
 
        

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΕΠΑΛΘ – ΕΡΓΑ ΟΣΑ 

 

Μετά τθν ζκδοςθ των αποφάςεων ζνταξθσ για τισ δθμόςιεσ επενδφςεισ, οι δικαιοφχοι ΟΣΑ οφείλουν να 

δείξουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο  «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ» των αποφάςεων και όπωσ αυτζσ ορίηονται από το κοινοτικό και εκνικό πλαίςιο 

υλοποίθςθσ. Προκειμζνου να μθν υπάρξουν κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ των πράξεων κα κζλαμε να ςασ 

ενθμερϊςουμε για τα πρϊτα βιματα υλοποίθςθσ: 

 

Α) Τποβολι Δελτίου Προόδου Ενεργειϊν Ωρίμανςθσ & Τποχρεϊςεων Πράξθσ 

Β) ‘Ζλεγχοσ νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων - Ζγκριςθ διακιρυξθσ 

Γ) Σιρθςθ Φακζλου Πράξθσ 

Δ) Σιρθςθ μζτρων πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ 

 

Για τθν υλοποίθςθ των πράξεων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εφαρμόηεται το φςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου 

(ΔΕ) ΕΠΑΛΘ. Σο Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν ΔΕ υποςτθρίηει τθν ορκι και αποτελεςματικι εφαρμογι του 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου, κακϊσ περιλαμβάνει το ςφνολο των Διαδικαςιϊν που πρζπει να 

εφαρμόηονται από τισ εμπλεκόμενεσ Αρχζσ/ φορείσ. Οι Διαδικαςίεσ αυτζσ ζχουν ενταχκεί ςε 9 λειτουργικζσ 

περιοχζσ και ςυνοδεφονται από τυποποιθμζνα Ζντυπα και Λίςτεσ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τισ 

διαδικαςίεσ του ΔΕ ςτα παρακάτω αρχεία: 

 

ΠΑΡΑΡΣ 7_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕ 2014-2020_ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2020 

 

Α) Τποβολι Δελτίου Προόδου Ενεργειϊν Ωρίμανςθσ & Τποχρεϊςεων Πράξθσ 

φμφωνα με τθ Διαδικαςία ΔΙΙ_1 του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΔΕ) του ΕΠΑΛΘ, ο δικαιοφχοσ, 

μετά τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ, υποχρεοφται ςτθν παροχι ςυνεχοφσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν 

εξζλιξθ των ενεργειϊν ωρίμανςθσ ανά υποζργο ι ανά πράξθ, μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ ςτο ΟΠ του 

τυποποιθμζνου εντφπου Ε.ΙΙ.1_1: «Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανςησ & Υποχρεώςεων Πράξησ». Οδθγίεσ 

ςχετικά με τθν υποχρζωςθ υποβολισ του Δελτίου κα βρείτε ςτο ςυνθμμζνο ζγγραφο που αφορά ςτθ 

Διαδικαςία ΔΙΙ_1: Παρακολοφκθςθ προόδου υλοποίθςθσ πράξεων (Ενότθτα 4.1). Επίςθσ τεχνικζσ οδθγίεσ 

ςχετικά με τθν υποβολι του Δελτίου ςτο ΟΠ κα βρείτε ςτο ςυνθμμζνο αρχείο με τίτλο «ΟΠ_ΔΕΛΣΙΟ 

ΩΡΙΜΑΝΗ». ασ υπενκυμίηουμε ότι ςτο Δελτίο Προόδου Ενεργειϊν Ωρίμανςθσ & Τποχρεϊςεων Πράξθσ 

ςυμπλθρϊνονται οι ενζργειεσ ωρίμανςθσ που δεν ζχουν υλοποιθκεί ι ολοκλθρωκεί κατά τθν υποβολι τθσ 

αρχικισ πρόταςθσ.  

 

ΔΙI_1_ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (πλθν ΚΕ)_v1_080517 

ΟΠ_ΔΕΛΣΙΟ ΩΡΙΜΑΝΗ 

 

Β) ‘Ζλεγχοσ νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων - Ζγκριςθ διακιρυξθσ 

φμφωνα με τθ Διαδικαςία ΔΙΙ_2 του ΔΕ του ΕΠΑΛΘ, ο ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ εφαρμόηεται πριν τθ 

δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ για τα υποζργα που υλοποιοφνται με ςφναψθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων (ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν), ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ των οποίων είναι άνω του 

ορίου τθσ παραγράφου 1, του άρκρου  117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), που αφορά ςτθ διενζργεια 

διαγωνιςμϊν με ςυνοπτικι διαδικαςία (πρόχειροσ).  Ο Δικαιοφχοσ υποβάλλει ςτον Ενδιάμεςο Φορζα, μζςω 

του ΟΠ, αίτθμα για τθν εξζταςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ διακιρυξθσ  ςυνοδευόμενο με τα απαραίτθτα ζγγραφα. 

Οδθγίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ προκιρυξθσ κα βρείτε ςτα ςυνθμμζνα αρχεία που αφοροφν 



 
        

 

ςτθ Διαδικαςία ΔΙΙ_2: Ζγκριςθ διακιρυξθσ (πράξεισ πλθν ΚΕ). Επίςθσ τεχνικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν 

υποβολι του αιτιματοσ ςτο ΟΠ κα βρείτε ςτο ςυνθμμζνο αρχείο με τίτλο «ΟΠ_ΠΡΟΕΓΚΡΙΕΙ».  

 

ΔΙΑΔΙΚ ΔII_2_ΕΓΚΡΙΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΟΠ_ΠΡΟΕΓΚΡΙΕΙ 

 

Γ) Σιρθςθ Φακζλου Πράξθσ 

φμφωνα με το ςθμείο 6. «ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ» του Παραρτιματοσ 

1 τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ, ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί και να ενθμερϊνει φάκελο πράξθσ με όλα τα 

ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ, τθν αποπλθρωμι και τθ λειτουργία 

τθσ. υνθμμζνα κα βρείτε οδθγίεσ για μια τυπικι οργάνωςθ αρχείων που πρζπει να τθροφνται ςε ςυμφωνία 

με τισ διαδικαςίεσ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΠΑΛΘ (Φάκελοσ Σιρθςθσ Αρχείων Πράξθσ). 

Επίςθσ ςασ επιςυνάπτουμε το ζντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάςταςθ τιρθςθσ φακζλου Πράξθσ», ςτο οποίο, μεταξφ 

άλλων, καταγράφονται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και θ διεφκυνςθ των φορζων ςτουσ οποίουσ τθροφνται 

ςτοιχεία και ζγγραφα, κακϊσ και θ μορφι υπό τθν οποία κα τθροφνται. Σο ςυγκεκριμζνο ζντυπο πρζπει να 

κοινοποιθκεί ςτθν Αναπτυξιακι Ηρακλείου το αργότερο με τθν υποβολι του πρϊτου Δελτίου Διλωςθσ 

Δαπάνθσ. 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΣΗΡΗΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗ 

Ε.I.1_6 ΚΑΣΑΣΑH ΣΗΡΗΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΑΞΗ_v1_120218 

 

 

Δ) Σιρθςθ μζτρων πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ 

φμφωνα με το ςθμείο 5. «ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ» του Παραρτιματοσ 1 τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ, ο δικαιοφχοσ 

οφείλει να λαμβάνει όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με 

τουσ ςτόχουσ τθσ πράξθσ και τθν υποςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ ςτθν πράξθ. ασ επιςυνάπτουμε το υπ’ αρ, 168/15-

5-20 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ) του ΕΠΑΛΘ  που ςυνοδεφεται από ζναν «Πρακτικό 

Οδθγό Ενθμζρωςθσ και Δθμοςιότθτασ» ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων που υλοποιοφν πράξεισ 

ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από το ΕΣΘΑ. 

 

Εγκφκλιοσ ΕΤΔ ΕΠΑΛΘ για ενζργειεσ δθμοςιότθτασ 


