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ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

Ο «Οδηγόρ Δθαπμογήρ» απεπζύλεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο Γήκνπο ηεο Β’ Γξάζεο ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Σ.Π.Γ., γηα ηελ 

εθπόλεζε κειεηώλ σξίκαλζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζε απηνύο. 

 

κοπόρ ηος παπόνηορ οδηγού είλαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ δπλάκεη ηεο κε αξηζκό 2/89947/ΓΔΦ/29-12-2017 

(ΦΔΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κνηλήο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ε νπνία εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4445/2016 θαη εηδηθόηεξα ν θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ, βάζεη 

ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, ε πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο ησλ πξνο ρξεκαηνδόηεζε κειεηώλ θαη ε 

παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζην 

νπνίν αθνξά.  

 

Διδικόηεπα, ο Οδηγόρ Γιασείπιζηρ και Δλέγσος διαπθπώνεηαι ζηιρ εξήρ 

ενόηηηερ:  

 

Δνόηηηα Α: «Οδηγόρ Δπιλογήρ και Ένηαξηρ ηων Μελεηών», ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:  

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ξόινπ ηνπ Σ. Π.& Γ. θαη ηνπ πιαηζίνπ επηρνξήγεζεο  

ησλ κειεηώλ. Αλάιπζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κεζόδσλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ 

κειεηώλ, αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ θαη βεκάησλ κέρξη θαη ηελ έληαμε ησλ 

πξνηεηλόκελσλ κειεηώλ ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα. 

 Τπνδείγκαηα ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε 

από ηνπο Γηθαηνύρνπο ή παξάγνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ  Σ. Π.& Γ. 

 

Δνόηηηα Β: «Οδηγόρ Παπακολούθηζηρ Τλοποίηζηρ», ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

αθόινπζα:  
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 Αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ θαη εθηακίεπζεο ησλ 

Πξάμεσλ ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σ. Π. & Γ. 

 Αλαιπηηθή θαηαγξαθή, θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηνύκελσλ 

δηαδηθαζηώλ θαη βεκάησλ παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ, εθηακίεπζεο ησλ επηκέξνπο 

Πξάμεσλ θαζώο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 Τπνδείγκαηα ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε 

από ηνπο Γηθαηνύρνπο ή παξάγνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σ. Π. & Γ. 

 

1. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΔΙΩΝ (Σ. Π. & Γ.) ΣΟ 

ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΩΝ 

ΟΣΑ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ 

ΤΠΟΓΟΜΗ Η ΔΡΓΩΝ ΓΔΝΙΚΟΤ ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ. (Β’ ΓΡΑΗ) 

 

1.1. Ο πόλορ ηος Σαμείος Παπακαηαθηκών και Γανείων ζηο πλαίζιο ηος 

Υπημαηοδοηικού Ππογπάμμαηορ . 

 Με ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4445/2016 ζεζπίζηεθε ε δπλαηόηεηα επηρνξήγεζεο ησλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 

«κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνύ ελδηαθέξνληνο ζε απηνύο», νη πόξνη ηεο νπνίαο  

πξνέξρνληαη από έζνδα ηνπ Σ. Π. & Γ. 

 Με ηελ κε αξηζκό 2/35374/ΓΠΓΑ/2-6-2017 (ΦΔΚ Β΄2049/14.06.2017) Κνηλή 

Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ, πνπ αθνξνύζε ζηε Α’ 

ΓΡΑΗ, θαζνξίζηεθαλ νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο θαζίζηαληαη Γηθαηνύρνη νη 

αλσηέξσ θνξείο θαη ξπζκίζηεθαλ όια ηα δεηήκαηα θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο .   

 Μεηά ηελ ζέζε ζε εθαξκνγή ηεο Α’ Γξάζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

πξνέθπςε η ανάγκη επέκηαζηρ ηος ππογπάμμαηορ επισοπήγηζηρ ηνπ λ. 

4445/2016 (Φ.Δ.Κ. 236/η. Α΄/19-12-2016) ζε πεπιζζόηεποςρ Ο.Σ.Α.   

 Με ηελ κε αξηζκό 2/89947/ΓΔΦ/29-12-2017 (ΦΔΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κνηλή 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ, πνπ αθνξά ζηε Β’ ΓΡΑΗ, θαζνξίζηεθαλ νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο 

νπνίεο θαζίζηαληαη Γηθαηνύρνη νη αλσηέξσ θνξείο θαη ξπζκίζηεθαλ όια ηα 

δεηήκαηα θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο.  
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 Με ηελ κε αξηζκό 3641/8/15-2-2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Σ.Π. θαη Γαλείσλ εγθξίζεθε:  

 ν Οδεγόο Δθαξκνγήο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Δπηρνξήγεζε 

κειεηώλ σξίκαλζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ ησλ Ο.Σ.Α.» Β’ ΓΡΑΗ ,  

 ε Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ έληαμεο ζην Υξεκαηνδνηηθό 

Πξόγξαµµα,  

 ην Τπόδεηγκα Αίηεζεο Υξεκαηνδόηεζεο θαη  

 ην Τπόδεηγκα Σερληθνύ ∆ειηίνπ,  

πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., Σερληθό ύκβνπιν ηνπ Σ. Π. θαη 

∆αλείσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζµ. 2/89947/ΓΔΦ/29-12-2017(ΦΔΚ Β΄ 

4704/29.12.2017) Κνηλήο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, εθδνζείζαο θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4445/2016». 

 Οι πποηεπαιόηηηερ ηος Σ. Π. & Γ., πνπ αθνξνύλ ζηε Β΄ ΓΡΑΗ ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, εζηηάδνληαη θπξίσο : 

 α) ε δήκνπο πνπ, παξόηη δελ ραξαθηεξίδνληαη νξεηλνί ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3852/2010, πεξηιακβάλνπλ όκσο ζε κεγάιν πνζνζηό νξεηλέο 

δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ελόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ έξγα πνπ αθνξνύλ 

απηέο ηηο ελόηεηεο.   

 β) ε δήκνπο πνπ επηζπκνύλ λα πινπνηήζνπλ δηαδεκνηηθά έξγα πνπ αθνξνύλ ζηνπο 

ηνκείο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, πδάηηλσλ πόξσλ θαη απνρέηεπζεο, αιιά 

αδπλαηνύλ λα εθπνλήζνπλ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο. 

 γ) ε δήκνπο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, ιόγσ ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο (ζεηζκνί, 

πιεκκύξεο), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηώζεηο από απηήλ ηελ 

θαηαζηξνθή. 

  

Πιο ζςγκεκπιμένα: 

 Γικαιούσοι ηηρ επισοπήγηζηρ: 

α) Οη δήκνη ηεο ρώξαο κε κόληκν πιεζπζκό έσο 15.000 θαηνίθνπο πνπ δελ   

     έρνπλ εληαρζεί ζηελ Α΄ δξάζε ηεο επηρνξήγεζεο, νη όξνη θαη νη    
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     πξνϋπνζέζεηο ηεο νπνίαο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. 2/35374/ΓΠΓΑ/2-   

     6-2017 (Φ.Δ.Κ. 2049/η. Β΄/14-6-2017) θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ  

     Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ. 

β) Οη δήκνη κε κόληκν πιεζπζκό άλσ ησλ 15.000 θαηνίθσλ, ησλ νπνίσλ νη  

     δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο ελόηεηεο ραξαθηεξίδνληαη νξεηλέο θαηά πνζνζηό 

     από 50% κέρξη 100%, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ  

     γεληθνύ ζπκθέξνληνο απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο αλσηέξσ ελόηεηεο. 

 γ) Οη δηθαηνύρνη δήκνη ηεο Α’ θαη Β’ δξάζεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ 

     εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε δηαδεκνηηθώλ έξγσλ  

     ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ θαη  

     απνρέηεπζεο. 

 δ) Όινη νη δήκνη ηεο ρώξαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ  

      πξνθιήζεθαλ ζε ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο αξκνδηόηεηάο ηνπο από  

      ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ, ήηνη ζεηζκώλ θαη  

      πιεκκπξώλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θεξύρζεθαλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο  

      αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κνλίκνπ πιεζπζκνύ ησλ δήκσλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα 

ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ νξεηλώλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ελνηήησλ θαη ησλ 

πνζνζηώλ ηνπο ιακβάλνληαη ηα ππόςε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Μεηξών Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Οηθηζκώλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Η ζςνολική επισοπήγηζη για ηοςρ δικαιούσοςρ Γήμοςρ ηων καηηγοπιών 

α, β και δ δεν μποπεί να ξεπεπνά ανά Γήμο ηο ποζό ηων 85.000 εςπώ, 

ενώ για ηοςρ δικαιούσοςρ ηηρ καηηγοπίαρ γ δεν μποπεί να ξεπεπνά ηο 

ποζό ηων 15.000 ανά Γήμο. 

Δηδηθόηεξα για ηοςρ δικαιούσοςρ Γήμοςρ ηηρ καηηγοπίαρ δ, διαηίθεηαι  

ποζό επισοπήγηζηρ μέσπι 1 εκ., εκ ηων 7,5 εκ. ηηρ ζςνολικήρ 

επισοπήγηζηρ για ηη Β’ Γπάζη, ηεξνπκέλεο ηεο ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο βάζεη 

ηνπ αξηζκνύ εηζεξρνκέλνπ πξσηνθόιινπ ζην Σ. Π. θαη Γαλείσλ νινθιεξσκέλνπ 

θαθέινπ έληαμεο ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα. 
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 Η επισοπήγηζη καλύπηει ηη δαπάνη ηων δικαιούσων Ο.Σ.Α. :  

  γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο ή κειεηώλ, 

 γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αθνξά ε κειέηε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ ππνζηήξημε όισλ ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ σξίκαλζεο απηνύ. 

 

Η επισοπήγηζη για ηο κόζηορ ηων ςπηπεζιών ωπίμανζηρ ηος έπγος, ζην 

νπνίν αθνξά ε κειέηε, δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο 20% ηος κόζηοςρ ηηρ 

μελέηηρ.   

 Η επηρνξήγεζε ησλ Ο.Σ.Α. από ην Σ. Π. & Γ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί μέζω ενόρ 

ειδικού καηαπιζηεςηικού λογαπιαζμού (escrow account), πνπ έρεη ήδε 

ζπζηαζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 3633/3/21-12-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σ. Π. θαη Γαλείσλ θαη έρεη σο ζθνπό ηελ επηρνξήγεζε ησλ 

Ο.Σ.Α. γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνύ ζπκθέξνληνο. 

 Καθήκονηα Σεσνικού ςμβούλος ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ Γαλείσλ 

αλαιακβάλεη ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2/89947/ΓΔΦ/29-12-

2017(ΦΔΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κνηλή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη 

ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Σ. Π. & Γ. ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνηάζεσλ κε ζύληαμε 

ζρεηηθήο έθζεζεο, ζηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο θαζώο 

θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο επηρνξήγεζεο κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζην 

νπνίν αθνξά, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηελ από 12/7/2017  

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, όπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξ.3640/15/1-3-

2018 ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ θαη ηζρύεη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 

3852/2010. 

  Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., ζα παξαιακβάλεη από ην Σ.Π. & Γαλείσλ ηελ πξόηαζε ηνπ 

Γήκνπ θαη ζα ζπληάζζεη πξνο ην Σ. Π. & Γ. ζρεηηθή έθζεζε. Η έγθξηζε ή κε ηεο 

πξόηαζεο ζα γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σ. Π. & Γ.  

 Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε επηρνξεγνύκελε κειέηε, ζα πξέπεη λα 

έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 

ΔΠΑ 2014-2020, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν θαη ηε κνξθή ρξεκαηνδόηεζεο. ε 
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δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε επηρνξήγεζε ζα παξαθξαηείηαη από ηνπο ΚΑΠ ηεο 

επόκελεο ρξνληάο. 

 

1.2. Σο πλαίζιο επισοπήγηζηρ 

 

ύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 2/89947/ΓΔΦ/29-12-2017 (ΦΔΚ Β΄ 4704/29.12.2017) 

Κνηλή Απόθαζε  ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ, ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέξρεηαη από ηνπο πόξνπο ηνπ Σ. 

Π. & Γ. 

 

Πιο ζςγκεκπιμένα ζην δεζκεπκέλν ηνκέα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 

έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ' αξηζκ. 3633/3/21-12-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 325 παξ. 2α, β ηνπ λ. 4072/2012 θαη ηεο ππ' αξηζκ. 2/35349/8.5.2012 

απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, άηνθνο δεζκεπκέλνο ινγαξηαζκόο (escrow 

account) ν νπνίνο έρεη ήδε πηζησζεί κε ην πνζό ησλ 7.500.000 επξώ, ζύκθσλα κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ Σ. Π. θαη Γαλείσλ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2017.  

Σν Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, κε ηελ παξαπάλσ ΚΤΑ νξίζηεθε θαηαζέηεο, 

ρεηξηζηήο θαη κεζεγγπνύρνο ηνπ πνζνύ ηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο Ο.Σ.Α. 

θαη ρνξεγείηαη ζ' απηό αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο 

πνπ ζα ζπκθσλεζνύλ ζηελ εηδηθή ζύκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί γηα ην ζθνπό απηό 

κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ, ήηνη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 

(θαηαζέηεο θαη κεζεγγπνύρνο) θαη ησλ δηθαηνύρσλ.  

Οη δηθαηνύρνη ηεο επηρνξήγεζεο, όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα, ζα 

πξνζρσξήζνπλ ζηνπο όξνπο ηεο εηδηθήο ζύκβαζεο κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο δήισζεο 

πξνζρώξεζεο.  

Με ηελ πξνζρώξεζε ησλ δηθαηνύρσλ ζηνλ αλνηρηό θαηαπηζηεπηηθό ινγαξηαζκό (escrow 

account) δεκηνπξγείηαη ζε απηόλ ινγαξηαζκόο (κεξίδα) ηνπ δηθαηνύρνπ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζα εθηακηεύνληαη νη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 

Με ηε ζύκβαζε απηή νξίδνληαη ηδίσο ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ από ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, 

όπσο εμεηδηθεύνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηνύ, ην θόζηνο ηνπ 

Σακείνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν 
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δε ζπλδέεηαη κε ηε ζπλήζε θαη ηξέρνπζα δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαζώο θαη ν ηξόπνο 

θαηαβνιήο απηνύ . 

 

2.ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

Κνκβηθό ξόιν ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο απνηεινύλ 

νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνο επηρνξήγεζε κειεηώλ.  

 

ηελ παξνύζα Δλόηεηα ηνπ Οδεγνύ απνηππώλνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ησλ 

ππνβαιιόκελσλ πξνο ρξεκαηνδόηεζε πξνηάζεσλ ησλ Γηθαηνύρσλ Ο.Σ.Α.  

 

Οη αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, έληαμεο θαη έγθξηζεο ησλ αηηήζεσλ 

επηρνξήγεζεο ησλ Γηθαηνύρσλ είλαη νη αθόινπζεο:  

 

2.1  Γιαδικαζία Ι: Ππόζκληζη ςποβολήρ Αιηήζεων ζηο Υπημαηοδοηικό 

Ππόγπαμμα 

Σν Σαµείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ εθδίδεη, θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 

3641/8/15-2-2018 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ πξόζθιεζε πξνο ηνπο 

δηθαηνύρνπο, ζύκθσλα µε ηα νξηδόκελα ζηηο ΚΤΑ, γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα 

έληαμε κειέηεο ή κειεηώλ ζην πξόγξακκα επηρνξήγεζεο. 

Με ηελ πξόζθιεζε θαζνξίδνληαη ν ρξόλνο ππνβνιήο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαζώο θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο. Η Πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ. Π. 

& Γ.  θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο ΓΗΜΟΤ πνπ είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο 

θαη ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΔ , ΠΔΓ, ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ). 

Σν Σ. Π. & Γ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθό ύκβνπιν (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.) πξνρώξεζε  

ζηελ πξνεηνηκαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ έθδνζε Πξόζθιεζεο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο από ηνπο Γηθαηνύρνπο πνπ πεξηιακβάλεη:  

1. Σελ Πξόζθιεζε Τπνβνιήο πξνηάζεσλ επηρνξήγεζεο.  

2. Τπόδεηγκα Αίηεζεο Δπηρνξήγεζεο  Γηθαηνύρνπ.   

3. Τπόδεηγκα Σερληθνύ Γειηίνπ θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ.  
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2.2 Γιαδικαζία ΙΙ: Γιαδικαζία ςποβολήρ αιηήζεων  

Ο δηθαηνύρνο θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 

πξόηαζε (αίηεζε) γηα επηρνξήγεζε κειέηεο ή κειεηώλ κε ζθνπό ηελ σξίκαλζε θαη 

εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνύ ζπκθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 1 ηεο ππ΄αξηζκ. 2/89947/ΓΔΦ/29-12-2017(ΦΔΚ Β΄ 4704/29.12.2017) 

Κνηλήο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ θαηόπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.  

Η αλσηέξσ πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. ζην 

Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.  

2.  πκπιεξσκέλν Σερληθό δειηίν κειεηώλ.  

3.  Βεβαίσζε ηνπ δηθαηνύρνπ θνξέα όηη νη κειέηεο πνπ αηηείηαη γηα ρξεκαηνδόηεζε 

δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από άιιε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο.  

4. Αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππό κειέηε έξγν πινπνηεζεί από ίδηνπο 

πόξνπο  

5. Για ηοςρ δικαιούσοςρ ηηρ καηηγοπίαρ δ απαιηείηαι επιπλέον : 

 απόθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ πεξί θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ιόγσ ζεηζκώλ θαη πιεκκπξώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3013/2002 «Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 102/Α’/2002)   

 ε επηρνξεγεζείζα κειέηε λα αθνξά ηελ εθηέιεζε έξγνπ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζε ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο από ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ, ήηνη 

ζεηζκώλ θαη πιεκκπξώλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θεξύρζεθαλ ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

  

2.3 Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ  

Σα κπιηήπια αξιολόγηζηρ, βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνύληαη νη πξνηάζεηο πνπ 

ππνβάιινπλ νη δηθαηνύρνη, είλαη ηα αθόινπζα: 

 Ο Γηθαηνύρνο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο.  

 Η ζθνπηκόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ, πνπ αθνξά ζηε κειέηε, γηα ηνλ Ο.Σ.Α. 

 Η σξηκόηεηα ηνπ κειέηεο.  
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 Η σξηκόηεηα ηνπ έξγνπ.  

 Η εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππό κειέηε έξγνπ.  

 Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο.  

 Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

 Σν εύινγν θόζηνο ηεο κειέηεο θαη ησλ ππεξεζηώλ σξίκαλζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ αηηνύκελσλ κειεηώλ απνηειεί ε επαξθήο 

ηεθκεξίσζε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο (Υξεκαηνδόηεζε ηνπ/ησλ έξγνπ/σλ). ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο ηνπ 

δηθαηνύρνπ, απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ ύζηεξα από 

ηεθκεξησκέλε πξόηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απηνύ,  γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ 

ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. 

Αηηήζεηο πνπ κεηά θαη ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο, κεηά από ζρεηηθή 

γλώκε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., απνξξίπηνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σ.Π.& Γαλείσλ θαη 

ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ν Γηθαηνύρνο κε Δπηζηνιή. 

 

2.4 Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ   

Καζήθνληα Σερληθνύ πκβνύινπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε απηνύ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνηάζεσλ κε ζύληαμε 

ζρεηηθήο έθζεζεο, ζηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο επηρνξήγεζεο αλαιακβάλεη ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., θαηά ηα εηδηθόηεξα 

νξηδόκελα ζηελ από 12/7/2017  πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, όπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ππ. αξ.3640/15/1-3-2018 ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ θαη ηζρύεη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

100 ηνπ λ. 3852/2010. 

Κάζε πξόηαζε Γήκνπ θαη ην αληίζηνηρν Σερληθό Γειηίν ηνπ έξγνπ, ππνβάιιεηαη από ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., ε νπνία ηελ αμηνινγεί θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε επί απηήο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο από ηελ παξάδνζε ζε απηήλ ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ.  

Η δηαδηθαζία  απηή πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ αμηόπηζηε ππνδνρή 

θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ππνβαιιόκελσλ θαθέισλ από ηνπο Γηθαηνύρνπο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί (έρεη εθδνζεί Πξόζθιεζε Τπνβνιήο 

πξνηάζεσλ) θαη εηδηθόηεξα : 
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1. Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο θαη νη θπζηθνί θάθεινη ησλ πξνηάζεσλ ησλ  

Γηθαηνύρσλ θαηαηίζεληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη θαηαρσξνύληαη ζην  

πξσηόθνιιν ηνπ ΣΠΓ θαη ελ ζπλερεία απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

2. Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. κεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ πιεξόηεηαο θαη επηιεμηκόηεηαο ησλ ππνβαιιόκελσλ αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδόηεζεο. 

3. ηηο ππνβαιιόκελεο πξνηάζεηο δηελεξγείηαη άκεζα έιεγρνο πιεξόηεηαο θαη 

επηιεμηκόηεηαο, κε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο 

Γηθαηνύρνπο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη όηη: 

3.1. Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ ηίζεληαη ζηελ πξόζθιεζε. 

3.2. Ο Γηθαηνύρνο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. (Ο έιεγρνο γίλεηαη 

κε βάζε ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο π.ρ. θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, θαηαζηαηηθά 

θνξέσλ θιπ). 

3.3. Ο απαηηνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο είλαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ 

νξίδνπλ νη ζρεηηθέο ΚΤΑ   

3.4. Η Αίηεζε, ην Σερληθό Γειηίν, θαζώο θαη ηα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη 

θαηάιιεια ππνγεγξακκέλα θαη ζθξαγηζκέλα. 

3.5. ηνηρεία γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη εηδηθόηεξα ε δπλαηόηεηα 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ από ην ΔΠΑ, από ίδηνπο πόξνπο ηνπ δήκνπ, από 

δαλεηζκό ή από άιιεο πεγέο.  

3.6. Οη αηηήζεηο ζπλνδεύνληαη από όια ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ζηελ Πξόθιεζε, 

3.7. Η πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνο ρξεκαηνδόηεζε κειέηεο είλαη 

εληόο ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο ηνπ  πξνγξάκκαηνο ,  

3.8. Απνθιείεηαη ε δηπιή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ίδηαο δαπάλεο από άιια Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ή /θαη εζληθνύο πόξνπο.  

3.9. Τπνβάιινληαη απνθάζεηο ησλ αξκόδησλ ή θαη ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ 

δηθαηνύρνπ ή άιισλ αξκόδησλ νξγάλσλ, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

3.10. Η σξηκόηεηα ηεο κειέηεο, ε πξνο ρξεκαηνδόηεζε κειέηε απνηειεί 

νξηζηηθή κειέηε ή κειέηε εθαξκνγήο  
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3.11. Η σξηκόηεηα ηνπ έξγνπ (αλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη απαηηνύκελεο 

αδεηνδνηήζεηο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, αλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε 

ηδηνθηεζία/θπξηόηεηα  ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ζα πινπνηεζεί ην έξγν θιπ 

αδεηνδνηήζεηο αξραηνινγηθώλ ππεξεζηώλ, δίθηπα ΟΚΩ θιπ.) 

Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε θάζε πξόηαζεο θαη ηελ 

απνζηέιιεη ζην Σ. Π. & Γ. 

 

2.5. Γιαδικαζία έγκπιζηρ ηων πποηάζεων  

Η πξόηαζε εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, 

αθνύ ιεθζεί ππόςε ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη εηδηθόηεξα:  

α. ε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.,  

β. ε εμαζθάιηζε/ύπαξμε ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην ζρεδηαδόκελν έξγν,  

γ. ε κέζσ απηνύ εμππεξέηεζε αλαγθώλ ππνδνκήο ή γεληθόηεξνπ ζπκθέξνληνο,  

δ. ε έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε κειέηε, ζύκθσλα κε απηά 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ.  

 

2.6. Τπογπαθή ύμβαζηρ  

Μεηά ηελ έγθξηζε από ην Σ. Π. & Γ. νη δηθαηνύρνη ηεο επηρνξήγεζεο, όπσο 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζην Παξάξηεκα, ζα πξνζρσξήζνπλ ζηνπο όξνπο ηεο εηδηθήο 

ζύκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο δήισζεο 

πξνζρώξεζεο.  

Με ηε ζύκβαζε απηή νξίδνληαη ηδίσο ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ από ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, 

όπσο εμεηδηθεύνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηνύ, ην θόζηνο ηνπ 

Σακείνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν 

δε ζπλδέεηαη κε ηε ζπλήζε θαη ηξέρνπζα δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαζώο θαη ν ηξόπνο 

θαηαβνιήο απηνύ . 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε επηρνξεγνύκελε κειέηε, ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί εληόο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ ΔΠΑ 2014-2020, 

αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν θαη ηε κνξθή ρξεκαηνδόηεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

ε επηρνξήγεζε ζα παξαθξαηείηαη από ηνπο ΚΑΠ ηεο επόκελεο ρξνληάο. 
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3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

 

Ο ηξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ κειεηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ηεο θάζε κειέηεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Οη πιεξσκέο ησλ 

δαπαλώλ ησλ κειεηώλ από ην Σ. Π. & Γ.  ζα πξαγκαηνπνηνύληαη πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο  

κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ πνπ απνηεινύλ κέξε 

ηεο κειέηεο από ηηο νηθείεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ (πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο παξαδνηέσλ, 

πηλάθην ακνηβήο, ηηκνιόγην, απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαιαβή ηεο 

κειέηεο). 

Οη  ρξεκαηνδνηηθέο θαηαβνιέο ζα είλαη θαη’ αλώηεξν ηξεηο (3) . 

Οη δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο σξίκαλζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε κειέηε, ζα 

πιεξώλνληαη ζην ηέινο κεηά ηελ παξαιαβή θαη πηζηνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ 

από ην δηθαηνύρν. Η δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ επηρνξεγνύκελνπ πνζνύ αθνινπζεί ηηο 

πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ Σ. Π. & Γ.  

 Οη δηθαηνύρνη ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεκα ρνξήγεζεο ηεο 

επηρνξήγεζεο ζην Σ. Π. & Γ. 

 Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηηο Τπεξεζίεο 

απηνύ απνδεζκεύεηαη από ην ινγαξηαζκό escrow ην αληίζηνηρν πνζό ππέξ 

εθάζηνπ δηθαηνύρνπ Γήκνπ θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαη κέρξη ην αλώηαην 

ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο. 

 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ  

θνπόο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Μειεηώλ  κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο κε βάζε, ηελ Απόθαζε Έληαμεο 

θαη ηηο αλαιεθζείζεο λνκηθέο δεζκεύζεηο. Η Γηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα 

Βήκαηα: 

1. Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. παξαθνινπζεί ηηο επηρνξεγνύκελεο κειέηεο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα 

πινπνίεζήο ηνπο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

2. Με ηελ έγθξηζε ηεο πξόζθιεζεο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ 

απνζηέιιεηαη ε απόθαζε κε ηελ  πξνθήξπμε ζην Σ. Π. & Γ.  



15 

3. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν δηθαηνύρνο απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο 

ζύκβαζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ  θαη  

Γαλείσλ. 

4.  Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εάλ πθίζηαηαη, γηα ηηο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο 

ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αθνξά ε κειέηε ν δηθαηνύρνο απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο 

ζύκβαζεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ  θαη  Γαλείσλ 

5. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Μειέηεο, ν 

Γηθαηνύρνο Ο.Σ.Α. ππνβάιιεη ζην Σ. Π. & Γ.  «Έθζεζε Οινθιήξσζεο Μειέηεο» 

ζπλνδεπόκελε από ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί 

ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελν. ηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο Μειέηεο, ν 

Γηθαηνύρνο επηζπλάπηεη ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο Μειέηεο θαη 

ηελ έγθξηζε ηεο από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηνπ Γηθαηνύρνπ Γήκνπ 

6. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ ππεξεζηώλ 

σξίκαλζεο, ν Γηθαηνύρνο Ο.Σ.Α. ππνβάιιεη ζην Σ. Π. & Γ. «Έθζεζε 

Οινθιήξσζεο δηαδηθαζηώλ σξίκαλζεο» ζπλνδεπόκελε από ηελ αλαγθαία 

ηεθκεξίσζε, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό 

αληηθείκελν. ηελ «Έθζεζε Οινθιήξσζεο δηαδηθαζηώλ σξίκαλζεο», ν Γηθαηνύρνο 

επηζπλάπηεη ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ησλ ππεξεζηώλ  θαη ηελ 

έγθξηζή ηεο από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηνπ Γηθαηνύρνπ Γήκνπ. 

7. Ο Γηθαηνύρνο ηεξεί θαη ελεκεξώλεη δηαξθώο ην Σ. Π. & Γ. θαη ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.  κε 

όια ηα ζηνηρεία πξνόδνπ πινπνίεζήο ηεο επηρνξεγνύκελεο κειέηεο θαη  

Τπνβάιιεη  ζην ΣΠΓ θάζε ζρεηηθό  ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί. 

 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΦΟΡΑ Η ΜΔΛΔΣΗ  

 

θνπόο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ ζην νπνίν αθνξά ε ήδε επηρνξεγνύκελε κειέηε  κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ  κε 

βάζε ηελ Απόθαζε Έληαμεο ηνπ Έξγνπ ζην ΔΠΑ 2014-2020 ή από ίδηνπο πόξνπο ή 

άιινπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο αλαιεθζείζεο λνκηθέο δεζκεύζεηο.  

ύκθσλα κε ηηο ΚΤΑ «Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε επηρνξεγνύκελε 

κειέηε, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν θαη ηε κνξθή ρξεκαηνδόηεζεο. 
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ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε επηρνξήγεζε ζα παξαθξαηείηαη από ηνπο ΚΑΠ ηεο 

επόκελεο ρξνληάο». 

Σν Σ. Π. & Γ. κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. παξαθνινπζεί ηα έξγα πνπ εληάρζεθαλ 

γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην ΔΠΑ ή από  άιινπο πόξνπο  θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζήο 

ηνπο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη αθνξά ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ  Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ  

 Σελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ  

 Σελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

 Σελ ππνγξαθή λνκηθήο δέζκεπζεο - ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν 

 Σελ βεβαίσζε πεξαίσζεο  ηνπ έξγνπ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, ν Γηθαηνύρνο Ο.Σ.Α. ππνβάιιεη ζην Σ. 

Π. & Γ. «Έθζεζε Οινθιήξσζεο Έξγνπ» ζπλνδεπόκελε από ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε, 

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελν θαη  επηζπλάπηεη 

ηελ Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ Έξγνπ από ηελ αξκόδηα  Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηνπ 

δηθαηνύρνπ Γήκνπ. 

Ο Γηθαηνύρνο ηεξεί θαη ελεκεξώλεη δηαξθώο ην Σ. Π. & Γ. θαη ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.  κε όια ηα 

ζηνηρεία πξνόδνπ πινπνίεζήο ηεο επηρνξεγνύκελεο κειέηεο θαη  Τπνβάιιεη ζην Σ. Π. & 

Γ. θάζε ζρεηηθό ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί. 

 


