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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002204 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. 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),
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10172 final/18-12-14 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ήπειρος»,
3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-15 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 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»,
4. 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,
5. 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,
6. Την από 12/6/15 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία, το
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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.,
7. Την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.3.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας»
8. 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)
9. Την με αρ. πρωτ. 1793/9-6-16 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου για
την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,

κοινωνική ένταξη και

καταπολέμηση διακρίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 2301/12-7-16,
10. Την με αρ. πρωτ. 2719/29-8-2016 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου Οργανισμός Κοιν/κης Προστασίας Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννίνων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου για
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ήπειρος»,
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 3797/8-12-2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 6101/15-9-2017 Αίτημα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης,
13. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των προβλημάτων που
διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.
14. Το γεγονός οτι δεν αλλιώνεται το αποτέλεσμα της 1ης θετικής αξιολόγησης της πράξης.
15. Την με αρ. πρωτ. 3431/14-12-2017 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.
Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 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):

5002204

2.Δικαιούχος:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

6314109

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

&

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Ηπείρου ειδικότερα, για τη δημιουργία
ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του
συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου
Ιωαννιτών προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών λειτουργεί σε
ενοικιαζόμενο απο το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών, κτίριο επί της οδού Καπλάνη 15 στα Ιωάννινα. Σκοπός του «Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Ιωαννιτών» είναι η περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη
ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και
Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ είναι : 1. Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών (π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς), 2. Συνεργασία με Υπηρεσίες
και Δομές (π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,
Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους,
Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες, ΟΑΕΔ, προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς, συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων), 3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (παροχή συμβουλευτικής στήριξης, προγράμματα
επαγγελματικού προσανατολισμού, διοργάνωση εκδηλώσεων, μικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη). Στόχος,
η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά
προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών.
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Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών λειτουργεί από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών και θα εποπτεύεται από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Ιωαννιτών και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Ιωαννιτών με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες
(υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τους.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 16:00 (οκτώ ώρες την ημέρας), και θα
εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Ιωαννιτών.Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πράξης αφορά για 3 έτη, την μισθοδοσία του
προσωπικού που έχει προσληφθεί με όρους ΑΣΕΠ (2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 ΠΕ Ψυχολόγος, και 1 ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος), με
ετήσιες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις
δαπάνες λειτουργίας 20% επί των άμεσων δαπανών του προσωπικού.
Ωφελούμενοι/ες της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.' αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, είναι:
«Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του
Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
5. Παραδοτέα πράξης:
Σαν παραδοτέο της πράξης θεωρείται όλος ο ωφελούμενος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ο οποίος θα καταγραφεί στο Ενιαίο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ).
Πέρα από τους ωφελούμενους, παραδοτέο μπορεί να θεωρηθεί και η καταγραφή και παρακολούθηση αυτής της πληροφορίας στο ΕΠΣ, με
τη μορφή δεικτών.
Κατά την παρακολούθηση θα τηρείται ατομικός/οικογενειακός φάκελος του ωφελούμενου. Ενημερωτικό υλικό για όλες τις δράσεις του
Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ενημερωτικό υλικό για το έργο. Εκδηλώσεις και
δράσεις. Δράσεις στήριξης ειδικών ομάδων (μαθησιακή στήριξη μαθητών, νομική στήριξη, εμβολιασμοί παιδιών ειδικών ομάδων,
προληπτικές εξετάσεις, κλπ).
Ειδικότερα τα παραδοτέα όπως ορίζονται και στο σχέδιο εκτέλεσης με ίδια μέσα της δομής είναι:
Π1.1. Παρουσιολόγια Προσωπικού
Π1.2. Φάκελος καταγραφής αιτήματος - πορεία
Π1.3. Ατομικοί φάκελοι ωφελούμενων/οικογένειας με σχετικό αρχείο
Π1.4. Φάκελος ενημερωτικού υλικού
Π1.5. Φάκελος αρχείων Ατομικών και ομαδικών συνεδριών
Π1.6. Φάκελος με Ενημερωτικό υλικό - Πληροφόρησης - Δράσεων Ευαισθητοποίησης
Π1.7. Αρχείο επικοινωνίας με φορείς
Π1.8. Αρχείο Περιστατικών Μαθησιακής Στήριξης
Π1.9. Αρχείο Εκδηλώσεων και δράσεων στην κοινότητα
Π1.10. Πρακτικά συναντήσεων Ομάδας Έργου
Π1.11. Τριμηνιαίες και Ετήσιες εκθέσεις στελεχών για την πορεία του έργου
Π1.12. Φάκελος αλληλογραφίας και συνεργασίας με φορείς, υπηρεσίες για δικτύωση, διασύνδεση, παραπομπές
Π1.13. Αρχείο πληροφοριακού ενημερωτικού Υλικού (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, ιστοσελίδες κλπ)
Π1.14. Φάκελος παρακολούθησης παραπομπών

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

CO22

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

Αριθμός

T1634

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή
αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)

Άτομα

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

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
1,00

3.000,00

1,00

341,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/09/2017.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 15/03/2021.

9.
10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 15/09/2017.
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[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει
υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της Πράξης από 28/02/2017 σε 15/09/2017 καθώς η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιήθηκε στις
15/09/2017, ενώ η διάρκεια της Πράξης παραμένει στους 42 μήνες. Επίσης αύξηση του προϋπολογισμού με βάση το πραγματικό
μισθοδοτικό κόστος του έργου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

196.200,00

196.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

196.200,00

196.200,00

0,00

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
Β.3. Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 40 % επί
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού (μόνο ΕΚΤ)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

39.240,00

39.240,00

0,00

39.240,00

39.240,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

235.440,00

235.440,00

0,00

ii. ΦΠΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

235.440,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 235.440,00 €
Για την Πράξη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη επιλογή απλοποιημένου κόστους:
Οι έμμεσες δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή ποσοστό 20% 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).
Ειδικότερα επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας που περιλαμβάνουν:
-τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ.
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 του Κέντρου και παροχή των υπηρεσιών) 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.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 235,440.00 €.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΕΠ0181

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
2016ΕΠ01810046

Τροποποίηση

NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

235.440,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
14.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 235,440.00 €.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5002204 (Κωδ. Απόφασης:2352)
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ΑΔΑ: 6ΨΟΕ7Λ9-ΩΧ7

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

- Προϊστάμενος ΕΔΑ

- Προϊσταμένοι Μονάδων Α,Β,Γ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5002204 (Κωδ. Απόφασης:2352)
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