Η ικανότθτα των δικαιοφχων
ςτο ΕΠΑ 2014 – 2020 :
Παράδειγμα ςυμπλήρωςησ για
Δήμουσ :
Έργο που Υλοποιείται με Ίδια Μζςα
Μάιοσ 2016

Εφαρμογι παραδείγματοσ για ζργο που υλοποιείται με ίδια
μζςα με δικαιοφχο διμο
1. Ενζργειεσ για τεκμθρίωςθ διοικθτικισ ικανότθτασ (μποροφν να γίνουν ςε
χρόνο που προθγείται τθσ πρόςκλθςθσ)
Η τεκμθρίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ ενόσ φορζα, π.χ. ενόσ διμου που ενδιαφζρεται να
υλοποιιςει ζργα με ίδια μζςα, ανακζςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν και τεχνικά ζργα, είναι
χριςιμο να γίνει χωρίσ πίεςθ χρόνου άμεςα ςε χρόνο που δεν πιζηεται από τθν προκεςμία μιασ
ςυγκεκριμζνθσ πρόςκλθςθσ. Σα βιματα γι’ αυτό είναι :
α) Κάλυψθ τυχόν ελλείψεων ςτον οριςμό προϊςταμζνων για τισ κφριεσ υπθρεςίεσ τουσ (κατ’
ελάχιςτο οικονομικι υπθρεςία και τεχνικι υπθρεςία-μόνο για τα τεχνικά ζργα)
β) Επικαιροποίθςθ του εγχειριδίου διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων
γ) υμπλιρωςθ των πινάκων των υποδειγμάτων 1 ζωσ 4 (ι εναλλακτικά μόνο του Τπ. 5 ςτθν
περίπτωςθ φπαρξθσ πιςτοποίθςθσ)
Προςοχι : Δεν προτείνεται να κατευκυνκεί ο διμοσ ςτθν πιςτοποίθςθ κατά ISO ι ELOT 1429, μόνο
και μόνο για να καλφψει τθν απαίτθςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ !!
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1β) Επικαιροποίθςθ/αναμόρφωςθ εγχειριδίου διαδικαςιϊν

Βζλτιςτοσ τρόποσ χειριςμοφ:
Δεδομζνου ότι ιδθ ζχει εκδοκεί με τθ ςυνεργαςία τθσ ΜΟΔ και τθσ ΕΕΣΑΑ υπόδειγμα
εγχειριδίου διαδικαςιϊν, το οποίο καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ νζασ ΠΠ και ταυτόχρονα ζχει
ενςωματϊςει τισ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία υλοποίθςθσ των ζργων, προτείνεται :
• Να ςυςτακεί μια δια τμθματικι ομάδα από ςτελζχθ του διμου που ιδθ χειρίηονται
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, προκειμζνου να αξιοποιιςει το ςχετικό υπόδειγμα και να
επικαιροποιιςει το υφιςτάμενο εγχειρίδιο διαδικαςιϊν του διμου για τα ΕΠ του ΕΠΑ
2014 – 2020
• Να ηθτθκεί, όπου απαιτείται θ ςυνδρομι τθσ ΜΟΔ (ι και τθσ ΕΕΣΑΑ) ςυμβουλευτικά,
ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ ςχετικι διαδικαςία
• Να εγκρικεί από το κατάλλθλο όργανο του διμου, που ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ
«επιχειρθςιακισ λειτουργίασ» των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν του διμου π.χ. Διμαρχοσ,
Αντιδιμαρχοσ, Γενικόσ Γραμματζασ
Δεν κεωρείται ςκόπιμο θ επικαιροποίθςθ του εγχειριδίου να γίνει με ανάκεςθ ςε ςφμβουλο
επειδι :
• αφενόσ μπορεί να γίνει χωρίσ κόςτοσ από ςτελζχθ του διμου και
• αφετζρου θ εμπλοκι των ςτελεχϊν που κα το χρθςιμοποιιςουν κα δϊςει ςτθν όλθ
διαδικαςία τθν προςτικζμενθ αξία ςτθ χριςθ του εγχειριδίου
Ακολουκεί το περιεχόμενο του υποδείγματοσ ανά ομάδα διαδικαςιϊν :
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Επικαιροποίθςθ/αναμόρφωςθ εγχειριδίου διαδικαςιϊν

Περιεχόμενο υποδείγματοσ για Διμουσ :
Κωδικόσ Διαδικαςίασ
Ομάδα Διαδικαςιϊν Δ. 01:

Σίτλοσ Ομάδασ / Διαδικαςίασ

Ζκδοςθ /
θμερομθνία
ζγκριςθσ

Ετιςιοσ Προγραμματιςμόσ (προαιρετικι ομάδα διαδικαςιϊν)

Δ.01-01

Διάγνωςθ αναγκϊν - Κατάρτιςθ Ετιςιου Προγράμματοσ

2.0/ …/../2015

Δ.01-02

Παρακολοφκθςθ και τροποποίθςθ Ετιςιου Προγράμματοσ

2.0/ …/../2015

Ομάδα Διαδικαςιϊν Δ.02:

Ωρίμανςθ και χεδιαςμόσ Τλοποίθςθσ Ζργων

Δ.02-01
Δ.02-02
Δ.02-03

Κακοριςμόσ απαιτιςεων ςχεδιαςμοφ και ωρίμανςθσ ζργων
Εκπόνθςθ των απαιτουμζνων μελετϊν
Διαςφάλιςθ απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων - κυριότθτασ ακινιτων κ.α.

2.0/ …/../2015
2.0/ …/../2015
2.0/ …/../2015

Δ.02-04
Δ.02-05

χεδιαςμόσ υλοποίθςθσ ζργου
Διαςφάλιςθ απαιτοφμενων πόρων για τθν υλοποίθςθ του Ζργου

2.0/ …/../2015
2.0/ …/../2015

Ομάδα Διαδικαςιϊν Δ.03:

Διενζργεια διαγωνιςμϊν και ανάκεςθ ςυμβάςεων

Δ.03-01

Προετοιμαςία και διενζργεια διαγωνιςμϊν - Αξιολόγθςθ προςφορϊν - Τλοποίθςθ με ίδια μζςα

2.0/ …/../2015

Δ.03-02
Δ.03-03

Χειριςμόσ ενςτάςεων/ προςφυγϊν
Ολοκλιρωςθ διαγωνιςμοφ - Τπογραφι ςφμβαςθσ - Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ

2.0/ …/../2015
2.0/ …/../2015

Ομάδα Διαδικαςιϊν Δ.04:

Παρακολοφκθςθ Ζργων, Πιςτοποίθςθ φυςικοφ αντικειμζνου

Δ.04-01

Ζλεγχοσ προόδου του Ζργου και παρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ

2.0/ …/../2015

Δ.04-02

Διαχείριςθ προβλθμάτων και αλλαγϊν - Διαχείριςθ κινδφνων

2.0/ …/../2015

Δ.04-03
Δ.04-04

Διαχείριςθ και Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ Ζργων
Ζλεγχοσ και παραλαβι φυςικοφ αντικειμζνου - Ολοκλιρωςθ ζργου

2.0/ …/../2015
2.0/ …/../2015

Ομάδα Διαδικαςιϊν Δ.05:
Δ.05-01
Δ.05-02

Οικονομικι Διαχείριςθ και Πλθρωμζσ Ζργων
Σιρθςθ λογιςτικϊν υποχρεϊςεων ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργων
Εκκακάριςθ δαπάνθσ - Διεκπεραίωςθ πλθρωμϊν

2.0/ …/../2015
2.0/ …/../2015
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1γ) υμπλιρωςθ των υποδειγμάτων – πινάκων διοικθτικισ ικανότθτασ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
Ακολουκεί παράδειγμα ςυμπλιρωςθσ του υποδείγματοσ 1 Α και 1Β του οδθγοφ τθσ
Αξιολόγθςθσ τθσ Ικανότθτασ Δικαιοφχων για ζνα τυχαίο Διμο ΧΧΧ
(Παρατιρθςθ : Ανεξάρτθτα αν θ προτεινόμενθ πράξθ αφορά ζργο που υλοποιείται με
ίδια μζςα ι προμικεια ι τεχνικό ζργο, προτείνεται θ διοικθτικι ικανότθτα να περιλάβει
όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων που μπορεί να υλοποιιςει ο διμοσ και επομζνωσ να περιλάβει
όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ)
1A. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ
υςτατικι πράξθ
(Αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ ςυςτατικισ πράξθσ και το
ΦΕΚ, αν υφίςταται ι επιςυνάπτεται το ιςχφον
εγκεκριμζνο κείμενο ςε PDF, όταν δεν υπάρχει ΦΕΚ)

Άρκρο 1 «Σφςταςθ Διμων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.06.2010)

Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ /Κανονιςμόσ του
φορζα
(Αναγράφεται ο τίτλοσ του κειμζνου και το ΦΕΚ, αν
υφίςταται ι επιςυνάπτεται το ιςχφον εγκεκριμζνο
κείμενο ςε PDF, αν δεν υπάρχει ΦΕΚ)

Απόφαςθ ζγκριςθσ ΟΕΥ Διμου ΧΧΧ με αρ. ……./…….. (ΦΕΚ Β’ ……./….. …. .2011)
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1γ) υμπλιρωςθ των υποδειγμάτων – πινάκων διοικθτικισ ικανότθτασ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ςυνζχεια) :
1B. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΣΕΛΕΧΩΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. Σεχνικι Τπθρεςία (υποχρεωτικι μόνο για τεχνικά ζργα και μελζτεσ)
Ονομαςία υπθρεςίασ/ων

Ονοματεπϊνυμο προϊςταμζνου

Αρ. απόφαςθσ οριςμοφ
προϊςταμζνου

Αρ. ςτελεχϊν ΠΕ,ΣΕ

Αρ. ςτελεχϊν ΔΕ, ΤΕ

Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν

π.χ. Αγγελοχωρίτθσ Δθμιτριοσ

π.χ. ΑΠΟΦΑΣΘ Δθμάρχου
…./2015 (ΑΔΑ 7Χ8ΨΗ9Ω-Β6Α)

π.χ. 19

π.χ. 12

Αρ. απόφαςθσ οριςμοφ
προϊςταμζνου

Αρ. ςτελεχϊν ΠΕ,ΣΕ

Αρ. ςτελεχϊν ΔΕ, ΤΕ

π.χ. ΑΠΟΦΑΣΘ Δθμάρχου
…./2015 (ΑΔΑ 7Χ8ΨΗ9Ω-Β6Α)

π.χ. 8

π.χ. 11

2. Οικονομικι Τπθρεςία
Ονομαςία υπθρεςίασ/ων

Δ/νςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν

Ονοματεπϊνυμο προϊςταμζνου

π.χ. Ιωαννίδου Δζςποινα

3. Τπθρεςία που υλοποιεί το ζργο (αν είναι διαφορετικι από τισ προθγοφμενεσ), π.χ. Δ/νςθ προμθκειϊν, Δ/νςθ πλθροφορικισ κλπ

Ονομαςία υπθρεςίασ/ων

Δ/νςθ Κακαριότθτασ,
Ανακφκλωςθσ, υντιρθςθσ
Ζργων & Πραςίνου

Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και
Πολεοδομίασ

Ονοματεπϊνυμο προϊςταμζνου

π.χ. Προδρομάκθσ Κϊςτασ

π.χ. Γεωργίου Φωτεινι

Αρ. απόφαςθσ οριςμοφ
προϊςταμζνου

Αρ. ςτελεχϊν ΠΕ,ΣΕ

Αρ. ςτελεχϊν ΔΕ, ΤΕ

π.χ. ΑΠΟΦΑΣΘ Δθμάρχου
…./2015 (ΑΔΑ 7Χ8ΨΗ9Ω-Β6Α)

π.χ. 8

π.χ. 11

π.χ. ΑΠΟΦΑΣΘ Δθμάρχου
…./2015 (ΑΔΑ 7Χ8ΨΗ9Ω-Β6Α)

π.χ. 12

π.χ. 4

6

1γ) υμπλιρωςθ των υποδειγμάτων – πινάκων διοικθτικισ ικανότθτασ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ςυνζχεια):
ςυνζχεια…
Δ/νςθ Κοινωνικισ
Προςταςίασ

π.χ. Νικολάου Φωτεινι

π.χ. ΑΠΟΦΑΣΘ Δθμάρχου
…./2015 (ΑΔΑ 7Χ8ΨΗ9Ω-Β6Α)

π.χ. 9

π.χ. 10

Σμιμα Σεχνολογιϊν
Πλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν

π.χ. Γεωργίου Απόςτολοσ

π.χ. ΑΠΟΦΑΣΘ Δθμάρχου
…./2015 (ΑΔΑ 7Χ8ΨΗ9Ω-Β6Α)

π.χ. 8

π.χ. 3

4. Νομικι Τπθρεςία (αν υπάρχει - προαιρετικι)
Ονομαςία υπθρεςίασ/ων

Ονοματεπϊνυμο προϊςταμζνου

Νομικι Τπθρεςία

Αρ. ςτελεχϊν ΠΕ,ΣΕ

Αρ. ςτελεχϊν ΔΕ, ΤΕ

π.χ. 2

π.χ. 0

5. Άλλθ εμπλεκόμενθ Τπθρεςία (αν υπάρχει - προαιρετικι)
Ονομαςία υπθρεςίασ/ων

Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ,
Οργάνωςθσ και
Πλθροφορικισ

Ονοματεπϊνυμο προϊςταμζνου

Αρ. ςτελεχϊν ΠΕ,ΣΕ

Αρ. ςτελεχϊν ΔΕ, ΤΕ

π.χ. 9

π.χ. 6
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1γ) υμπλιρωςθ των υποδειγμάτων – πινάκων διοικθτικισ ικανότθτασ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:
Ακολουκεί παράδειγμα ςυμπλιρωςθσ του υποδείγματοσ 2
(Παρατιρθςθ : Ιςχφει για όλουσ τουσ διμουσ – περιλαμβάνεται αν ο διμοσ προβλζπει να
υλοποιιςει και τεχνικά ζργα, εφόςον ζχει ςυγκροτθμζνθ τεχνικι υπθρεςία)
2. Αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά ζργα και μελζτεσ
Ονομαςία οργάνου που αποφαίνεται ι
γνωμοδοτεί

Προϊςταμζνθ Αρχι / Εποπτεφουςα Αρχι

Αρχι/υπθρεςία/όργανο

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι θ Οικονομικι
Επιτροπι των οποίων οι αρμοδιότθτεσ
κακορίηονται από τον ΔΚΚ όπωσ κάκε φορά
ιςχφει.

Νομοκεςία οριςμοφ του
Π.Δ. 171 τθσ 15.5/2.6.87. Όργανα που αποφαςίηουν ι
γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που
εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ)
και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ. (ΦΕΚ Α' 84).

Διευκφνουςα Τπθρεςία / Επιβλζπουςα υπθρεςία

Θ Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου (όπου δεν
υπάρχει θ ΔΤΥ του διμου τθσ ζδρασ ι
άλλθ)

Π.Δ. 171 τθσ 15.5/2.6.87. (ΦΕΚ Α' 84), και Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’
87/7.06.2010)

Σεχνικό υμβοφλιο

Το Τεχνικό Συμβοφλιο Ζργων τθσ οικείασ
Περιφζρειασ

Π.Δ. 171 τθσ 15.5/2.6.87. (ΦΕΚ Α' 84) και ΠΔ 7/31.01.2013 (ΦΕΚ Α’
26)

Αρμόδιο όργανο για εξζταςθ Αιτιςεων
Θεραπείασ

Ελεγκτισ Νομιμότθτασ (Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ) και Υπουργόσ ΠΟΜΕΔΙ

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπωσ ιςχφει και ΠΔ 7/31.01.2013 (ΦΕΚ
Α’ 26)
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1γ) υμπλιρωςθ των υποδειγμάτων – πινάκων διοικθτικισ ικανότθτασ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:
Ακολουκεί παράδειγμα ςυμπλιρωςθσ του υποδείγματοσ 3 (Παρατιρθςθ : Ιςχφει για
όλουσ τουσ διμουσ)

3. Αποφαινόμενα όργανα για ανακζςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν

Ονομαςία οργάνου που αποφαςίηει

Αρχι/υπθρεςία/όργανο

Νομοκεςία οριςμοφ του

Για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ τθσ
προμικειασ/υπθρεςίασ

Δθμοτικό Συμβοφλιο

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπωσ ιςχφει και ΚΔΚ (Ν.
3463/2006/ΦΕΚ Α’ 144)

Για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και
όρων τθσ προκιρυξθσ.

Οικονομικι Επιτροπι

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπωσ ιςχφει και ΚΔΚ (Ν.
3463/2006/ΦΕΚ Α’ 144)

Για τθν ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν

Οικονομικι Επιτροπι

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπωσ ιςχφει και ΚΔΚ (Ν.
3463/2006/ΦΕΚ Α’ 144)

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Λιψθ απόφαςθσ : Οικονομικι Επιτροπι
Υπογραφι ςφμβαςθσ : Διμαρχοσ

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπωσ ιςχφει και ΚΔΚ (Ν.
3463/2006/ΦΕΚ Α’ 144)
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1γ) υμπλιρωςθ των υποδειγμάτων – πινάκων διοικθτικισ ικανότθτασ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4:
Ακολουκεί παράδειγμα ςυμπλιρωςθσ του υποδείγματοσ 4
(Παρατιρθςθ : Ιςχφει για όλουσ τουσ διμουσ αν τθριςουν το υπόδειγμα τθσ ΜΟΔ/ΕΕΤΑΑ)
4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΡΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
Κωδικόσ διαδικαςίασ

Όνομα διαδικαςίασ

Δ.01-01

Διάγνωςθ αναγκϊν - Κατάρτιςθ Ετιςιου Προγράμματοσ

Δ.01-02

Παρακολοφκθςθ και τροποποίθςθ Ετιςιου Προγράμματοσ

Δ.02-01

Κακοριςμόσ απαιτιςεων ςχεδιαςμοφ και ωρίμανςθσ ζργων

Δ.02-02

Εκπόνθςθ των απαιτουμζνων μελετϊν

Δ.02-03

Διαςφάλιςθ απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων - κυριότθτασ ακινιτων κ.α.

Δ.02-04

Σχεδιαςμόσ υλοποίθςθσ ζργου

Δ.02-05

Διαςφάλιςθ απαιτοφμενων πόρων για τθν υλοποίθςθ του Ζργου

Δ.03-01

Προετοιμαςία και διενζργεια διαγωνιςμϊν - Αξιολόγθςθ προςφορϊν - Υλοποίθςθ με ίδια μζςα

Δ.03-02

Χειριςμόσ ενςτάςεων/ προςφυγϊν

Δ.03-03

Ολοκλιρωςθ διαγωνιςμοφ - Υπογραφι ςφμβαςθσ - Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ

Δ.04-01

Ζλεγχοσ προόδου του Ζργου και παρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ

Δ.04-02

Διαχείριςθ προβλθμάτων και αλλαγϊν - Διαχείριςθ κινδφνων

Δ.04-03

Διαχείριςθ και Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ Ζργων

Δ.04-04

Ζλεγχοσ και παραλαβι φυςικοφ αντικειμζνου - Ολοκλιρωςθ ζργου

Δ.05-01

Τιρθςθ λογιςτικϊν υποχρεϊςεων ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργων

Δ.05-02

Εκκακάριςθ δαπάνθσ - Διεκπεραίωςθ πλθρωμϊν
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Προςαρμογζσ ςτο ΟΠ – Εμφάνιςθ ςτοιχείων (μη διαθζςιμο
προσ το παρόν ςτο ΟΠΣ)
ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Προετοιμαςία/ωρίμανςθ πράξεων/υποζργων.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ IKANOTHTΑ ΣΤΠΟΤ Α (ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)
ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΟΡΓΑΝΟ

ΚΩΔ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ
Δ/νςθ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν
Νομικι Υπθρεςία
Δθμοτικό Συμβοφλιο

Δ.02.01, Δ.02.02
Δ.02.03, Δ.02.04
Δ.02.05

Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ανάκεςθ ςφμβαςθσ για τισ περιπτϊςεισ
δθμόςιων ςυμβάςεων (ι διαδικαςία επιλογισ ωφελουμζνων
όπου απαιτείται) ι απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα
(αυτεπιςταςία).

Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Νομικι Υπθρεςία
Οικονομικι Επιτροπι
Τεχνικό Συμβοφλιο Ζργων

Επίβλεψθ παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ φυςικοφ
αντικειμζνου υποζργων τθσ πράξθσ.

Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Νομικι Υπθρεςία

Δ.04.01, Δ.04.02
Δ.04.03, Δ.04.04

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Δ.05.01
Δ.05.02

Οικονομικι διαχείριςθ πράξθσ και πλθρωμζσ.

Δ. 03.01, Δ.03. Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Δθμοτικό Συμβοφλιο
02
Δ.03.03

Προςαρμογζσ ςτο ΟΠ – Εμφάνιςθ ςτοιχείων (μη διαθζςιμο
προσ το παρόν ςτο ΟΠΣ)
ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ IKANOTHTΑ ΣΤΠΟΤ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & ΤΠΗΡΕΙΕ)
ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΟΡΓΑΝΟ

Προετοιμαςία/ωρίμανςθ πράξεων/υποζργων.

Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ανάκεςθ ςφμβαςθσ για τισ περιπτϊςεισ
δθμόςιων ςυμβάςεων (ι διαδικαςία επιλογισ ωφελουμζνων
όπου απαιτείται) ι απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα
(αυτεπιςταςία).

Επίβλεψθ παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ φυςικοφ
αντικειμζνου υποζργων τθσ πράξθσ.

Οικονομικι διαχείριςθ πράξθσ και πλθρωμζσ.

Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ,
Συντιρθςθσ Ζργων & Πραςίνου
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ
Τμιμα Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν
Δθμοτικό Συμβοφλιο
Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ,
Συντιρθςθσ Ζργων & Πραςίνου
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ
Τμιμα Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν
Νομικι Υπθρεςία
Οικονομικι Επιτροπι

ΚΩΔ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Δ.02.01, Δ.02.02
Δ.02.03, Δ.02.04
Δ.02.05

Δ. 03.01, Δ.03.02
Δ.03.03

Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ,
Συντιρθςθσ Ζργων & Πραςίνου
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ
Τμιμα Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν

Δ.04.01, Δ.04.02
Δ.04.03, Δ.04.04

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Δ.05.01
Δ.05.02

Προςαρμογζσ ςτο ΟΠ – Εμφάνιςθ ςτοιχείων (μη διαθζςιμο
προσ το παρόν ςτο ΟΠΣ)
ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Προετοιμαςία/ωρίμανςθ πράξεων/υποζργων.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ IKANOTHTΑ ΣΤΠΟΤ Γ (ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΑ)
ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΟΡΓΑΝΟ

ΚΩΔ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ
Τμιμα Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν
Δθμοτικό Συμβοφλιο

Δ.02.01, Δ.02.02
Δ.02.03, Δ.02.04
Δ.02.05

Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ανάκεςθ ςφμβαςθσ για τισ περιπτϊςεισ
δθμόςιων ςυμβάςεων (ι διαδικαςία επιλογισ ωφελουμζνων
όπου απαιτείται) ι απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα
(αυτεπιςταςία).

Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ
Τμιμα Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν
Οικονομικι Επιτροπι
Τεχνικό Συμβοφλιο Ζργων

Επίβλεψθ παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ φυςικοφ
αντικειμζνου υποζργων τθσ πράξθσ.

Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ
Τμιμα Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν

Οικονομικι διαχείριςθ πράξθσ και πλθρωμζσ.

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Δ. 03.01

Δ.04.01, Δ.04.02
Δ.04.03, Δ.04.04

Δ.05.01
Δ.05.02

Καρτζλα δικαιοφχου ςτο ΟΠ
• Με τθν πρϊτθ υποβολι πρόταςθσ από το φορζα, δθμιουργείται ςτο ΟΠ
θ «καρτζλα δικαιοφχου» ςτθν οποία τθροφνται τα καταχωρθμζνα
ςτοιχεία τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του δικαιοφχου.
• Με τον τρόπο αυτό, ςτθν επόμενθ πρόταςθ δεν απαιτείται θ εκ νζου
υποβολι τουσ, παρά μόνο αν ζχουν διαφοροποιθκεί τα ςτοιχεία, που
υποβάλλονται.

Εφαρμογι παραδείγματοσ για ζργο που υλοποιείται με ίδια
μζςα με δικαιοφχο διμο
2. Ενζργειεσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ
Η τεκμθρίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ ενόσ φορζα, π.χ. ενόσ διμου που ενδιαφζρεται να
υλοποιιςει ςυγκεκριμζνο ζργο με ίδια μζςα, γίνεται πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ. Σα βιματα γι’ αυτό είναι :
α) Προγραμματιςμόσ τθσ οργάνωςθσ τθσ ομάδασ ζργου που κα καλφπτει όλεσ τισ ενζργειεσ
υλοποίθςθσ/διαχείριςθσ του ζργου (περιλαμβάνει και τισ τυχόν ενζργειεσ ωρίμανςθσ και τισ
πλθρωμζσ)
β) Αρχικόσ ςχεδιαςμόσ (ςε προγραμματικό επίπεδο) των ςτελεχϊν, που κα ςυμμετζχουν ςτθν
ομάδα υλοποίθςθσ του ζργου «με ίδια μζςα», προκειμζνου να ςυνταχκεί παράλλθλα το ςχζδιο
τθσ απόφαςθσ Τλοποίθςθσ με Κδια Μζςα (ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ πρόςκλθςθσ). Σα
ςτελζχθ που κα περιλθφκοφν ςτουσ πίνακεσ Β.1 : Ομάδασ Έργου – Τακτικό (Υφιςτάμενο)
Προςωπικό και Β.2 : Έκτακτο (Νζο) Προςωπικό του ςχεδίου απόφαςθσ ΤΙΜ, κα καταχωριςκοφν
και ςτον αντίςτοιχο πίνακα Τποδείγματοσ 6 : οργανωτικοφ ςχιματοσ ομάδασ ζργου, τθσ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ, όπου επιπρόςκετα κα περιλθφκοφν π.χ. ςτελζχθ που
παραλαμβάνουν τα παραδοτζα ι είναι αρμόδια για τισ πλθρωμζσ κλπ.
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Εφαρμογι παραδείγματοσ για ζργο που υλοποιείται με ίδια
μζςα με δικαιοφχο διμο
2. Ενζργειεσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ
γ) υμπλιρωςθ του πίνακα των Τποδειγμάτων 6 και 8 (ςτον πίνακα του Τποδείγματοσ 8 θ
ςυμπλιρωςθ για ζργα ΕΠΑ 2007 – 2013 και Γ’ ΚΠ, μπορεί να γίνει μόνο για τισ βαςικζσ
πλθροφορίεσ του ζργου, δθλ. τίτλο, MIS, Προγραμματικι Περίοδο και Ε.Π. Οι λοιπζσ
πλθροφορίεσ εμφανίηονται ςτθ Δ.Α. μζςω του ΟΠ)
Προςοχι : Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ γίνεται ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ τθσ υλοποίθςθσ του
ζργου και μπορεί να επικαιροποιθκεί π.χ. ςτθ φάςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ του ζργου, χωρίσ να
απαιτείται από το Διμο να επανυποβάλει τυχόν τροποποιιςεισ ςτθ Δ.Α., εκτόσ αν ηθτθκοφν.
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2γ) Σσμπλήρωζη ηων σποδειγμάηων – πινάκων επιτειρηζιακής ικανόηηηας

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6:
τοιχεία υγχρθματοδοτοφμενθσ Πράξθσ
Σίτλοσ πράξθσ

Δθμιουργία Κζντρου Κοινότθτασ Διμου ΧΧΧ

Τποζργο 1

Τπθρεςίεσ Κζντρου Κοινότθτασ

Τποζργο 2

Προμικειεσ αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία του Κζντρου

Οργανωτικό ςχιμα ομάδασ ζργου
Α/Α

τζλεχοσ

Ειδικότθτα

Τπθρεςιακι μονάδα

χζςθ εργαςίασ

Ρόλοσ / Αρμοδιότθτα

Τποζργο/α
ςτο/α
οποίο/α
ςυμμετζχει

1

Νικολάου
Φωτεινι

ΠΕ Διοικθτικοφ

Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ

Μόνιμοσ υπάλλθλοσ
διμου

Υπεφκυνοσ Πράξθσ (π.χ.
προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ)

ΥΕ1, ΥΕ2

6,2

2

Δθμθτρίου
Ιωάννθσ

ΠΕ Οικονομικοφ

Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ

Μόνιμοσ υπάλλθλοσ
διμου

Υπεφκυνοσ ςυμπλιρωςθσ
Δελτίων και αναφορϊν

ΥΕ1, ΥΕ2

7,0

3

Στζλεχοσ 1

ΤΕ Διοικθτικοφ

Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ

Σφμβαςθ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου

Υπεφκυνοσ παραλαβισ
παραδοτζων υποζργου 1

ΥΕ1

4,2

Στζλεχοσ 2

ΠΕ
Πλθροφορικισ

Τμιμα Τεχνολογιϊν Π&Ε

Σφμβαςθ
προςωρινισ
απαςχόλθςθσ

Μζλοσ ομάδασ ΥΙΜ

ΥΕ2

8,0

Μζλοσ ομάδασ ΥΙΜ

ΥΕ1

8,0

Υπεφκυνοσ υποζργου 2

ΥΕ2

4,2

ΥΕ1, ΥΕ2

2,5

4

5

Στζλεχοσ 3

ΠΕ Διοικθτικοφ

Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ

Σφμβαςθ
προςωρινισ
απαςχόλθςθσ

6

Στζλεχοσ 4

ΤΕ
Πλθροφορικισ

Τμιμα Τεχνολογιϊν Π&Ε

Σφμβαςθ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου
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Στζλεχοσ 5

ΤΕ Οικονομικοφ Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Μόνιμοσ υπάλλθλοσ Υπεφκυνοσ λογαριαςμοφ και
διμου
πλθρωμϊν

υνολικοί ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου

Προβλεπόμενθ απαςχόλθςθ
ςε ανκρωπομινεσ για τθ
ςυνολικι διάρκεια τθσ πράξθσ

40,1

2γ) Σσμπλήρωζη ηων σποδειγμάηων – πινάκων επιτειρηζιακής ικανόηηηας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: (ζσμπληρώνεηαι μόνο όηαν ο δήμος θεωρεί όηι απαιηείηαι
ενίζτσζη ηης διοίκηζης ηοσ έργοσ με πρόζθεηα ζηελέτη/ειδικόηηηες)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΧΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ

Α/Α

Πρόςκετθ ειδικότθτα
/ρόλοσ

Σεκμθρίωςθ/διάγνωςθ ανάγκθσ

Προβλεπόμενο ποςοςτό χρόνου
απαςχόλθςθσ ςτθ διάρκεια
εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ/υποζργου

1

2

3

Γίνεται αποδεκτι θ προτεινόμενθ ενίςχυςθ τθσ ομάδασ ζργου από τθ ΔΑ/ΕΦΔ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προτεινόμενοσ τρόποσ κάλυψθσ
ανάγκθσ

2γ) Σσμπλήρωζη ηων σποδειγμάηων – πινάκων επιτειρηζιακής ικανόηηηας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: (ζσμπληρώνεηαι για έργα ποσ έτει σλοποιήζει ο δήμος ζε
προηγούμενες Προγραμμαηικές Περιόδοσς – μόνο οι πρώηες 4 γραμμές αν είναι
Γ’ ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ 2007 - 2013)
Σίτλοσ Πράξθσ
Κωδικόσ ΟΠ

π.χ. 34567

Προγραμματικι Περίοδοσ

π.χ. ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Εγκεκριμζνοσ Π/Τ Ζργου

π.χ. 4.250.000

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ι άλλο Χρθματοδοτικό Μζςο

π.χ. ΠΕΠ Αττικισ 2007 - 2013

Κωδ. εναρίκμου Α ςτο ΠΔΕ
Τλοποίθςθ με Προγραμματικι φμβαςθ για λογαριαςμό άλλου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Κφριοσ ζργου (ςτθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ για λογαριαςμό άλλου
φορζα)

Διάρκεια (ςε μινεσ)
Τπεφκυνοσ Ζργου (πράξθσ)

φντομθ Περιγραφι Περιεχομζνου

Ποςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςε ςχζςθ με τον τελικό
προχπολογιςμό τθσ πράξθσ
Η πράξθ απεντάχκθκε με ευκφνθ του δικαιοφχου (επειδι δεν
ολοκλθρϊκθκε/κινδφνευε να μθν ολοκλθρωκεί ζγκαιρα μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, ΝΑΙ/ΟΧΙ
¹ Για κάκε πρόςκετο ςυναφζσ ζργο που ζχει υλοποιθκεί/υλοποιείται από το φορζα ςυμπλθρϊνεται νζοσ πίνακασ

Εφαρμογι παραδείγματοσ για τεχνικά ζργα με δικαιοφχουσ
διμουσ
3. Ενζργειεσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ
Δεδομζνου ότι θ περίπτωςθ ενόσ διμου να υλοποιιςει ζργο με υποχρζωςθ κάλυψθσ ίδιασ
ςυμμετοχισ ςτο χρθματοδοτικό ςχιμα είναι πολφ μικρι, (αφορά μόνο ζργα που εμπίπτουν ςε
κακεςτϊσ κρατικϊν ενιςχφςεων), δεν παρουςιάηεται παράδειγμα εφαρμογισ των αναγκαίων
ςτθν περίπτωςθ αυτι πινάκων των υποδειγμάτων 9 και 10.
Επιςθμαίνεται μόνο θ λογικι ςυμπλιρωςθσ :
Τπόδειγμα 9 : περιζχει τθν χρονικι κατανομι ανά ζτοσ του ποςοφ τθσ προβλεπόμενθσ ίδιασ
ςυμμετοχισ
Τπόδειγμα 10 : περιζχει το ςυνολικό ετιςιο προχπολογιςμό του διμου (όπωσ ιςχφει ι εκτελζςτθκε)
για το ζτοσ υποβολισ και τα 2 προθγοφμενα ζτθ, από όπου κα διαφαίνεται αν θ ςχετικι
πρόβλεψθ του πίνακα 9 είναι εφικτι με βάςθ τουσ προθγοφμενουσ προχπολογιςμοφσ του
διμου.
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Για τυχόν πρόςκετεσ διευκρινίςεισ για τα ανωτζρω, μπορείτε να
επικοινωνείτε ςτα τθλζφωνα :
1.
2.

Κϊςτασ Αρβανίτθσ, ςυντονιςτισ ΟΥΔ ΕΣΠΑ ΜΟΔ ΑΕ : 2131310170
Μαρία Ανδρονι, ςτζλεχοσ ΟΥΔ ΕΣΠΑ ΜΟΔ ΑΕ : 2131310197

