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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002596 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει 
3. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό 

Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020» 
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 
5. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
6. Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
8. Το ΠΔ 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010 
9. Την υπ. αριθμ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου 

Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου 
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10. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32679/ΕΥΘΥ333 (ΦΕΚ 714/Β/24-4-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41544/Γ΄ ΚΠΣ 

279/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
11. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10172 final/18-12-14 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ήπειρος»,  
12. Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας (ΠΕΣΚΕ) της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίθηκε με την με αρ. 3/20-3-15 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
13. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.08.2015. Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων 
14. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’ 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β’)» (ΑΔΑ: 

ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) 
15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ για το ΕΣΠΑ 2014-2020 
16. Την από 12/6/15 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία, το 

περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η 

μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την από 14/10/16 απόφαση 

της Επ.Πα.,  
17. Την KYA με αριθμ. Δ23/οικ.19061?1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/Β) με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές 

Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» 
18. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 29 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/2012 τ. Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 

Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και 

άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/2014 τ. Α’). 
19. Τον Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’) 
20. Τον Ν.4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’) 
21. Τη με αριθμ. πρωτ. 1848/14-6-16 (Κωδ. 28/2016) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε 
22. Τη με αριθμ. πρωτ. 28/11-1-17 Απόφαση Ένταξης της πράξης "Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών" με Κωδικό ΟΠΣ 

5002596 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" 

23. Την με αρ. πρωτ. 1894/6-7-2018 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για τροποποίηση της 

Πράξης "Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών" με Κωδικό ΟΠΣ 5002596. 

 

. 

  
 

Αποφασίζει  

την τροποποίηση της Πράξης «Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»  του Ε.Π. «Ήπειρος». 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5002596 

2.Δικαιούχος: 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 6314109 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
 Η πράξη έχει ως στόχο την κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Η Δομή Αστέγων - Υπνωτήριο Αστέγων του 
Δήμου Ιωαννιτών, στοχεύει : Στην παροχή ασφαλούς διαμονής τη νύχτα, στην παροχή βασικών αγαθών τροφή και ένδυση / υπόδηση, στην 
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
την άρση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το υπνωτήριο αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά 
τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, 
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ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες μακροχρόνιας στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής 
υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Με την ένταξή τους οι 
ωφελούμενοι θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις (στενή συνεργασία με ΠΕΔΥ και Δημοτικά Ιατρεία). Στο διάστημα αυτό οι ωφελούμενοι 
θα διαμένουν σε ειδικό χώρο. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχονται από την δομή αστέγων - Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου 
Ιωαννιτών είναι άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, και διαβιούν στον δρόμο ή στερούνται με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση κατοικία. 
Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων είναι 34 άτομα. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ΄ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική 
προέλευση των ωφελουμένων. Το Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών που θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες : • Διανυκτέρευση 
αστέγων • Ατομική υγιεινή και παροχή ειδών υγιεινής • Χρήση πλυντηρίων • Παροχή ειδών ιματισμού • Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων • 
Βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν απαιτείται. • Παροχή γεύματος • Ψυχοκοινωνική Στήριξη των ωφελουμένων και 
διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτική υγείας, πρόνοιας 
κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. - Παρακολούθηση των ωφελουμένων σε τακτά διαστήματα • Λειτουργία Ομάδων Δρόμου-Street 
work:από το προσωπικό της δομής και άλλων υπηρεσιών θα λειτουργούν ομάδες εργασίας για άστεγους του δρόμου προκειμένου να τους 
ενημερώσουν για την λειτουργία της δομής. Κατά τις περιόδους των έκτακτων καιρικών φαινομένων θα μοιράζονται ιματισμός, ροφήματα κλπ 
είδη ανάγκης. Η Ομάδα Δρόμου θα λειτουργεί κύρια κατά τις περιόδους έκτακτων καιρικών φαινομένων και εκτάκτως εφ' όσον κριθεί 
αναγκαίο. Θα υποστηρίζεται από τον Δήμο Ιωαννιτών καθώς και από άλλους φορείς της πόλης. Προβολή - Δημοσιότητα - Δικτύωση: 
Προσωποποιημένη ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων του προγράμματος Προβολή του έργου της Δομής με Δελτία Τύπου, 
ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, ιστοσελίδες, φυλλάδια και λοιπό υλικό Δημιουργία και λειτουργία δομημένου δικτύου συνεργασίας. Για την 
λειτουργία της Δομής έχει προσληφθεί το παρακάτω προσωπικό, σύμφωνα και με την σχετική ΚΥΑ για τα Υπνωτήρια Αστέγων: 2 Κοινωνικοί 
Λειτουργοί 1 Ψυχολόγος 1 Νοσηλεύτρια 1 Διοικητικό Προσωπικό 1 Προσωπικό Φύλαξης 1 Βοηθητικό Προσωπικό και 1 Προσωπικό 
Καθαριότητας. Από την παρούσα πράξη θα χρηματοδοτηθεί η μισθοδοσία του προσωπικού για τρία χρόνια, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα 
της δομής μέχρι το 30% του ποσού της μισθοδοσίας. Η δομή λειτουργεί σε κτίριο το οποίο έχει παραχωρηθεί για τη χρήση του Υπνωτηρίυ 
Αστέγων από την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Ιωαννίνων στον ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών που πληρεί όλες τις κτιριακές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457 (ΦΕΚ 1336/2016) για τα Υπνωτήρια. 

5. Παραδοτέα πράξης:  
 Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα εξής: • Καταγραφή των ωφελουμένων • Καταγραφή και παρακολούθηση του αριθμού των ωφελουμένων 
στο ΕΠΣ, με τη μορφή δεικτών. • Ατομικός/οικογενειακός φάκελος του ωφελούμενου ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: o Κοινωνικό 
Ιστορικό o Ιατρικές Εξετάσεις o Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου o Ατομικό Συμφωνητικό Αποδοχής του 
Κανονισμού Λειτουργίας. • Ενημερωτικό υλικό για όλες τις δράσεις του Δήμου και της Περιφέρειας για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. • 
Ενημερωτικό υλικό για το Έργο • Δράσεις στήριξης αστέγων στον δρόμο • Φάκελος με παρουσιολόγια στελεχών • Βιβλίο καταγραφής 
συμβάντων • Βιβλίο εισόδου – εξόδου ωφελουμένων • Αρχείο αλληλογραφίας της υπηρεσίας και επικοινωνίας φορέων που θα δικτυωθούν. 
Κατά την υλοποίηση της Πράξης θα υλοποιηθούν οι προαναφερόμενες δράσεις με τα αντίστοιχα πακέτα εργασίας: Πακέτο Εργασίας 1. 
Υποδοχή και φιλοξενία ωφελούμενου Π1.1. Ατομικός Φάκελος Ωφελούμενου Π1.2. Ατομικό Συμφωνητικό Π1.3. Βιβλίο εισόδου εξόδου 
ωφελούμενου Π1.4. Βιβλίο καταγραφής υλικών που διανέμονται (ιματισμός, φάρμακα, φαγητό κλπ) Π1.5. Παρουσιολόγιο προσωπικού Π1.6. 
Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων καταγραφής του ωφελούμενου πληθυσμού με σύνδεση με το Ενιαίο σύστημα Πακέτο Εργασίας 2: 
Ψυχοκοινωνική Στήριξη των ωφελουμένων - Παρακολούθηση ωφελουμένων Π2.1 Καρτέλα ωφελούμενου Π2.2 Φάκελος Αλληλογραφίας με 
τις υπηρεσίες και φορείς Π2.3 Αρχείο με ενημερωτικό υλικό για τους ωφελούμενους Π2.4 Πρακτικά ατομικών και ομαδικών συνεδριών 
Πακέτο Εργασίας 3: Λειτουργία Ομάδας Δρόμου - Street Work Π3.1 Αντίγραφο Βιβλίου Κίνησης Οχήματος Π3.2 Βιβλίο Συμβάντων Π3.3 
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων για τα περιστατικά στον δρόμο Π3.4 Βιβλίο διάθεσης προϊόντων Π3.5 Αρχείο Ενημερωτικού Υλικού για τους 
εν δυνάμει ωφελούμενους Πακέτο Εργασίας 4: Προβολή - Δημοσιότητα - Δικτύωση: Π4.1. Δημιουργία Ενημερωτικού υλικού για το Έργο 
Π4.2. Διάθεση Ενημερωτικού υλικού για όλες τις δράσεις του Δήμου και της Περιφέρειας για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα Π4.3. Αρχείο 
επικοινωνίας με φορείς για την λειτουργία τυπικών και άτυπων δικτύων συνεργασίας προς όφελος των δικαιούχων  

 

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

05503 
 Αριθμός επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών 

Άτομα 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

34,00 

CO22 
Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

T1636 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Άτομα 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

34,00 

  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/09/2017. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 15/11/2020.  
 

 
 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 15/09/2017.  
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Αύξηση οικονομικού αντικειμένου της πράξης από 477.360,00€ σε 494.208,00€ λόγω αναπροσαρμογής του μισθολογικού κόστους του 
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προσωπικού της δομής. 

  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 Α.1. Άμεσες δαπάνες 
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

380.160,00 380.160,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 380.160,00 380.160,00  

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Β.3.1. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού 114.048,00 114.048,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 114.048,00 114.048,00  

ΣΥΝΟΛΑ  494.208,00 494.208,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  494.208,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 494.208,00 

 

 
 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 494.208,00 € 
11. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Β.3.1 Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων 

άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 40%) 
30 %    

Β.3.1 Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων 

άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 40%) 
30 %    

 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της δομής για την παροχή των υπηρεσιών όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Οι 
δαπάνες λειτουργίας περιλαμβάνουν: - τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, και - τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, 
προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ. Οι λοιπές δαπάνες θα 
αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή ποσοστό 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του 
Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015). Για την τεκμηρίωση 
της επιλεξιμότητας των παραπάνω δαπανών απαιτείται: - η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την 
υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τις προσδιοριζόμενες προδιαγραφές (π.χ. λειτουργία της Δομής) και - παραστατικά δαπανών για 
τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, 
τιμολόγια, δικαιολογητικά πληρωμής) για την επαλήθευση της πραγματοποίησης των λοιπών δαπανών της πράξης, η επιλεξιμότητα 
των οποίων εξαρτάται μόνο από την επιλεξιμότητα των άμεσων δαπανών προσωπικού.  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  494.208,00 €  

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

ΕΠ0181 2017ΕΠ01810001  NAI   494.208,00  

 
 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 494.208,00 €.  

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα. 

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να 

προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 

  

 

Εσωτερική διανομή:  

- Χρονολογικό Αρχείο 
- Φάκελος πράξης  
- Προϊσταμένη ΕΥΔ 
- Προϊσταμένοι Μονάδων Α, Β1 
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