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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΟΚΠΑΠΑ)
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Φίλιππος Τσουμάνης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών»
με Κωδικό ΟΠΣ 5000595 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.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
7.Το ΠΔ140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010.
8.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.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000595 (Κωδ. Απόφασης:1181)
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9.Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. 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,
10.Το Ν. 2190/1994 και ιδιαίτερα την παράγραφο 3 του Αρ. 21.
11.Το Ν.3064/2002 (ΦΕΚ 248 Α) «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας
ανηλίκων και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και την αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών».
12.Το Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.
13.Το Ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α) «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις».
14.Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
15.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015) για τη «συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών
θυμάτων βίας».
16.Το Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 Α) «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων του άρθρου 323, 349, 351 του Ποινικού Κώδικα κατά
το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ Α΄248)».
17.Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10172 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ήπειρος»,
18.Τη με αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/ 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/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.
19.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).
20.Την από 12-6-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η
διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι,
21.Την από 12/6/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα
κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην
πρόσκληση έγγραφο,
22.Το γεγονός ότι για τις πράξεις που έχουν εφαρμοστεί οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΕΣΠΑ» 2007-2013 και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις για τη συγχρηματοδότησή τους, απαιτείται για λόγους
διαχειριστικούς η απόσυρσή τους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και η επανυποβολή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος»
2014-2020.
23.Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ για το ΕΣΠΑ 2014-2020.
24. Την με αρ. πρωτ. 2112/25-2-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση
Διακρίσεων»,
25.Τηv με αρ. πρωτ. 588/2-3-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των
Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5000595 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
26.Το με ID 58565 – 28/11/2018 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΟΚΠΑΠΑ)» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».
27.Την με αρ. πρωτ. 3316/30-11-2018 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020».

Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο 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).
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5000595
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
6314109

2.Δικαιούχος:
3.Κωδικός Δικαιούχου:
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

&

Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή
απειλούνται από αυτήν. Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική
Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το
οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων
2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσίες πρώτης γραμμής,
καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει
στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό,
καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική
συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας
του Ξενώνα Φιλοξενίας (ΞΦ) Γυναικών Θυμάτων βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και
την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:Α. Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους Β.
Κοινωνική στήριξη Γ. Ψυχολογική στήριξη Δ. Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση Ε. Δράσεις Δικτύωσης Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας υποστήριξης των ωφελούμενων, ο Δικαιούχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη
συνεχή παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας και του/των παιδιού/ών της, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής
υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν, είτε από τον ίδιο τον Δικαιούχο είτε από συνεργαζόμενο Φορέα/υπηρεσία (follow up), στο πλαίσιο
συνεργασίας και δικτύωσης του ξενώνα. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας», το
Συμβουλευτικό Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει γυναίκες – θύματα βίας σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid) για την
εκπροσώπησή τους σε δικαστήρια.Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις
μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους οι οποίες χρήζουν
φιλοξενίας στους Ξενώνες. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων
γυναικών. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.

5. Παραδοτέα πράξης:
• Φάκελος με παρουσιολόγια στελεχών • Φάκελος ηλεκτρονικής βάση δεδομένων - ποσοτικά στοιχεία ωφελουμένων • Βιβλίο επικοινωνίας
φορέων • Έντυπο αξιολόγησης των παρασχεθέντων υπηρεσιών. • Φάκελος με ποσοτικά στοιχεία ωφελουμένων • Ημερολόγιο καταγραφής
ενεργειών και επικοινωνιών προς όφελος των ωφελουμένων- Φόρμες επικοινωνίας • Μηνιαία κατάσταση τιμολογίων – λογαριασμών

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

CO17

Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Αριθμός

CO21

Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην
απασχόληση

Αριθμός

Άτομα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2015.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 28/02/2021.

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/03/2016.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1,00

140,00

59,00

1,00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη τροποποιείται ως προς το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης (από 583.541,84€ σε 1.023.000,00€), το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης (λήξη φυσικού αντικειμένου από 30/11/2018 σε 30/11/2020 και λήξη του οικονομικού αντικειμένου από 30/11/2018 σε
28/2/2021) και την τιμή των δεικτών εκροών της πράξης (από 90 σε 140 ωφελούμενους). διότι παρατείνεται η λειτουργία της δομής σύμφωνα
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με το υπ΄ αρ. πρωτ. 117366/5-11-2018 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
1.000.000,00
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ
23.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1.000.000,00

1.023.000,00

23.000,00
1.023.000,00

1.023.000,00

1.023.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.023.000,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.023.000,00

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.023.000,00 €

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
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ΑΔΑ: 66Ε57Λ9-ΠΦ9
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.023.000,00 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΕΠ0181

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει
την πράξη)
2016ΕΠ01810008
NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

1.023.000,00

* 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 1.023.000,00 €.

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 συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, καθώς και η κατανομή του σε επιμέρους κατηγορίες δαπανών βάσει της ΑΥIΜ, θα επανεξεταστεί
από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, όταν θα υπάρχει στη διάθεσή της το σύνολο των δεδομένων υλοποίησης της πράξης για το
διάστημα 01.12.2015 – 30.11.2018, ήτοι με την ολοκλήρωση της υποβολής από το Δικαιούχο του συνόλου Δελτίων Δήλωσης Δαπανών για
το συγκεκριμένο διάστημα και την διοικητική τους επαλήθευση από την ΕΥΔ. Στο σημείο αυτό και με βάση το σύνολο των δεδομένων
υλοποίησης της πράξης έως 30.11.2018, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου θα εξετάσει τη χρήση απλοποιημένου κόστους με εφαρμογή κατ’
αποκοπή ποσοστού για τις λειτουργικές δαπάνες εκτός των άμεσων δαπανών προσωπικού (άρθρο 25, εδάφιο Β της Υ.Α.
110427/ΕΥΘΥ/1020, όπως ισχύει), για το διάστημα της παράτασης χρηματοδότησης που εγκρίνεται με την παρούσα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:
- Χρονολογικό Αρχείο
- Φάκελος πράξης
- Προϊστάμενη ΕΥΔ
- Προϊσταμένοι Μονάδων Α,Β1
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