαηηείηαη θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

Μία δεχηεξε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ είλαη φηη, 

ζχκθσλα κε ην λ. 4314/2014, δελ πξνβιέπεηαη ε ζχλαςε εηδηθήο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο (φπσο πξνέβιεπε ε 

παξ. 3 ηνπ άξ. 22 ηνπ λ. 3614/2007, ε νπνία  είρε σο πξνυπφζεζε ν «αδχλακνο» δηθαηνχρνο λα κπνξεί λα 

ζπκβιεζεί κε άιιν «δηαρεηξηζηηθά επαξθή δηθαηνχρν», κφλν φηαλ δελ «επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ 

επάξθεηα»). Δπαθφινπζα ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δχλαηαη, γηα ηνλ ίδην ηχπν πξάμεσλ, λα ιεηηνπξγήζεη ζε κηα πξάμε σο 

δηθαηνχρνο ν ίδηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πθηζηάκελν δπλακηθφ ηνπ, ελψ ζε άιιε πξάμε δχλαηαη κε θαηάιιειε 

ηεθκεξίσζε λα κεηαβηβάζεη ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο ζε άιιν ηθαλφ δηθαηνχρν, κέζσ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

ή/θαη λα εληζρπζεί σο πξνο ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ ηθαλφηεηα. ηελ ΠΠ 2014 - 2020 έλαο «αδχλακνο» δηθαηνχρνο 

κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ζε άιιν δηθαηνχρν (ππνθαηάζηαζε σο 

δηθαηνχρνο) κε Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ήδε ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία π.ρ. κε αμηνπνίεζε 

ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010.  

 

2. 2. Γεληθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο  δηθαηνύρνπ 

Γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020 νξίδνληαη σο γεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (θαη φρη σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε 

βεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο) ηα αθφινπζα : 

A. Γηνηθεηηθή Ιθαλόηεηα 

Η δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα δχλαηαη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

Ι.  Δπάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ή / θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε 

ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο  

ΙΙ.  Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ. 

Η θάιπςε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο δχλαηαη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη κε ηελ χπαξμε ζε ηζρύ 

πηζηνπνίεζεο κε βάζε εγθεθξηκέλα πξόηππα. 

Β. Δπηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηα 

Η επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε πξάμε. 
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Η επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα δχλαηαη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

Ι.  Δπάξθεηα ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ πξάμε  

ΙΙ.  Δκπεηξία ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ. 

Γ. Υξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο 

θξίλεηαη φηη εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο «πξν-ρξεκαηνδφηεζεο», πνπ ηζρχεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα απφ ην ΠΓΔ. Η αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

πξάμεσλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ηελ θαηαβνιή ίδησλ πφξσλ απφ ηνλ δηθαηνχρν. Απαηηείηαη επνκέλσο 

αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ ζε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε ίδηα 

ζπκκεηνρή ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. 

Γ. Πξόζζεηα θξηηήξηα - ππνδείμεηο 

Η αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (Γ.Α.) δχλαηαη λα πξνζαξκφζεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ παξφληνο νδεγνχ, 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πξφζθιεζεο πνπ εθδίδεη θαζψο θαη λα πξνζζέηεη, αλ απαηηείηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, 

ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε δηνηθεηηθή, επηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ζηελ εθάζηνηε 

πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ εθδίδεη, φπσο π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο πινπνίεζεο πξάμεσλ κε ίδηα κέζα θαη ηδίσο 

κέζσ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ζηελ νκάδα έξγνπ ε χπαξμε ζηειέρνπο κε 

ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε θ.α.1 

Ιδηαίηεξα ζηηο πξνζθιήζεηο πνπ αθνξνύλ ζε έξγα κεηαθνξώλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ όςε νη 

απαηηήζεηο εθπιήξσζεο ησλ αηξεζηκνηήησλ 7.1, 7.2 θαη 7.3 νη νπνίεο αθνξνχλ φια ηα ΔΠ ζηα νπνία έρνπλ 

ελζσκαησζεί νη ζρεηηθέο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ κεηαθνξψλ (ΔΣΠΑ: 7α, 7β, 7γ θαη 7δ, Σ: d (i, ii, iii). Η 

αμηνιόγεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ δηθαηνύρσλ απνηειεί έλα κέηξν πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ αηξεζηκνηήησλ. Η επάξθεηα δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πινπνηήζεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε πνπ ππνβάιιεηαη θάζε θνξά πξνο αμηνιφγεζε θαη εμεηάδεηαη κφλν ζε ζρέζε κε απηήλ. 

Καηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο δηθαηνχρσλ έξγσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ έξγσλ κεηαθνξψλ) κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο φπσο πρ ε χπαξμε θαη εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ δεκνπξάηεζεο θαη αλάζεζεο έξγσλ, δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εθαξκνγήο θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο πξάμεσλ.  

Η φιε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζα 

γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα 

ζρεδηαζζνχλ ηα θαηάιιεια πεδία ζην ΟΠ. Σα ππνδείγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ (1-10) 

έρνπλ κόλν ππνβνεζεηηθό ξόιν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Με ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζα δεκηνπξγείηαη γηα θάζε δπλεηηθφ δηθαηνχρν Καξηέια Φνξέα 

φπνπ ζα ππάξρεη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε θαη ζα 

επηθαηξνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ν δηθαηνχρνο ζα ππνβάιιεη πξφηαζε γηα έληαμε πξάμεο, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

ηνλ ίδην ηχπν πξάμεο. 

Αθνινπζνχλ κε πνιχ κεγαιχηεξε αλάιπζε, νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ηεθκεξίσζεο θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ λα εθηειέζεη ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε. 

                                                           
1 Τπνγξακκίδνληαο ζηελ Πξφζθιεζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ παξφληα Οδεγφ 
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3.  ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

3. 1. Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 

Αλαιπηηθφηεξα θαη ζηε βάζε ησλ αθφινπζσλ ππνθξηηεξίσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ηεθκεξίσζεο απφ ην δπλεηηθφ 

δηθαηνχρν, ε ΓΑ/ΔΦ πξνβαίλεη γηα ην θξηηήξην απηφ ζε δπαδηθή αμηνιφγεζε (ΝΑΙ/ΟΥΙ). Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 

ππνθξηηεξίσλ θαη ε πξνηεηλφκελε ηεθκεξίσζε : 

3.1.1. Δπάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο 

Η απαίηεζε θάιπςεο ηνπ ππνθξηηεξίνπ αθνξά ζηελ ειάρηζηε αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 

πθηζηάκελε ππεξεζηαθή νξγάλσζε ηνπ δηθαηνύρνπ θαζψο θαη ζηελ ύπαξμε ησλ αλαγθαίσλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ από ηελ εθαξκνδόκελε λνκνζεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο επάξθεηαο, ν δηθαηνχρνο απνηππψλεη ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ/ηκεκάησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαζψο επίζεο θαη ηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ φπνπ απαηηείηαη. 

Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο θαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ δηθαηνχρνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί νη ππεξεζίεο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ζηαδίσλ 

– ελεξγεηψλ ηνπ θχθινπ δσήο κίαο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: 

(i)Πξνεηνηκαζία/σξίκαλζε πξάμεσλ/ππνέξγσλ. Σν ζηάδην πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο, πξνθεηκέλνπ κηα πξάμε (ηα ππνέξγα ηεο) λα είλαη έηνηκε 

είηε γηα δεκνπξάηεζε είηε γηα πινπνίεζε κε ίδηα κέζα. Γηα ηα ηερληθά έξγα πεξηιακβάλεη θαη ηα 

ηκήκαηα/ππεξεζίεο γηα ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο απφθηεζεο γεο (π.ρ. απαιινηξηψζεηο). 

(ii) Γηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, αλάζεζε ζχκβαζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ (ή δηαδηθαζία 

επηινγήο σθεινπκέλσλ φπνπ απαηηείηαη) ή απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα (απηεπηζηαζία). 

(iii) Δπίβιεςε παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο. 

(iv) Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε πξάμεο θαη πιεξσκέο.  

(v) Ννκηθή ππνζηήξημε (πξναηξεηηθά)  

Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη νη νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο 

πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ αλά κνλάδα θαη νη θχξηεο, ζρεηηθέο κε ηελ πξάμε, 

εηδηθφηεηεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο εκπιεθφκελεο κνλάδεο, νη θχξηεο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο, νη ινηπέο εζσηεξηθέο ή / θαη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο / ηκήκαηα πνπ εκπιέθνληαη θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ ηεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζπληνληζκνχ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ ν δηθαηνχρνο λα αμηνινγεζεί ζεηηθά σο πξνο ην ππνθξηηήξην απηφ, πξέπεη λα ππνβάιεη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θάθειν κε ηα αθφινπζα πεξηερφκελα : 

 πζηαηηθή πξάμε  

Αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ Φχιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ), ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε πξάμε 

ζχζηαζήο ηνπ, κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο αιιαγέο (ή άιιν θαηάιιεια δεκνζηεπκέλν έγγξαθν π.ρ. θαηαζηαηηθφ). Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαη αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα, ε πξάμε ζχζηαζεο κπνξεί λα είλαη: 

− Γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ην ΠΓ κε ηελ πιένλ πξφζθαηε δνκή (ζχζηαζε/ κεηνλνκαζία) 

ηνπ Τπνπξγείνπ /αλεμάξηεηεο αξρήο 

− Γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ην άξζξν 1 ή 3 αληίζηνηρα ηνπ λ. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) 
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− Γηα ηα ΝΠΓΓ θαη ηηο ΑΔ ηνπ δεκνζίνπ ν ηδξπηηθφο ηνπο λφκνο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

− Γηα ηα ΝΠΙΓ ε ηδξπηηθή ηνπο πξάμε, αλ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

− Γηα ηα ΝΠΙΓ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε δεκνζίεπζε θαηαζηαηηθνχ, ην ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπο (ή ην δεκνζηεπκέλν κε άιιν ηξφπν θαηαζηαηηθφ ηνπο) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (δειαδή κε 

θσδηθνπνηεκέλε ελζσκάησζε ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ). 

 Οξγαληζκόο/Καλνληζκόο ηνπ θνξέα 

Αλαθέξεηαη ην ΦΔΚ ή ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, φπνπ απνηππψλεηαη ε ηζρχνπζα νξγαλσηηθή δνκή, θαη 

νξίδνληαη νη ππεξεζηαθέο ηνπ κνλάδεο, πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξέα κπνξεί λα είλαη : 

− Γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ, ην ΠΓ κε ηνλ ηζρχνληα «Οξγαληζκφ» ηνπ Τπνπξγείνπ 

− Γηα ηνπο Γήκνπο ή ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηα ΝΠΓΓ, ν ηζρχσλ Οξγαληζκφο (εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ), φπσο είλαη 

δεκνζηεπκέλνο ζε ΦΔΚ 

− Γηα ηα ΝΠΙΓ, ν ηζρχσλ θαλνληζκφο (εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ή φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη), θαηάιιεια 

εγθεθξηκέλνο απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ή/θαη δεκνζηεπκέλνο. 

 Σεθκεξίσζε ηεο ζπγθξόηεζεο ησλ θξίζηκσλ ππεξεζηώλ ηνπ (π.ρ. ηερληθή ή/θαη νηθνλνκηθή 

ππεξεζία) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 

Γηα ηηο θχξηεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ε 

απφθαζε ηνπ θαηάιιεινπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ, γηα ηνλ νξηζκφ πξντζηακέλνπ (ή αλαπιεξσηή), ηφζν γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ππεξεζία, ε νπνία ζα δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο, φζν θαη γηα ηελ θχξηα ππεξεζία(εο) πνπ αλαιακβάλεη (νπλ) 

ηελ αλάζεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ (π.ρ. δεκφζηαο ζχκβαζεο ή απφθαζεο Τινπνίεζεο κε 

ίδηα κέζα). Πην ζπγθεθξηκέλα θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξέα, ε ελ ιφγσ απφθαζε κπνξεί λα είλαη : 

− Γηα ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, νξηζκφο πξντζηακέλνπ ζηηο ειάρηζηα αλαγθαίεο γηα ηελ πξάμε ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο (ππεξεζία πνπ εθηειεί ην έξγν, νηθνλνκηθή ππεξεζία). 

− Γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο, ηα ΝΠΓΓ θαη ηηο ΑΔ ηνπ δεκνζίνπ, νξηζκφο πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ή/θαη ηερληθήο ππεξεζίαο γηα πξάμεηο κε ηερληθφ πεξηερφκελν. 

− Γηα ηα ινηπά ΝΠΙΓ νξηζκφο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, αξκφδηνπ/σλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ 

θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη νξηζκφο πξντζηακέλνπ ηερληθήο ππεξεζίαο γηα πεξηπηψζεηο 

πξάμεσλ κε ηερληθφ πεξηερφκελν. 

 Σεθκεξίσζε γηα ην/α αξκόδην/α όξγαλα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν/α γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Η ηεθκεξίσζε απηή κπνξεί λα αθνξά ζην λφκηκν εθπξφζσπν ή ην θαηάιιειν κνλνκειέο φξγαλν, πνπ έρεη 

αξκνδηφηεηα θπξίσο γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ ή ηελ ππνγξαθή ησλ θχιισλ ρξνλνρξέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ/ππνέξγσλ πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα – «απηεπηζηαζία»). Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

θνξέα, ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ππφδεηγκα 3 ), ν δηνξηζκφο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πνπ πξνΐζηαηαη ηεο 

ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν, γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ, ε πξάμε δηνξηζκνχ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ε 

δεκνζηεπκέλε ζε ΦΔΚ απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θιπ. Δπίζεο, φπνπ απαηηείηαη, ε ηεθκεξίσζε αθνξά ζηε 

ζχζηαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ (π.ρ. γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο ε νηθνλνκηθή επηηξνπή).  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αμηνιφγεζεο θαηαγξάθεηαη ζε πίλαθα (βι. ππφδεηγκα  1. ΤΣΑΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΔΛΔΥΩΗ) 

ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηδίσο θαηά ην ηκήκα ηεο δνκήο ηνπ θνξέα πνπ πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ 

θαζψο θαη ην/α αξκφδην/α φξγαλα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν/α γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 Σεθκεξίσζε ηεο ηξέρνπζαο ζηειέρσζεο αλά εκπιεθόκελε ππεξεζηαθή κνλάδα 
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Γηα ηηο θχξηεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε, ππνβάιιεηαη πίλαθαο, κε ηελ 

πξφζθαηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ο πίλαθαο απηφο (βι. ππφδεηγκα1 ΤΣΑΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΔΛΔΥΩΗ) 

ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο αιιαγέο, θαηάιιεια ππνγεγξακκέλνο απφ ην φξγαλν, 

πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Γελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη νλνκαζηηθφο (παξά κφλν γηα ηνπο 

πξντζηακέλνπο ησλ «θξίζηκσλ ππεξεζηψλ» ηνπ), αιιά λα πεξηιακβάλεη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε ζηειέρνπο θαη λα 

αθνξά ζηα ζηειέρε, πνπ έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο κε ην θνξέα. 

 Σεθκεξίσζε γηα ηελ ύπαξμε ησλ απνθαηλνκέλσλ ή γλσκνδνηνύλησλ νξγάλσλ γηα ηελ αλάζεζε θαη 

επίβιεςε ηερληθώλ έξγσλ θαη κειεηώλ, όπνπ απαηηείηαη 

Δθφζνλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε πεξηέρεη ππνέξγν κε ηερληθφ πεξηερφκελν (κειέηε ή έξγν), ηφηε ν θνξέαο πξέπεη λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ νξγάλσλ πνπ γλσκνδνηνχλ ή απνθαίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή αξρείν ζε κνξθή πίλαθα (βι. ππφδεηγκα 2), κε 

ηελ αληηζηνίρεζε ησλ νξγάλσλ Γηεπζχλνπζα/επηβιέπνπζα ππεξεζία, ηερληθφ ζπκβνχιην, αξκφδην γηα αηηήζεηο 

ζεξαπείαο. Ο πίλαθαο ζπλνδεχεηαη κε ηνλ αξηζκφ ΦΔΚ ηνπ ΠΓ ή ηεο ΚΤΑ πνπ νξίδεη πνηα είλαη ηα φξγαλα απηά (π.ρ. 

γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ην ΠΓ 7/2013 /ΦΔΚ Α’ 26).  

 

3.1.2. Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο πξάμεσλ  

Ο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη/εθαξκφδεη γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο. 

 Πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ πνπ εθαξκόδνληαη θαη απόθαζε θαηάιιεινπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ πνπ ηηο 

ζέηεη ζε εθαξκνγή. 

Η ηεθκεξίσζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε ηελ ππνβνιή εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο (ή 

ησλ πξάμεσλ)είηε κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπο, κε θαηάιιειεο παξαπνκπέο ζηελ εθαξκνδφκελε λνκνζεζία. 

(Τπφδεηγκα 4) 

Δλδεηθηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ ή ηεο ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηέρεη: 

− δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη αλάζεζεο ζπκβάζεσλ θαη ην αλαιπηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν ηε 

δηέπεη ή ζχκθσλα κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο. ηελ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζία πξέπεη λα απνηππψλεηαη, φπνπ βξίζθεη εθαξκνγή, θαη ε ρξήζε ηνπ ΔΗΓΗ. 

− δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο πξάμεσλ πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα (εθφζνλ απαηηείηαη)  

− δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ 

− δηαδηθαζίεο πιεξσκήο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ   

− ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπληνληζκνχ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ απαηηείηαη)  

− ηξφπν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ / ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εθφζνλ απαηηείηαη) 

− ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο  

ΠΡΟΟΥΗ :Δάλ ν θνξέαο έρεη ήδε εηνηκάζεη ζρεηηθό εγρεηξίδην γηα ηελ απόδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ 

επάξθεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 2007 – 2013, κπνξεί λα επηθαηξνπνηήζεη ην εγρεηξίδην απηό κε βάζε ηηο 

αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο (π.ρ. εθαξκνγή ΚΗΜΓΗ – ΔΗΓΗ, λένο λόκνο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, ΚΤΑ 

πιεξσκώλ ΠΓΔ θιπ) θαη λα ιάβεη απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ από ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θνξέα, π.ρ. απόθαζε Γ.. ή απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα, Γεληθνύ Γ/ληή ή Πξνέδξνπ ή 

Γ/λνληα πκβνύινπ γηα ηα ΝΠ αλάινγα κε ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηνπο. Η απόθαζε ηνπ νξγάλνπ 

απηνύ, θαηάιιεια δεκνζηεπκέλε (όηαλ απαηηείηαη), ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη αλαιπηηθφ εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ, δηθαηνχρνη ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ή ΟΣΑ ή 

ΝΠΓΓ δχλαηαη αληί απηνχ, λα ππνβάινπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο (π.ρ. αλάζεζε θαη παξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ, ηκεκαηηθή/ νξηζηηθή 

παξαιαβή παξαδνηέσλ, παξαθνινχζεζε ππνέξγσλ πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 

πιεξσκέο θιπ), αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξάζεο ή/θαη ζε κνξθή Γηαγξακκάησλ Ρνήο, κε επηζήκαλζε ησλ 
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επηκέξνπο ηκεκάησλ / ππεξεζηψλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα θάζε επηκέξνπο ελέξγεηα θαη κε ζαθή αλαθνξά ζην 

εθαξκνδφκελν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηνπο δηέπεη. 

Δπηπξφζζεηα θαη ζε πεξηπηψζεηο πξάμεσλ, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ άλσ ηνπ νξίνπ ηνπ 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, ηα ΝΠΙΓ πνπ δελ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ λφκσλ γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, κειεηψλ ή ππεξεζηψλ/πξνκεζεηψλ νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαηάιιεια εγθεθξηκέλν 

ή/θαη δεκνζηεπκέλν (αλ απαηηείηαη) «Καλνληζκό αλάζεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζπκβάζεσλ», ή λα 

αλαθέξνπλ ην ζρεηηθφ θχιιν ΦΔΚ, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ην ηζρχνλ πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ 

νδεγηψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. ηνλ θαλνληζκφ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια ηα ζεκεία, απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ε ηήξεζε ησλ ΠΓ/λφκσλ γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ άλσ ησλ θνηλνηηθψλ νξίσλ θαζψο θαη ε ηήξεζε 

ησλ αξρψλ δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο γηα αλαζέζεηο θάησ ησλ ελ ιφγσ νξίσλ.  

Γεδνκέλνπ φηη ηα ππνθξηηήξηα Ι θαη ΙΙ ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ΓΑ/ΔΦ κε δπαδηθφ 

ηξφπν (NAI/OXI ή ηελ έλδεημε δελ απαηηείηαη) αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξέα, ν δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιιεη ηελ 

πξφηαζε είλαη ρξήζηκν λα απηναμηνινγεζεί ψζηε λα γλσξίδεη αλ θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο. 

 

3.1.3 Δλαιιαθηηθόο ηξόπνο ηεθκεξίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο κέζσ πηζηνπνίεζεο από ηξίηνπο 

θνξείο 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο θάιπςεο ησλ ππνθξηηεξίσλ Ι  θαη ΙΙ ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, ελαιιαθηηθά, κπνξεί ν 

θνξέαο λα δηαζέηεη ζε ηζρχ θαη λα ππνβάιεη, πηζηνπνηεηηθφ απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλν πηζηνπνηεηηθφ νξγαληζκφ : 

 είηε θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1429 «Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νξγαληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ 

ραξαθηήξα» γηα ηηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο 

Οδεγνχο Δθαξκνγήο: 

o ΔΛΟΣ 1431-1 «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο δεκνζίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο»  

o ΔΛΟΣ 1431-2 «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»  

o ΔΛΟΣ 1431-3 «Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΟΣ 1429 γηα νξγαληζκνχο πινπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ κε ίδηα κέζα» 

 είηε θαηά ην πξφηππν ISO 9001, εθ’ φζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

(ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ) έξγσλ. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή 

θαηεγνξίεο δξάζεσλ ήηνη, Γεκφζηα Σερληθά Έξγα Τπνδνκψλ, Γεκφζηα Έξγα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ή 

Γεκφζηα Έξγα πνπ Τινπνηνχληαη κε Ίδηα Μέζα. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ επηβεβαηψλεη ηε 

ζρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκθαλψο ε αληίζηνηρε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο δξάζεσλ 

ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε.  

Δθφζνλ, επνκέλσο, ν θνξέαο δηαζέηεη ζε ηζρχ ηέηνηα πηζηνπνίεζε, αληί άιιεο ηεθκεξίσζεο, ππνβάιιεη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, (Τπφδεηγκα 5) θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ νξγαληζκνχ, αλ δελ πξνθχπηεη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε  ηνπ λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ ηνπ θνξέα όηη δελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο πνπ ηξνπνπνηνύλ ην πηζηνπνηεηηθό , είηε σο 

πξνο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο είηε σο πξνο ηνλ αξηζκό / εηδηθόηεηεο ησλ ζηειερώλ ηνπ.  . 

Γηα δηθαηνχρνπο λνκηθά πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ην νξγαλφγξακκα πεξηιακβάλεη αξθεηέο κνλάδεο θαη ηκήκαηα, 

ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο ζε επίπεδν ζπλνιηθφ, πρ: ε ηεθκεξίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο Γηθαηνχρνπ ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020, λα γίλεηαη ζην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη φρη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ή Γηεπζχλζεσλ (φπσο ε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ, 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θ.ν.θ.) 

Η ηεθκεξίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζην επίπεδν ησλ Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ σο Γηθαηνχρσλ θαη φρη ησλ επί κέξνπο Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο εκπιέθνληαη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ή λα γίλεηαη ζην επίπεδν Γεληθήο Γξακκαηείαο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εκπιέθνληαη Γ/λζεηο ή ηκήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο Γεληθέο Γ/λζεηο. 
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3. 2. Δπηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηα 

Η επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα δχλαηαη λα αμηνινγείηαη κε βαζκνιφγεζε ησλ παξαθάησ θξηηήξησλ : 

Ι.  Δπάξθεηα ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ πξάμε  

ΙΙ.  Δκπεηξία ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ. 

Πην αλαιπηηθά : 

3.2.1. Δπάξθεηα πξνηεηλόκελεο νκάδαο έξγνπ 

Η ηεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ην δηθαηνχρν νκάδαο έξγνπ, πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ 

πξνηεηλφκελε πξάμε, πεξηιακβάλεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηελ αθφινπζε ηεθκεξίσζε(βι. ππφδεηγκα 6 Οκάδα 

έξγνπ): 

 Σνλ Τπεύζπλν Έξγνπ (ΤΔ) κε νλνκαηεπώλπκν θαη εηδηθόηεηα, φπσο νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν 

ηνπ ΣΓΠ θαη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ πξάμε, γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηά 

ηεο, θαζψο θαη ην ξφιν/αξκνδηφηεηεο ηνπ ΤΔ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο. 

 Σν ινηπό νξγαλσηηθό ζρήκα ηεο νκάδαο έξγνπ (ΟΔ) ζε πίλαθα, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα ζηειέρε 

(φρη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθά) κε ηηο εηδηθφηεηέο ηνπο, ηελ ππεξεζηαθή κνλάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, ην 

ξφιν/αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζέλα, ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, ηε ζρέζε εξγαζίαο κε ην θνξέα 

(πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ζχκβαζε έξγνπ κε ην θνξέα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε). 

 Σνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο/ζπληνληζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΔ, ηδίσο φηαλ πεξηιακβάλεη ζηειέρε απφ 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζηνλ ππεχζπλν έξγνπ. 

Δπηπξφζζεηα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηερληθώλ ππνέξγσλ, ν θνξέαο ππνβάιιεη πίλαθα (βι. ππφδεηγκα 6α) κε 

ηελ πξνηεηλφκελε νκάδα επίβιεςεο (ή ηνλ επηβιέπνληα) νλνκαζηηθά θαζψο θαη ηα ινηπά έξγα ζηα νπνία κεηέρεη ν 

θχξηνο επηβιέπσλ ηελ ίδηα πεξίνδν (ν πίλαθαο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επηβιέπνληα ή ηα ζηειέρε νκάδαο 

επίβιεςεο θαη επηηξνπψλ παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ, πξντζηάκελν ηερληθήο ππεξεζίαο θαη ην πξνβιεπφκελν κέζν 

κεληαίν πνζνζηφ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ζην ππνέξγν γηα ηνλ θαζέλα). 

Σξόπνο αμηνιόγεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ειάρηζηεο βαζκνινγίαο ζην ππνθξηηήξην ηεο επάξθεηαο 

νκάδαο έξγνπ : 

Α. ε φηη αθνξά πξάμεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπκπιεξσκέλν ππφδεηγκα Vθαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξάμεο, ε ΓΑ/ΔΦ εθηηκά εάλ νη πξνβιεπφκελνη αλζξσπνκήλεο γηα ηε πινπνίεζε ηεο πξάμεο θξίλνληαη θαη’ ειάρηζην 

επαξθείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζή ηεο. Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

δξάζεσλ, ε ΓΑ/ΔΦ δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαγθαία παξνπζία ζηελ νκάδα έξγνπ ζηειερψλ κε ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα/εμεηδίθεπζε (π.ρ. επηζηήκνλαο κε γλψζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζε αληίζηνηρν είδνο δξάζεσλ).  

Β. ε φηη αθνξά πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα ρσξίο ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο κέζσ ηαθηηθνχ 

δηαγσληζκνχ 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπκπιεξσκέλν ππφδεηγκα 5 θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, ε ΓΑ/ΔΦ εθηηκά εάλ νη πξνβιεπφκελνη αλζξσπνκήλεο γηα ηε πινπνίεζε 

ηεο πξάμεο, θξίλνληαη θαη’ ειάρηζην επαξθείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζή ηεο. Να ζεκεησζεί φηη ζην 

ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ ππνδείγκαηνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη δηαθξηηά ε νκάδα πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ απηεπηζηαζία 

(Τινπνίεζε κε ίδηα κέζα) θαη δηαθξηηά ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαιαβήο ηνπο. Αλάινγα κε ην είδνο 

θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δξάζεσλ, ε ΓΑ/ΔΦ δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαγθαία παξνπζία ζηελ νκάδα έξγνπ 

ζηειερψλ κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα/εμεηδίθεπζε (π.ρ. επηζηήκνλαο κε γλψζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζε 

αληίζηνηρν είδνο δξάζεσλ).  

Γ. ε φηη αθνξά πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηερληθά ππνέξγα 
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ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη γηα ηελ πεξίπησζε Α. (πξνκήζεηεο – ππεξεζίεο) εθηφο απφ ην 

ελδεηθηηθφ θαηψθιη απαζρφιεζεο, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηθεληξψλεηαη ζηελ επίβιεςε ηνπ 

ηερληθνχ ππνέξγνπ (σλ). Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ην ζπκπιεξσκέλν πίλαθα ηνπ ππνδείγκαηνο 5, θαη ηνπ 

ππνδείγκαηνο 6  απφ ηα ζηνηρεία πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηερληθνχ ππνέξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ), ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, θαη ην πξνβιεπφκελν κέζν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επίβιεςεο ζην ηερληθφ 

ππνέξγν, ε ΓΑ εθηηκά εάλ νη πξνβιεπφκελνη αλζξσπνκήλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, θξίλνληαη θαη’ ειάρηζην 

επαξθείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζή ηεο.   

 

 

 

 

 

 

Η ΓΑ/ΔΦ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη/πξνζαξκφζεη ην παξαπάλσ φξην ή λα 

εθαξκφζεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο επάξθεηαο ηεο νκάδαο έξγνπ θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο.  

Αλ δελ θαιχπηεηαη ην φξην απηφ, ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα πεξηιάβεη πξφβιεςε ελίζρπζεο ηεο επίβιεςεο κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί. Ο δηθαηνχρνο δχλαηαη λα πξνηείλεη ηε ζπλδξνκή εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο/ππνζηήξημεο 

αθφκε θαη αλ θαιχπηεη ην φξην , κε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε. 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, πνπ ν θνξέαο εθηηκά φηη, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, απαηηείηαη 

ε ζπλδξνκή εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο, ηφηε ππνβάιιεη πίλαθα κε δχν πξφζζεηα πεδία (βι. ππφδεηγκα 7) : 

 Σε δηάγλσζε ηεο έιιεηςεο/αδπλακίαο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εμσηεξηθή ζπλδξνκή (π.ρ. ελίζρπζε ηεο 

επίβιεςεο κε θαηάιιειε εηδηθφηεηα ή λνκηθή ππνζηήξημε). 

 Σνλ ηξόπν πνπ ζθνπεύεη ν θνξέαο λα θαιύςεη ηε ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε/αδπλακία (π.ρ. απφθαζε 

δηάζεζεο πξνζσπηθνχ κε παξάιιεια θαζήθνληα, ζχκβαζε δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζχκβαζε κε εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε, ηερληθφ ζχκβνπιν θιπ). Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο αιιά νη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο (πρ απνθάζεηο αξκφδησλ νξγάλσλ γηα ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο) ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξάμεο. ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη 

φηη ε πξνζθπγή ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή ζχκβνπιν απνηειεί εμαηξεηηθή πεξίπησζε θαη ν θνξέαο ζα 

θαηαθεχγεη ζε απηή ηε ιχζε αθνχ έρνπλ εμαληιεζεί απνδεδεηγκέλα φιεο νη άιιεο δπλαηφηεηεο εχξεζεο 

πξνζσπηθνχ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αλσηέξσ (δηάζεζε, ζχκβαζε δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Γ.Α. ππνρξενχηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ θάιπςε ηεο έιιεηςεο/αδπλακίαο είηε θαηά ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, είηε  πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζεο ηεο ελέξγεηαο/δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ νπνία έρεη εληνπηζηεί 

ε έιιεηςε/αδπλακία ηνπ θνξέα. 

3.2.2. Δκπεηξία ηνπ δηθαηνύρνπ ζε πινπνίεζε ζπλαθώλ πξάμεσλ 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ θνξέα ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ πξάμεσλ, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (βι. ππφδεηγκα 8): 

 Πίλαθα ζπλαθώλ πξάμεσλ κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο : ηίηιν θαη θσδηθφ MIS/ελάξηζκν ΠΓΔ γηα 

φιεο ηηο ζπλαθείο πξάμεηο (κε επξεία έλλνηα) πνπ πινπνίεζε ή πινπνηεί ν θνξέαο απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013 κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο. 

 ηνλ ίδην πίλαθα ζα πεξηιάβεη θαη ηπρφλ έξγα πνπ έρεη πινπνηήζεη ν θνξέαο κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε σο 

δηθαηνχρνο γηα ινγαξηαζκφ άιισλ. 

Όηαλ ν δηθαηνχρνο δελ έρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δχλαηαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ 

εκπεηξία απηή κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ ηεο νκάδαο έξγνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ.   

Γηα ιφγνπο εληαίαο  εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε εμήο  θαηεχζπλζε πξνο ηηο ΓΑ γηα ηελ ζεηηθή 

αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ: 

Ωο ειάρηζην απνδεθηφ θαηψθιη γηα ζεηηθή αμηνιφγεζε (ΝΑΙ) ζεσξείηαη ε κε ηαπηφρξνλε  ζπκκεηνρή ηνπ θχξηνπ 

επηβιέπνληα ζε πάλσ απφ 2 έξγα πξνυπ/ζκνχ άλσ ησλ νξίσλ ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ ή πάλσ απφ 3 έξγα 

ζπλνιηθά πεξηιακβαλνκέλνπ πηζαλά θαη ελφο άλσ ησλ νξίσλ (πεξηιακβάλνληαη φια ηα ππνέξγα πνπ πξνβιέπεηαη 

λα επηβιέπεη ηαπηφρξνλα θάζε επηβιέπσλ). 
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Αλ δελ θαιχπηεηαη ε ειάρηζηε απνδεθηή γηα ζεηηθή βαζκνινγία ππνρξέσζε, ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ζεηηθά. 

3. 3. Υξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα 

Η αμηνιφγεζε, ζε δπαδηθή θιίκαθα ΝΑΙ/ΟΥΙ, γηα ην θξηηήξην απηφ, απαηηείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε 

πξνηεηλφκελε πξάμε πεξηιακβάλεη ζην πξνηεηλφκελν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα θαηαβνιή ίδησλ πφξσλ ηνπ θνξέα. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαιχπηνληαη θαηά γεληθφ θαλφλα ζην ζχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο ηνπο απφ πφξνπο ηνπ ΠΓΔ θαη «πξνρξεκαηνδνηνχληαη», ε αλάγθε πξφβιεςεο 

θαηαβνιήο ίδησλ πφξσλ ηνπ θνξέα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο : 

 Τπνδνκήο πνπ ππάγεηαη ζε θαζεζηψο θξαηηθήο ελίζρπζεο 

 Πξάμεο κε έιιεηκκα ρξεκαηνδφηεζεο (έξγν πνπ παξάγεη θαζαξά έζνδα) φηαλ ην έιιεηκκα 

ρξεκαηνδφηεζεο δελ θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο (π.ρ. έξγν ΓΔΤΑ) 

 Πξάμεο/ππνέξγνπ κε κε επηιέμηκν ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ην θνξέα. 

 Λνηπέο πξάμεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΑ απαηηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ εμαζθάιηζε πφξσλ απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο  

Η αμηνινγηθή θξίζε γηα ηελ απνδνρή ηεο θάιπςεο ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ (φπνπ απαηηείηαη) βαζίδεηαη ζηελ 

ηεθκεξίσζε γηα ηηο πεγέο θάιπςεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο απφ ην δηθαηνχρν, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηα ζηνηρεία 

ησλ πηλάθσλ κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πξνεγνχκελσλ εηψλ. Όηαλ, επνκέλσο, ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα εθ ησλ 

αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, ηφηε ν θνξέαο πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ίδησλ πφξσλ, πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ππνβάιινληαο : 

 Πίλαθα κε ηελ πξόβιεςε ηνπ πνζνύ ηεο θαηαβνιήο ίδησλ πόξσλ ζε εμακεληαία βάζε γηα φιε ηελ 

πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο θαη ηελ πξνβιεπφκελε πεγή πξνέιεπζεο ησλ πφξσλ 

(βι. ππφδεηγκα 9). 

 Πίλαθα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ θνξέα, φπσο εθηειέζηεθαλ ή εηήζην 

νηθνλνκηθό θιείζηκν (ή άιιεο αληίζηνηρεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ) ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο ηνπιάρηζηνλ (βι. ππφδεηγκα 10).Απφ ηα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ 

πηλάθσλ ε Γ.Α. ζα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ζε δπαδηθή θιίκαθα (ΝΑΙ/ΟΥΙ), αλ ν θνξέαο δχλαηαη λα θαιχςεη 

ηελ πξνβιεπφκελε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ίδησλ πφξσλ ηνπ, ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο πξάμεο. 

ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξνηεηλφκελε πξάμε δελ πεξηιακβάλεη ζην πξνηεηλφκελν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 

θαηαβνιή ίδησλ πφξσλ ηνπ θνξέα, δελ απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ (ζεσξείηαη φηη απαληάηαη 

ζεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο κέζσ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ).  

 

 

 

3. 4. Γηαρεηξηζηηθή ηθαλόηεηα γηα ηνπο θνξείο πνπ πινπνηνύλ ηκεκαηνπνηεκέλεο (phasing) πξάμεηο 

Γηα ηηο ηκεκαηνπνηεκέλεο πξάμεηο κεηαμχ ησλ Πξνγξακκαηηθψλ Πεξηφδσλ 2007-2013 θαη 2014-2020, ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, δεδνκέλνπ φηη νη πξάμεηο απηέο ήδε πινπνηνχληαη. 

3.4.1 Γηνηθεηηθή επάξθεηα 

Δθφζνλ ε πξάμε πινπνηείηαη ζεσξείηαη φηη ν δηθαηνχρνο έρεη επάξθεηα ηφζν νξγαλσηηθήο δνκήο/εκπιεθνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, φζν θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ. Δπνκέλσο θαηά ηελ έληαμε ηεο πξάμε ζε Δ.Π. 

ηεο Π.Π. 2014-2020 δελ ζα είλαη απαξαίηεην ν δηθαηνχρνο λα ππνβάιιεη ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο ζηελ 

παξάγξαθν 3.1 ηεθκεξίσζε γηα ηελ δηνηθεηηθή επάξθεηα. 
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Όκσο ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη λα νινθιεξσζεί ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα  απφ ηελ εκεξνκελία  έληαμεο ηεο ηκεκαηνπνηεκέλεο πξάμεο όπσο ζα θαζνξηζηεί ζηνπο 

όξνπο ηεο Απόθαζεο Έληαμεο. Η πξνζεζκία απηή πξνηείλεηαη λα κελ μεπεξλά ην 6κελν από ηελ 

απόθαζεο έληαμεο. 

Κξίλεηαη παξφια απηά απαξαίηεην, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο, ε ΓΑ/ΔΦ λα ειέγμεη εάλ ε νξγαλσηηθή δνκή θαη 

νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πινπνίεζεο φισλ ησλ ππνέξγσλ πνπ δελ 

έρνπλ αθφκε ζπκβαζηνπνηεζεί. Πρ εάλ ζε κία ηκεκαηνπνηεκέλε πξάμε πεξηιακβάλνληαη 2 ππνέξγα πξνκεζεηψλ, θαη 

1 ππνέξγν εξγνιαβίαο θαη δελ έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί κφλν ην έλα απφ ηα 2 ππνέξγα πξνκεζεηψλ ζεσξείηαη φηη ν 

δηθαηνχρνο έρεη ηελ δηνηθεηηθή επάξθεηα γηα ην ζχλνιν ηεο πξάμεο . Δάλ δελ έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί θαλέλα ππνέξγν 

πξνκεζεηψλ ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηεο. Γηα ηα έξγα 

κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη νη αηξεζηκφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2 ζεκείν Γ.  

ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα δειψζεη ζηελ ΓΑ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεη ην Δζληθφ 

χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ). 

3.4.2 Δπηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηα 

Δθφζνλ ε πξάμε πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ελ ηζρχ απφθαζε έληαμεο  ζεσξείηαη φηη ν θνξέαο θαιχπηεη 

ην θξηηήξην ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο αιιά ε ΓΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη/επηβάιιεη κέηξα ζηήξημεο. 

Σν γεγνλφο απηφ δελ εκπνδίδεη βέβαηα ηνλ δηθαηνχρν λα πξνηείλεη κέηξα ζηήξημεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 7. 

Δάλ φκσο ε κέρξη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο πνξεία πινπνίεζεο, αλαδεηθλχεη αδπλακίεο επηρεηξεζηαθήο θχζεσο 

ηφηε ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν κέηξα ζηήξημεο  ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 7. 

3.4.3 Υξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Δμεηάδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απνδεηθλχεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο β θάζεο φηη ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα 

θαηαβάιεη ίδηνπο πφξνπο, νη νπνίνη δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή έληαμε ηεο πξάμεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3.3. 



 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 15 

 

 

 
 

 

4.  ΚΡΙΙΜΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ 

«ΑΓΤΝΑΜΟΤ» ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  

Με βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

πξφζθιεζε ηεο Γ.Α. γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, φπσο αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αθνινπζεί 

αλάιπζε κε ηηο θξίζηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ζεηηθή αμηνιφγεζε, γηα ηηο νπνίεο πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 

θάιπςεο. 

Οη θξίζηκεο πξνυπνζέζεηο θαη ν πξνηεηλφκελνο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο θάιπςεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

4. 1. Ύπαξμε εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνύ αλάζεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζπκβάζεσλ, ζπκβαηνύ κε 

ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη αξρέο ηεο πλζήθεο γηα ηε Λ.Δ.Δ 

ηηο πεξηπηψζεηο θνξέσλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΝΠΙΓ θαη δελ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαη 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. θ.λ. 3669/2008, ΠΓ 118, λ. 

4281/14) θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ αθνξά ε πξνηεηλφκελε πξάμε, ν θνξέαο νθείιεη λα δηαζέηεη 

εγθεθξηκέλν θαλνληζκό αλάζεζεο θαη παξαθνινύζεζεο/πινπνίεζεο ζπκβάζεσλ, ν νπνίνο νθείιεη λα 

είλαη ζπκβαηφο ηφζν κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φζν θαη κε ηηο αξρέο ηεο ΛΔΔ γηα 

δηαθάλεηα θαη ίζε κεηαρείξηζε. 

ηε κφλε πεξίπησζε πξφηαζεο ηέηνηνπ θνξέα, φπνπ δελ είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ηέηνηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ 

είλαη, φηαλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά ππνέξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα (απηεπηζηαζία) πνπ δελ απαηηνχλ 

ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

Δάλ ν θνξέαο ηνπ δελ δηαζέηεη εγθεθξηκέλν ηέηνην θαλνληζκφ, νθείιεη λα ηνλ δηακνξθψζεη θαη λα ζέζεη ζηελ 

έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ (π.ρ. Γ.. ή Γ. πλέιεπζε). Γηα ηηο αλαζέζεηο άλσ ησλ θαησθιίσλ ησλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, πξέπεη κε ζαθήλεηα λα νξίδεηαη φηη ηεξνχληαη νη ελ ιφγσ νδεγίεο. Γηα ηηο αλαζέζεηο θάησ ησλ 

νξίσλ απηψλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη αλαινγηθά νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο/απνθπγήο δηαθξίζεσλ, 

αλαινγηθφηεηαο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

Οη θνξείο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ηα ΝΠΓΓ θαη νη θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκνχ, νη νπνίνη 

δηέπνληαη σο πξνο ηελ αλάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία (λφκνη ή Π.Γ. ή 

ΤΑ) δελ απαηηείηαη λα έρνπλ εγθεθξηκέλν θαλνληζκφ αλαζέζεσλ θιπ αθνχ δηέπνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηεο 

εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

4. 2. Φνξείο κε κε ζπγθξνηεκέλε ηερληθή ππεξεζία, πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα ππνβάιινπλ πξόηαζε 

γηα πξάμε κε ηερληθό πεξηερόκελν 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ κηθξνί λεζησηηθνί ή απνκαθξπζκέλνη νξεηλνί δήκνη ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο (π.ρ. 

ΓΔΤΑ) θαζψο θαη θάπνηνη ΦνΓΑ ή Ληκεληθά Σακεία. Οη θνξείο απηνί δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ην θξηηήξην ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ή θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ νξίδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηείλνπλ ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

Δπνκέλσο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη έγθαηξα λα θαηεπζπλζνχλ ζηηο αθφινπζεο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο: 

α. Μεηαβίβαζε ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ ζε άιιν θνξέα κέζσ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο 

(βιέπε ζρεηηθό Τπόδεηγκα). 

Η πιένλ θαηάιιειε πεξίπησζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο (Π) γηα ηελ πεξίπησζε 

απηή απνηειεί ην άξζξν 100 ηνπ λ. 3852/2010 γηα ηηο Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε θαη 

εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο (ή αληίζηνηρνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ π.ρ. γηα ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο). 
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ηελ πεξίπησζε απηή έλαο «αδχλακνο» θνξέαο κπνξεί λα ζπκβιεζεί κε έλαλ άιιν θνξέα (αθνξά ζηνπο θνξείο 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ), πνπ θαιχπηεη ηα θξηηήξηα ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ ν δεχηεξνο λα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ (θπξίνπ ηνπ έξγνπ) λα 

ιεηηνπξγήζεη σο δηθαηνχρνο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε. 

’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο π.ρ. έλαο κηθξφο δήκνο πνπ δε δηαζέηεη ζπγθξνηεκέλε ηερληθή ππεξεζία θαη έρεη θαη 

αδπλακίεο ή δε δηαζέηεη ζπγθξνηεκέλε νηθνλνκηθή ππεξεζία κπνξεί λα ζπκβιεζεί κε ηθαλό θνξέα έλαληη ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ πνπ ηζρύνπλ π.ρ. κε έλα Γήκν πνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ ή κε ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα ψζηε ε Πεξηθέξεηα (κε ηε ΓΣΔ Πεξηθεξεηαθήο Δκβέιεηαο ή ε ΓΣΔ ηεο αληίζηνηρεο ΠΔ) λα αλαιάβεη 

δηθαηνχρνο γηα ην έξγν έλαληη ηεο Γ.Α. Έλα θξίζηκν ζέκα ζηηο Π απηέο, είλαη ζε πνηφλ εθδίδνληαη ηα ηηκνιφγηα θαη 

πνηνο πιεξψλεη, γηαηί ην δήηεκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε ηνπ ΦΠΑ θαζψο θαη ηελ εγγξαθή ησλ παγίσλ. 

πζηήλεηαη λα πιεξψλεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ (π.ρ. αδχλακνο δήκνο) κε ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ δηθαηνχρνπ (ελ πξνθεηκέλσ ηνπ άιινπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο) θαη ζηελ Π λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ην έξγν 

εθηειείηαη κε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ην έξγν έρεη 

επηιέμηκν ΦΠΑ θαη δελ απαηηείηαη εγγξαθή παγίσλ ζην δήκν (π.ρ. έξγν νδνπνηίαο) κπνξεί λα επηιεγεί σο πιένλ απιή 

ε ιχζε ηεο πιεξσκήο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ην δηθαηνχρν (ηνλ άιιν Γήκν ή ηελ Πεξηθέξεηα). ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη αλά πεξίπησζε θύζεσο έξγνπ θαη ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ, λα εμεηάδεηαη ην 

βέιηηζην ζρήκα πνπ εμαζθαιίδεη ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο, επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010  Να ζεκεησζεί φηη εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ αδχλακνπ δήκνπ, ζα κπνξνχζε λα πξνβιέπεηαη ζηελ Π λα δηαηεζεί (ζηνλ άιιν Γήκν ή ζηελ 

Πεξηθέξεηα ή ζηνλ άιιν ηθαλφ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη δηθαηνχρνο), ψζηε λα ζπκκεηέρεη ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. 

Πξνθεηκέλνπ κία ηέηνηα Π.. λα εθδνζεί ρσξίο «θαηαρξεζηηθή» αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθ κέξνπο ησλ νηθείσλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, πνπ απνθαζίδνπλ ηε ζχλαςή ηεο, ζα πξέπεη λα πξνζερζεί φηη ν θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη λα  

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο «πφξνπο ηνπ» γηα λα ππνθαηαζηήζεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ έλα αδχλακν θχξην 

έξγνπ, λα θηλείηαη εληφο ησλ «ελ γέλεη θαη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εθ ηνπ λφκνπ ζθνπψλ ηνπ». Π.ρ. αλ αλαιάβεη 

δηθαηνχρνο ε Πεξηθέξεηα γηα ινγαξηαζκφ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ελφο δήκνπ ή ΓΔΤΑ, ζα πξέπεη ην έξγν λα εθηειείηαη ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηεο ζπκβαιιφκελεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα έρνπλ φθεινο νη πνιίηεο ηεο Πεξηθέξεηαο απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν δήκνο πνπ ζα αλαιάβεη λα αζθήζεη ην ξφιν δηθαηνχρνπ γηα άιιν δήκν – θχξην 

έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη είηε ν δήκνο ηεο έδξαο ηεο ΠΔ είηε άιινο δήκνο π.ρ. φκνξνο, ν νπνίνο έρεη φθεινο γηα ηνπο 

πνιίηεο ηνπ απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία λα 

πξνζθέξεη ηελ ππνζηήξημε απηή. 

Δίλαη ζαθέο φηη ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο έξγνπ κε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ή χκβαζε Γηαδεκνηηθήο ή 

Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο σο πξνο ηελ επάξθεηα ειέγρεηαη θαη ν πξνηεηλφκελνο Φνξέαο Τινπνίεζεο, πξνθαλψο ηελ 

επηρεηξεζηαθή, αιιά θαη ηε δηνηθεηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηελ πεξίπησζε  πνπ δηελεξγεί πιεξσκέο θ.α.  

β. Αμηνπνίεζε ηερληθήο ππεξεζίαο άιινπ θνξέα κε δηθαηνύρν ηνλ αδύλακν θνξέα, ζύκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία. 

ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη κε κνλνζήκαλην ηξφπν ε εκπινθή ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ελφο θνξέα, ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο άιινπ θνξέα (π.ρ. λνζνθνκεία θαη ΓΣΔ ηεο αληίζηνηρεο 

Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο) ηφηε ε ιχζε απηή είλαη θαη ε εθαξκνζηέα θαη δελ απαηηείηαη θαλελφο είδνπο ζχκβαζε 

κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ, αθνχ ε ίδηα ε λνκνζεζία θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο, έρεη ξπζκίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

ξφισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Όκσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην πθηζηάκελν πιαίζην (λ. 3852/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη) ζπρλά παξέρεη δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ζηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε αδχλακνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ 

απφ άιινπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ ή ηελ Πεξηθέξεηα, αιιά νη δπλαηφηεηεο απηέο δελ νδεγνχλ ζε κνλνζήκαληεο ιχζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα (θαη πέξαλ ηεο πεξίπησζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010, πνπ ήδε αλαθέξζεθε), 

είλαη εθαξκφζηκεο νη δπλαηφηεηεο ησλ άξζξσλ 99 (δηαδεκνηηθή ή δηαβαζκηδηθή ζπλεξγαζία), 95, 204, 205 θαη 206 

ηνπ λ.3852/2010. 
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Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 99 κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 95, 205 θαη 206. Παξφηη ε 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 95, 205 θαη 206 δελ απαηηεί ζπρλά ηελ παξάιιειε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 99, θαη 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζαθψο θαηαγεγξακκέλνο ν ξφινο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ αιιά 

θαη ηνπ ππνζηεξίδνληνο θνξέα ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο, πξνηείλεηαη λα ζπλάπηεηαη 

ζχκβαζε δηαδεκνηηθήο ή δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

Να ζεκεησζεί φηη γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζπκβάζεσλ 

δηαδεκνηηθήο θαη δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο αμηνπνίεζεο ηερληθήο ππεξεζίαο άιινπ θνξέα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, «νη απνθαζηζηηθέο ή 

γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηα κνλνκειή ή ζπιινγηθά αηξεηά 

φξγαλα αζθνχληαη απφ ηνλ νηθείν δήκν» (ηνλ ππνζηεξηδφκελν). 

Η «δάλεηα» ηερληθή ππεξεζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζε κία πξάμε ππάξρεη έλα κε θχξην 

ηερληθφ ππνέξγν (πρ κηθξφ ηερληθφ ππνέξγν ζε πξάμε κε δηθαηνχρν θνξέα δηαρείξηζεο). Γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ή θαη 

γηα πεξηπηψζεηο πνπ ν αδχλακνο θνξέαο δελ είλαη ΟΣΑ α’ βαζκνχ, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην πιαίζην ηνπ άξ. 3 ηνπ λ. 

3316/2005. 

ην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζχκβαζεο 

δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ελφο ππνζηεξηδφκελνπ δήκνπ θαη ελφο άιινπ δήκνπ πνπ ηνλ ππνζηεξίδεη ή 

ζχκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αδχλακνπ δήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο. 

4. 3. Φνξείο κε ζπγθξνηεκέλε ηερληθή ππεξεζία, αιιά κε δηαπηζησκέλεο αδπλακίεο ζηελ 

επηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηα 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ ζπρλφηεξεο ζε κηθξνχο δήκνπο, ΓΔΤΑ, Ληκεληθά Σακεία θιπ πνπ φκσο έρνπλ 

θαηαθέξεη λα ζπγθξνηήζνπλ ηερληθή ππεξεζία. Οη θνξείο απηνί είηε έρνπλ ειιείςεηο ζε βαζηθέο εηδηθφηεηεο (π.ρ. γηα 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο) είηε ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ επηβιέπνπλ ηαπηφρξνλα (απφ εζληθνχο πφξνπο θαη 

απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα) πξνθαιεί ζεκαληηθή αδπλακία ζηελ επαξθή επίβιεςε ησλ έξγσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν θνξέαο, ζην πεδίν ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηαο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα πινπνηήζεη 

ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε (βι. ζεκείν 3.2.), ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ηε δηάγλσζε ηεο αλάγθεο (π.ρ. επίβιεςε 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ) θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε κε ηελ νπνία ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε. Οη 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο είλαη : 

 Η πξνζθπγή ζε ζχκβαζε δηαδεκνηηθήο ή δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ νπνία δελ ζα αλαηεζεί απφ ηνλ 

ππνζηεξηδφκελν θνξέα (π.ρ. κηθξφ δήκν) ε ππνθαηάζηαζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο αιιά ε ππνζηήξημή ηνπ κε 

πξνζσπηθφ γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ ζηειέρε ηνπ 

θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο αλάγθεο πνπ έρεη 

δηαγλσζηεί. 

 Η πξνζθπγή ζηελ πξφζιεςε εκπεηξνγλψκνλα - ηερληθνχ ζπκβνχινπ, ή ζηελ αλάζεζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε έληαμε ζρεηηθνχ ππνέξγνπ ζηελ πξάμε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 9 ηνπ λ. 3316/2005. 

χκθσλα κε ην άξζξν 39, ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηε ιχζε απηή αθνξά «ζε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ ή κεγάισλ 

έξγσλ ππνδνκήο, ή έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη κε δηαδεδνκέλεο εηδηθέο κέζνδνη κειέηεο θαη θαηαζθεπήο, 

ηδίσο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ή αληηκεηψπηζεο θαη απνηξνπήο θηλδχλνπ», ελψ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνβιέπεηαη 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία: Η αξκφδηα Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εηζεγείηαη θαη ε πξντζηακέλε αξρή απνθαζίδεη κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 9 ζπκβάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ( γηα ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ αλάζεζεο κειέηεο ή ππεξεζίαο, γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ επίβιεςε έξγνπ ή κειέηεο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή αλάζεζεο ζχκβαζεο κειέηεο, 

έξγνπ ή ππεξεζίαο, ζηελ επίβιεςε ή έιεγρν κειέηεο θαη ζηε δηνίθεζε ή επίβιεςε ή έιεγρν έξγνπ) κπνξνχλ λα 

αλαηίζεληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ: α) ζε έξγα θαη ππεξεζίεο  ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θνηλνηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φηαλ ηνχην ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ή β) ζε 

θάζε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληα πνπ 
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αληηζηνηρνχλ ζηηο αλαηηζέκελεο ζπκβάζεηο (ην άξζξνπ 9 εθαξκφδεηαη κε βάζε ηηο εθεί αλαθεξφκελεο 

πξνυπνζέζεηο) 

 Η εθαξκνγή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 28  ηνπ Νφκνπ 4314/2014 πεξί δεκηνπξγίαο κεηξψνπ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηειερψλ . 

Να ζεκεησζεί φηη, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο αμηνινγεζεί ζεηηθά σο πξνο ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ ηθαλφηεηα κε βάζε ηελ 

σο άλσ πξφβιεςε, νθείιεη λα θαιχςεη έγθαηξα ηελ ππνρξέσζε απηή, θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην πξνηεηλόκελν 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηελ παξάκεηξν απηή, άιισζηε ε αξκφδηα Γ.Α. δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα επηβεβαηψζεη ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο/πξφβιεςεο. 

4. 4. Φνξείο κε κε ζπγθξνηεκέλε νηθνλνκηθή (θαη ηακεηαθή ππεξεζία) 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ π.ρ. κηθξνί λεζησηηθνί θαη απνκαθξπζκέλνη δήκνη ή δεκνηηθά ηνπο λνκηθά πξφζσπα. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο δήκνπο πξνβιέπεηαη φηη «ε ηακεηαθή ηνπο ππεξεζία δηεμάγεηαη απφ εηδηθή ππεξεζηαθή κνλάδα, 

ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ζπληζηάηαη κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ)», 

(ζχκθσλα κε ην λ.3463 – ΚΓΚ γηα άλσ ησλ 5.000 θαη. ε ηακεηαθή ππεξεζία αζθείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ίδηνπο). 

ε δήκνπο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 θ. κπνξεί ε ηακεηαθή ππεξεζία λα αζθεζεί ζηε βάζε ησλ 

δηαδεκνηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

ε ηφζν αδχλακνπο θνξείο, δει. ζε φζεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή (θαη ηακεηαθή) ππεξεζία, δεδνκέλνπ 

φηη ζηελ πεξίπησζε απηή θαηά θαλφλα δελ ππάξρεη νχηε ηερληθή ππεξεζία, πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα 

ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.2.α αλσηέξσ κε ηε δηαδηθαζία ηεο «ππνθαηάζηαζεο» ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ απφ άιιν 

δηαρεηξηζηηθά ηθαλφ θνξέα, πνπ ζα αζθήζεη ην ξφιν δηθαηνχρνπ έλαληη ηεο Γ.Α. 

4. 5. Ση ηζρύεη ζηηο πεξηπηώζεηο πξάμεσλ πνπ πινπνηνύληαη ελ κέξεη ή ζην ζύλνιό ηνπο κε ίδηα κέζα 

(«απηεπηζηαζία») 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξέαο πξνηείλεη κία πξάμε, ηεο νπνίαο θάπνην/α ππνέξγν/α ή θαη ην ζχλνιφ ηεο 

πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί κε ίδηα κέζα, ηφηε ζα πξέπεη λα έρεη ππ’ φςε ηνπ φηη : 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΓΔ ησλ ΔΠ 2014 – 2020, νθείιεη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ πξόηαζε θαη 

ζρέδην απόθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (ΤΙΜ), νπφηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνηείλεη ηελ νκάδα 

ζηειερψλ θαη ζπλεξγαηψλ, ε νπνία ζα εθηειέζεη κε ίδηα κέζα ην ζρεηηθφ ππνέξγν/α, κε πνιχ ζαθή πεξηγξαθή ηνπ 

ξφινπ ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. 

ηελ πεξίπησζε ΤΙΜ, ν θνξέαο νθείιεη λα πξνβιέςεη ζε δηαθξηηφ/ά θπζηθφ/ά πξφζσπν/α ην ξφιν ηεο παξαιαβήο 

ησλ παξαδνηέσλ ηνπ ππνέξγνπ ΤΙΜ. ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ζα πεξηιάβεη κε δηαθξηηφ 

ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ηεο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα, ζε ζρέζε κε ηε ινηπή ιεηηνπξγία ηνπ σο δηθαηνχρνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο κε πνιινχο εηαίξνπο ην ζχλνιν ηεο 

ηεθκεξίσζεο αθνξά ηφζν ζην ζπληνληζηή φζν θαη ζε θάζε εηαίξν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνέξγνπ πνπ απηφο 

αλαιακβάλεη. 

Δηδηθφηεξα θξίζηκε είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ην ζπληνληζηή εηαίξν θπξίσο ζε φηη αθνξά 

ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξάμεο. 

Η αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ζα ζηεξηρζεί ζε εληαία ηεθκεξίσζε γηα ην ππνθξηηήξην ηεο επάξθεηαο 

ηεο ΟΔ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή ζηειέρσζε ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην θνξέα ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ην θάζε ζηέιερνο, ελψ γηα ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζα ππνβιεζεί έλαο πίλαθαο γηα θάζε εηαίξν θαη 

ζα αμηνινγεζεί κε βαξχηεηα αλάινγε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαιακβάλεη θάζε θνξέαο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ ηεθκεξίσζε  ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ ζην πιαίζην ηεο θνηλήο νκάδαο έξγνπ. 

Η αξκφδηα ΓΑ/ΔΦ δχλαηαη λα πξνζαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ θαη ηε κνξθή 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. 

  


