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Ρίηινο: Γίθηπν ΠΕΔΜIΠ ΗΗ

Ξξνο: Γπλεηηθνύο Φνξείο Ξξόηαζεο

ΑΛΝΗΣΡΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ
ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
«ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ»
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 1: «Βειηίσζε ηεο Ξαξαγσγηθόηεηαο κε αμηνπνίεζε
ΡΞΔ»
Δηδηθόο Πηόρνο 1.2: «Ξαξνρή ςε θ η α θψ λ ππ ε ξεζ η ψ λ πξνο ε πη ρεη ξή ζεη ο & βε ιηί σ ζε
απ νηε ιε ζ κα ηη θφ ηε ηα ο Γε κ ν ζί ν π ηνκέα κε ρξήζε ΡΞΔ»

Ν ΝΞΝΗΝΠ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ
ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ)

Ζ παξνύζα Ξξόζθιεζε αμηνπνηεί πόξνπο θαη από ηα παξαθάησ Ξεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα (από ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο):
«Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ »
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4: «Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα
ζηελ ΞΘΚ»
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 5: «Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα
ζηελ ΞΓΚ»
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«Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ & ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ»
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: «Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ»

«Δ.Ξ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ»
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
Πηεξεάο Διιάδαο»

2: «πνδνκέο θαη ππεξεζίεο πξνζπειαζηκόηεηαο

«Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ»
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 3: «Δλίζρπζε
θαηλνηνκίαο θαη ηεο ςεθηαθήο ζύγθιηζεο»

ηεο

αληαγσληζηηθόηεηαο

ηεο

ΝΗ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΑΜΝΛΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ
ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ)

Ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο Τεθηαθνύ Πρεδηαζκνύ

Έρνληαο ππφςε:
1.

Ρν άξζξν 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Όξγαλα»
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α/22-4-2005).

2.

Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ
πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν
2007-2013»
(ΦΔΘ
267/Α/3.12.2007),
φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

3.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α΄ 87) «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

4.

Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 22840 ΓΗΝΔ 1091 (ΦΔΘ1011/Β/30-5-2008) κε
ηελ νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο Τεθηαθή Πχγθιηζε.

5.

Ρελ κε αξ. πξση. 43079/ΔΠ5909 ηεο 22/09/2008 Απφθαζε (Α), κε ηελ νπνία
εθρσξνχληαη ζηελ ΔΓ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» αξκνδηφηεηεο Δλδηάκεζνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.

6.

Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζ. 30471/ΓΗΝΔ1276/13.7.2010 (ΦΔΘ Β’ 1129) απφθαζεο ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο γηα ηελ κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο
«Κε εληνιή πνπξγνχ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζκ 50259/ΓΗΝΔ2101 (ΦΔΘ 1825Β-22.11.2010).

7.

Ρν ΞΓ
65/2011
(ΦΔΘ
147)
ζπγρψλεπζεο
ηνπ
πνπξγείνπ
Νηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ηνπ πνπξγείνπ Θαιάζζησλ πνζέζεσλ, Λήζσλ
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θαη Αιηείαο, πνπ είρε ζπζηαζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 96/2010, θαη
κεηνλνκαζίαο ηνπ ζε «πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο».
8.

Ρν ΞΓ 66/2011 (ΦΔΘ 148) πεξί δηνξηζκνχ ππνπξγψλ, πθππνπξγψλ θαη αλαπιεξσηψλ
ππνπξγψλ.

9.

Ρελ ππ΄ αξηζκ. 2667/11.7.2011 (ΦΔΘ 1603Β/11.7.2011) απφθαζε αλάζεζεο, ζηνλ
πθππνπξγφ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τεθηαθνχ Πρεδηαζκνχ (άξζξν 4 ηνπ π.δ. 189/2009 Α 221).

10.

Ρελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΘ κε αξηζκφ Δ (2007) 5339/26.10.2007 πνπ αθνξά
ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε» γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην Δπξσπατθφ
Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο ζηηο πεξηθέξεηεο
ηεο Διιάδαο - CCI2007GR161PO002.

11.

Ρελ κε αξ. πξση. 14053/ ΔΠ1749 /27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.

12.

Ρα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, φπσο εγθξίζεθαλ απφ
ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» θαη φπσο πεξηγξάθνληαη
θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ πξφζθιεζε έγγξαθν.

13.

Ρα ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ Ξαξαθνινχζεζεο ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο

ΘΑΙΔΗ

Ρνπο παξαθάησ θνξείο πξφηαζεο:


πνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο Θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ζηo
πιαίζην ησλ παξαπάλσ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ.

Ζ παξνύζα Ξξόζθιεζε δελ αθνξά ζε πξάμεηο (θξαηηθώλ) εληζρύζεσλ.
Αληηθείκελν πξνηάζεσλ
Ζ πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα είλαη επηιέμηκε ζην πιαίζην:
α) ηνπ Δηδηθνύ Πηόρνπ 1.2 «Ξαξνρή ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο επηρεηξήζεηο &
βειηίσζε απνηειεζκαηηθόηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΡΞΔ» (φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην Δ.Ξ. Τεθηαθή Πχγθιηζε), ν νπνίνο έρεη σο ζηφρν ηελ
απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκόζηνπ ηνκέα κέζσ ηεο εηζαγσγήο
απνηειεζκαηηθόηεξσλ δηαδηθαζηώλ εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
πνιηηώλ ώζηε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο
θαη ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο ρώξαο γηα επελδύζεηο
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Ζ πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο παξαθάησ ηερλνινγηθέο θαη
ιεηηνπξγηθέο πξνηεξαηφηεηεο:
Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ Δηθνληθψλ Κεραλψλ (Virtualization) ην νπνίν
ζα εμππεξεηείηαη ζηνλ Φνξέα ηεο Ξξφηαζεο ή ζε θάπνηνλ άιιν Φνξέα ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο
πνζηήξημε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ
(Web Services), θαη εγγξαθήο απηψλ ζην Κεηξψν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Ξχιε
«ΔΟΚΖΠ»), φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ
Ξνιπθαλαιηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, κε
έκθαζε ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή άιισλ έμππλσλ
ζπζθεπψλ
πεξεζίεο κε ρξήζε Web2.0 εξγαιείσλ, Social Media θαλαιηψλ, εηθνληθήο ή/θαη
επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε Έμππλνπο Alerting κεραληζκνχο πξνο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, δηαζχλδεζεο θπζηθνχ θφζκνπ κε ηνλ ειεθηξνληθφ (smart tags)
Αλάπηπμε
ινγηζκηθνχ
κε
ρξήζε
αλνηθηψλ
πξνηχπσλ.
Αλάινγα
κε
ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γηθαηνχρνπ/Φνξέα Ξξφηαζεο, δχλαηαη λα ηνπ
παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο θαη αλαδηαλνκήο ηνπ
ινγηζκηθνχ
Ρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη κε βάζε
ην Διιεληθφ Ξιαίζην Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα
Ξξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (e-gif.gov.gr)
Σξήζε θαη δηάζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε άδεηεο
αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ειεχζεξν δηακνηξαζκφ θαη πεξαηηέξσ ηνπο
ρξήζε.
Σξήζε, δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ 3882/2010
(ΦΔΘ 166 Α') γηα ηε κεηαθνξά ηεο Νδεγίαο INSPIRE ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε ζα αθνξά ην Γίθηπν ΠΕΔΜΗΠ ΗΗ πνπ ζρεδηάδεηαη λα είλαη ε
ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ΠΕΔΜΗΠ Η ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γ’ ΘΞΠ θαη
πξνζθέξεη δηθηπαθέο ππεξεζίεο ζε 4.500 θηίξηα θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εδψ θαη 6
ρξόληα (2006-2011).
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνηεηλφκελε πξάμε πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηα αθφινπζα :
Έληαμε θάζε θηηξίνπ δεκφζηνπ θνξέα (εθηηκψληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 30.000 θηίξηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιείσλ)
Αλαβάζκηζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθφηεηαο ηνπ ΠΕΔΜΗΠ Η
Αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο αζθάιεηαο ηνπ Γηθηχνπ
Ξαξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πξνζηηζεκέλεο αμίαο
Oη παξαπάλσ ζηφρνη δχλαηαη λα επηηεπρζνχλ απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ – θάζεσλ φπσο:


Ξαξνρή ππεξεζηψλ δηθηπαθήο δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο



Αζθάιεηα ηεο Ξξφζβαζεο γηα ην Γίθηπν ΠΕΔΜΗΠ ΗΗ
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IP Ρειεθσλία θαη ηειεδηάζθεςε ζε επηιεγκέλνπο θνξείο ηνπ Γηθηχνπ ΠΕΔΜΗΠ ΗΗ



Θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ Γηθηχνπ ΠΕΔΜΗΠ ΗΗ

Δπηπιένλ ζην πιαίζην ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ
δεκνζίσλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ΚΑΛ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ
«Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο» θαη ησλ πξνζθιήζεσλ 93 , 145 θαη 195 θαζψο θαη ν
πθηζηάκελνο δηθηπαθφο θαη ηειεθσληθφο εμνπιηζκφο ηνπ ΠΕΔΜΗΠ Η.

Ξην ζπγθεθξηκέλα , ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΠΕΔΜΗΠ ΗΗ, γηα νηθνλνκηθνχο θαη ηερληθνχο ιφγνπο,
ζα πξέπεη λα ιάβεη ππνρξεσηηθά ππφςε ηνπ θαη ηα εμήο:
α) Γέζκεπζε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ ΠΕΔΜΗΠ ΗΗ γηα ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ δηθηχσλ ΚΑΛ πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο 68 πφιεηο ηεο ρψξαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ζε πςειέο ηαρχηεηεο (φρη
ADSL) ησλ 3.700 πεξίπνπ θηηξίσλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη ζηα ΚΑΛ, εθφζνλ
νξηζζνχλ γηα απηά θνξέαο δηαρείξηζεο.
β) ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ΔΓ Τεθηαθνχ Πρεδηαζκνχ, φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ
ζρέδην δηαθήξπμεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΚΑΛ, κέζσ ηεο αλάδεημεο δηαρεηξηζηή θαη ηελ
ππνρξέσζή ηνπ γηα παξνρή "ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΕΔΜΗΠ" ζηελ ΘηΞ ΑΔ.
Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο παξέκβαζε ζα πξέπεη θαηά ην ζρεδηαζκφ:
λα πηνζεηεί ηελ αξρή ηνπ «Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο» εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο
θαη φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΡΞΔ γηα άηνκα κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηηο νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο W3C θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα
Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).
Πην πιαίζην ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί απφ ην δπλεηηθφ Γηθαηνχρν,
φπνπ απαηηείηαη, ν ζπληνληζκφο κε ην Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξύζκηζε» πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζπλαθείο πξάμεηο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα
ηεο παξέκβαζεο. Ρξνπνπνίεζε λνκηθψλ/ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ

1. ΘΔΚΑΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ, ΠΡΝΣΝΗ, ΓΔΗΘΡΔΠ
1.1

Ζ πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα εκπίπηεη ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη αλά Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα, φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ θεθαιαίνπ 2 ηνπ ηζρχνληνο
Ξαξαξηήκαηνο ηεο Ξξφζθιεζεο.

1.2

Ζ πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζρεηηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ
θεθαιαίνπ 3 ηνπ ηζρχνληνο Ξαξαξηήκαηνο ηεο Ξξφζθιεζεο.
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2. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ
2.1

Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε θαηαλέκεηαη ελδεηθηηθά αλά Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ζηνλ πίλαθα ηνπ
θεθαιαίνπ 1 ηνπ ηζρχνληνο Ξαξαξηήκαηνο ηεο Ξξφζθιεζεο.

2.2

Ζ ΔΓ δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη (ζην Ξαξάξηεκα ηεο Ξξφζθιεζεο) ηε ζπλνιηθή
δεκφζηα δαπάλε κε αλαθαηαλνκή ηεο αλά Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαζψο θαη λα
πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο ελεκεξψλνληαο ζε θάζε
πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο.

2.3

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ πξάμεηο έσο ην χςνο ηεο
δηαζέζηκεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε
ησλ πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ θαιχπηεη ππεξβάζεηο ηνπ πνζνζηνχ 10% ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ειιείκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ παξαγσγήο εζφδσλ θιπ.

3. ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑ
3.1

Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ γηα ην ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε
νξίδεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ΔΠΞΑ. Ζ νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ
ζα ζπληειείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο έληαμεο ησλ πξάμεσλ.

3.2

Νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ
πξνζδηνξίδνληαη ζην Θεθάιαην Δ “Θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
3614/2007”, ηεο κε αξ. πξση. 1053/ΔΠ 1749/ΦΔΘ 540/Β/27.03.08 πνπξγηθήο
Απφθαζεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.

4. ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ
4.1

Ζ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο είλαη δπλαηή απφ ηελ Ρεηάξηε 26ε Νθησβξίνπ 2011 κέρξη
θαη ηελ Ξαξαζθεπή 2ε Γεθεκβξίνπ 2011.

4.2

Ν ππνβαιιόκελνο θάθεινο πξόηαζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηε δνκή
(ελόηεηεο θαη αξίζκεζε) πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν έγγξαθν
«Ξεξηερόκελα πξόηαζεο». Ρν έγγξαθν κε ηα πεξηερφκελα ηεο πξφηαζεο
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεο
πξφηαζεο.

4.3

Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:

Δλόηεηα 1: Έγγξαθα ζε έληππε κνξθή
πνβάιινληαη ππνρξεσηηθά
αξκόδηνπο θνξείο :

ππνγεγξακκέλα

Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

6

θαη

ζθξαγηζκέλα

από

ηνπο

ΑΔΑ: 45ΟΗΦ-ΟΟ8
(i)

Αίηεζε Σξεκαηνδόηεζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε.

(ii) Ρερληθό Γειηίν Ξξνηεηλόκελεο Ξξάμεο (ΡΓΞΞ). Ρν έληππν πνπ ζα ππνβιεζεί
ζην θάθειν ηεο πξνηεηλφκελεο
πξάμεο θαη ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη
ππνγξαθή από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, είλαη απηό πνπ ζα παξαρζεί από
ην ΝΞΠ αθνχ ππνβιεζεί κέζσ ηεο θφξκαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην
www.ops.gr. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ «Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ
Ξξάμεο» γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο. Πεκεηώλεηαη πσο ζε
πεξηπηώζεηο πνπ ην ππνβιεζέλ ΡΓΞΞ δελ θέξεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο
ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ αθνξνύλ
ζηνλ θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο), ε ζρεηηθή πξάμε ζα απνξξίπηεηαη.
Ξξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηα έγγξαθα όπσο
αλαγξάθνληαη ζηελ Δλόηεηα 1 - Έγγξαθα ζε έληππε κνξθή απνξξίπηνληαη.

Δλόηεηα 2: Έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, DVD).
(iii)

Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο
ηύπνπ Β Γηθαηνχρνπ.

(iv)

Έληππν αλάιπζεο θόζηνπο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε.

(v)

Έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα θαη σξηκφηεηα ηεο πξάμεο.

Θαη εθφζνλ απαηηνχληαη
(vi)

πνγεγξακκέλε Ξξνγξακκαηηθή Πύκβαζε ηνπ Λ. 3614/2007. Πηελ
πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Ξξφηαζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Φνξέα
Ιεηηνπξγίαο, ε Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε ζπλππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ/ηνπο
Φνξέα/-είο Ιεηηνπξγίαο.

(vii)

Σξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πξνο ρξεκαηνδφηεζε
πνζνχ γηα ηα κεγάια έξγα θαη ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα, ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.

(viii)

Έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ
πξνηεηλφκελεο πξάμεο (δεκνζηεπκέλν ηεύρνο πξνθήξπμεο, ππνγεγξακκέλε
ζύκβαζε) ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ κε δεκνζηεπκέλα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ή
/θαη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο.

(ix)

Απόθαζε ή άιιε δηνηθεηηθή πξάμε αξκόδηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ
ππνβνιή ηεο πξόηαζεο, ζχκθσλα κε ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ θνξέα. Πε
πεξίπησζε κε ππνβνιήο απφθαζεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη
ε αξκνδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.

(x)

Αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε
ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ

(xi)

Έγγξαθν ηεθκεξίσζεο θαζεζηώηνο ΦΞΑ

ηεο

αλαγθαηφηεηαο
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Δλόηεηα 3: Ινηπά ζηνηρεία κόλν εθόζνλ δεηεζνύλ από ηελ ΔΓ ΔΞ ΤΠ
Ν Φνξέαο Ξξφηαζεο/Γηθαηνχρνο/Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκα φια
ηα απαξαίηεηα :
(xii)

Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθαηνύρνπ (π.ρ.
Ππζηαηηθνί Λφκνη, Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, πνπξγηθέο Απνθάζεηο, Θαηαζηαηηθά
θνξέσλ θ.ιπ.) κε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε ζεζκηθή αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ηεο
πξάμεο απφ ην Γηθαηνχρν, δειαδή ε αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα λα παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξάμε. Γελ απνηειεί ηεθκεξίσζε
αξκνδηφηεηαο ε δπλαηφηεηα ηνπ Φνξέα λα εθηειεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Ξξφηαζεο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ Γηθαηνχρν, ζα
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ηα σο άλσ ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη γηα
ηνλ/ηνπο Φνξέα/-είο Ξξφηαζεο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα
λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξάμε.

(xiii)

Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα
Ιεηηνπξγίαο (π.ρ. Ππζηαηηθνί Λφκνη, Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, πνπξγηθέο
Απνθάζεηο, Θαηαζηαηηθά θνξέσλ θιπ) κε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε αξκνδηφηεηα
ηνπ Φνξέα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο πξάμεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν
Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην Φνξέα Ξξφηαζεο,

ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζηελ ΔΓ Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε».

4.4

Ζ πξφηαζε ππνβάιιεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελφηεηεο θαη πεξηερφκελα
θαθέινπ ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πύγθιηζε»
δηεχζπλζε Ιέθθα 23-25, 10562, Αζήλα ηηο ώξεο 09.00 – 16.00 όιεο
εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ πξφηαζε είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο,
απνδείμεη κε εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πξφηαζεο απφ
ΔΓ Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε».

ηνπ
ζηε
ηηο
επί
ηελ

5. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην/α Δ.Ξ. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:
5.1

Έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξόηαζεο απφ ηελ Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε». Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε ΔΓ
δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ή/θαη δηεπθξηλίζεσλ)
απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ψζηε λα αξρίζεη ε αμηνιφγεζε ηεο
πξφηαζεο. Κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ή/θαη ησλ
δηεπθξηλίζεσλ), ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ
αλαζηέιιεηαη.

5.2

Αμηνιόγεζε ηεο πξόηαζεο απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. Τεθηαθή
Πχγθιηζε, κε βάζε ηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα φπσο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε
θαη
βξίζθνληαη
δεκνζηεπκέλα
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
www.digitalplan.gov.gr (ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ).
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Άμεση Αξιολόγηση
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο πνπ ζα ππνβιεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
είλαη άκεζε
Νη πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απηνηειψο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη:
α) ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΔΓ Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε» εθόζνλ
είλαη πιήξεηο ή
β) ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ
ζηνηρείσλ εθφζνλ δελ είλαη πιήξεηο αξρηθά θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ ΔΓ Δ.Ξ. «Τεθηαθή
Πχγθιηζε»,
κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δθφζνλ ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΓ απνβεί αξλεηηθή, ή νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ
επαξθνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξφηαζεο ελεκεξψλεηαη ν Γηθαηνχρνο κε ζρεηηθή
αηηηνιφγεζε. Αλ ε αμηνιφγεζε απνβεί ζεηηθή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζηα επφκελα
βήκαηα.
Ζ αλαιπηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο πεξηγξάθεηαη ζε
ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο Ξξφζθιεζεο («Γηαδηθαζία επηινγήο θαη έγθξηζεο πξάμεσλ») ην
νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.digitalplan.gov.gr
(ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ).
Ζ ΔΓ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» δχλαηαη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο επί κέξνπο
ζηνηρείσλ ηεο ζεηηθά απνινγεζείζαο πξφηαζεο.
5.3

Γλσκνδόηεζε (δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ) απφ ηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ, ζηηο
πεξηπηψζεηο πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη.

5.4

Απνδνρή ησλ όξσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν δηθαηνχρνο απφ ηελ
έληαμε ηεο πξφηαζήο ηνπ ζην Δ.Ξ. κε ηελ ππνγξαθή ηνπ «Ππκθψλνπ Απνδνρήο ησλ
Όξσλ Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεο θαη πνρξεψζεσλ Γηθαηνχρνπ» απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ε πξφηαζή ηνπ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη αλακέλεηαη
λα εληαρζεί ζην Δ.Ξ. Ρν Πχκθσλν Απνδνρήο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
απφθαζεο έληαμεο πξάμεο.

5.5

Έθδνζε απόθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τεθηαθνχ
Πρεδηαζκνχ. πνδείγκαηα ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ηνπ ζπκθψλνπ απνδνρήο ησλ
φξσλ απφθαζεο έληαμεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθνληαη
δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.digitalplan.gov.gr (ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ).

5.6

Γεκνζηνπνίεζε ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο ΔΓ ΔΞ «Τεθηαθή Πύγθιηζε» ηνπ
ηίηινπ ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Ξ., ησλ δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ
πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη.

6. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ
6.1

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πξάμεο πνπ ζα εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν «Πχκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ
ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ» θαη ηδίσο ζα πξέπεη:
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(i)

Λα ηεξνχλ ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη
ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο
εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε.

(ii)

Λα κελ ζίγνληαη ηπρφλ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνηεηλφκελε πξάμε. Ζ δηαζθάιηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απνηειεί
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ.

(iii) Λα ιακβάλνπλ πξνέγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ
«Τεθηαθή Πχγθιηζε» γηα θάζε ζηάδην /θάζε εθηέιεζεο θάζε ππνέξγνπ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην.
(iv) Λα απνζηέιινπλ ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε»
ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζηνηρεία
νηθνλνκηθήο θαη θπζηθήο πξνφδνπ ηεο πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ ηνπο ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.
(v)

Λα απνδέρνληαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηεο πξάμεο
πνπ εληάζζεηαη ζην/α Δπηρεηξεζηαθφ/ά Ξξφγξακκα/ηα, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7
παξ. 2(δ) ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1828/2006.

(vi) Λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θαλ. (ΔΘ)
1828/2006, φπσο ηζρχεη.
(vii) Λα ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα
θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο
πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ζηα Γειηία
Γήισζεο Γαπαλψλ.
(viii) Λα ηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξάμεο ζε θαθέινπο
αλά έξγν θαη ππνέξγν, ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ/ησλ Δ.Ξ.
δειαδή θαη΄ ειάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020.
(ix) Λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια
ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε», Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ,
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(x)

Λα απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά
ειεγθηηθά φξγαλα, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.

(xi) Λα ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε».
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7. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ
7.1

Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ
εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Ξ., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ
πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο
ππνδείγκαηα ησλ εληχπσλ, νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΡΓΞΞ, πίλαθαο επηιεμηκφηεηαο
δαπαλψλ, δεηθηψλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο
πξνηάζεσλ, θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.digitalplan.gov.gr (ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ). Ν αλσηέξσ
δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΔΓ κε ην ζχλνιν ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Ξ. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.

7.2

Γηα εξσηήζεηο/δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηελ ΔΓ ΔΞ ΤΠ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε prosklisi32@infosoc.gr.

Ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο Τεθηαθνύ Πρεδηαζκνύ

Α. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝΠ
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Ππλεκκέλα:
(i)

πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ΞΑΠΓ) κε αξ. πξση. 1053/ΔΠ 1749/ΦΔΘ
540/Β/27.03.08

(ii)

Έληππν Ξεξηερνκέλσλ Ξξφηαζεο

(iii)

πνδείγκαηα ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ:
Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο
Έληππν αλάιπζεο θφζηνπο
Σξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ γηα ηα κεγάια
έξγα θαη ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα

(iv)

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο ΔΡΞΑ (ΡΓΞΞ) θαη Νδεγίεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ΡΓΞΞ

(v)

Θξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ (Ιίζηα εμέηαζεο πιεξφηεηαο & Φχιιν αμηνιφγεζεο)

(vi)

πφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεο

(vii) πφδεηγκα Ππκθψλνπ Απνδνρήο Όξσλ Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεο
(viii) Γηαδηθαζία επηινγήο θαη έγθξηζεο πξάμεσλ

Θνηλνπνίεζε
1. ΞΝΗΑΛ, Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ππφςε Γεληθνχ Γξακκαηέα
2. ΞΝΗΑΛ, Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ, ππφςε Γεληθνχ Γηεπζπληή
3. ΞΝΗΑΛ, Δηδηθή πεξεζία ηεο Δθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, ππφςε
Ξξντζηακέλνπ
4. ΞΝΗΑΛ, Δηδηθή πεξεζία Πηξαηεγηθήο, Πρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ, ππφςε Ξξντζηακέλνπ
5. ΞΝΗΑΛ, Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο, ππφςε Ξξντζηακέλνπ
6. ΞΝΗΑΛ, Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξιεξσκήο, ππφςε Ξξντζηακέλνπ

Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Τεθηαθνχ Πρεδηαζκνχ
2. ΔΓ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε»
-

Ξξντζηάκελν Κνλάδαο Α2΄

-

Ξξντζηάκελν Κνλάδαο Β΄
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