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Προς: 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης Στελλάκης 

Χαρίλαος

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5041737 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014), όπως ισχύει.

2. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.12.2014 με αριθμό C(2014) 10138final/17-12-2014 για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στην Ελλάδα (Κωδικός CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8937 final/13-12-2018 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ: 3417/27.12.2018) και ισχύει.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «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"»(ΦΕΚ5968/τ.Β΄/31-12-
2018).

4. Την από 30/06/2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ:72ΡΑ465ΦΘΘ-314), με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο, όπως ισχύει με την από
11/10/2016 Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ:
7Λ304653Ο7-1Β6).

5. Την υπ' αριθμ. Ζ/3086/29-8-19 (ΑΔΑ: 9ΩΔ5465ΧΘ0-ΟΡΨ) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και Προϊσταμένων Μονάδων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔ- ΤΠΕ)».

6. Την υπ' αριθμ 98088/30-9-19 (ΦΕΚ 3780β/14-10-19) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Διάρθρωση
και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-
ΤΠΕ).

ΑΔΑ: ΡΡΝΚ46ΜΠΥΓ-ΥΕΚ
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7. Το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ιδίως το άρθρο 3 "Συγχώνευση των Υπουργείων Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο" και παρ. (3) αυτού.

8. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α' 123 ) "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων" (άρθρο 12 παρ.3).

10.Την υπ' αριθμ 98088/30-9-19 (ΦΕΚ 3780β/14-10-19) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας
«Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΕΥΔΕ- ΤΠΕ).

11. Την υπ' αριθμ. 2628/6-11-19 (ΦΕΚ 4201β/19-11-19) ΚΥΑ και την υπ' αριθμ. 448/01.03.2021 (ΦΕΚ 841Β/03.03.2021) 1η
τροποποίησή της, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του.

12. Την ΥΑ του Υπουργού Επικρατείας ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/10-12-2019 (ΦΕΚ Β' 4595/13-12-2019) «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας».

13. Τη με αριθμ. πρωτ.: 3418/27-12-2018 (Κωδικό 40_Β.1.1_00) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας 4, 5 και 6 με τίτλο
«Δίκτυο Δημόσιου τομέα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"» (α/α ΟΠΣ 3466), όπως ισχύει.

14. Την υπ' αριθμ. 309/27.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΑΔ465ΧΙ8-ΣΓΦ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" με κωδ. ΟΠΣ 5041737 στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

15 Την υπ' αριθμ. 151.103/320-Β/ 05.03.2020 (ΑΔΑ: 6Η4Ρ46ΜΠΥΓ-ΘΧΦ ) Απόφασης Τροποποίησης Ένταξης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" με κωδ. ΟΠΣ 5041737 στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

16. Τα μηνύματα υποστήριξης (helpdesk) με αριθμούς ΟΠΣ/ΕΣΠΑ 112326 / 07.09.2020 και 113585/23.10.2020 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ προς
την Ε.Υ. Θεσμικής Υποστήριξης και την απάντηση ΕΥΘΥ στις 30.10.2020

17. Το γεγονός ότι για όλα τα υποέργα της Πράξης έχουν υπογραφεί συμβάσεις, οι οποίες υλοποιούνται κανονικά.

18. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ.

19. Την με αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 595/2021 - 08.04.2021 Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης
«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"» με κωδ. ΟΠΣ 5041737

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"» ως εξής:

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία περιφέρειας Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα

4 - Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στις 11 
περιφέρειες

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

98.564.829,63 

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα

4 - Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στις 11 
περιφέρειες

Μετάβαση 17.428.061,32 

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα

4 - Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στις 11 
περιφέρειες

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

33.432.102,78 

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα

5 - Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  στη ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ

Μετάβαση 8.058.657,88 

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα

6 - Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4.336.787,78 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΔΑ: ΡΡΝΚ46ΜΠΥΓ-ΥΕΚ
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1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5041737

2.Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

3.Κωδικός Δικαιούχου: 5070592

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο
Κεφάλαιο Θ' του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Οι βασικοί στόχοι του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής:
-Η πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων (αφορά 34.000 περίπου κτίρια)
-H αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
-H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
-H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας
-Η αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN)
-Η μεγιστοποίηση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
-Η μείωση στο μισό των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του Δημοσίου
Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και
υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ, και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων
υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του
δημοσίου καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του
αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Τα 34.000 προτεινόμενα κτίρια/φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των
δημοσίων υπηρεσιών και υπαλλήλων. Η γεωγραφική κατανομή των Φορέων που ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι πανελλαδική. Στο Έργο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε οκτώ (8) «τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα» - Nησίδες. (Η επικοινωνία μεταξύ των
Φορέων που θα ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης της Νησίδας στην οποία ανήκουν γεωγραφικά στον
κεντρικό κόμβο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - SIX. Mέσω του κόμβου SIX θα επιτυγχάνεται επιπλέον η διασύνδεση των Φορέων με το Internet, τα
Intranets καθώς και η αξιοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Έργα κεντρικών Υπηρεσιών)
Συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:
Υπ 1,4,5,6,7,8,9,10 -Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης. Αφορούν την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών
σχετικών με την ασφάλεια, την τηλεφωνία, τη τηλεδιάσκεψη και την καλωδίωση των σημείων παρουσίας των δημόσιων φορέων

ΥΠ2-Κεντρική υποδομή διασύνδεσης δικτύου (SIX) και υποδομές κέντρων δεδομένων. Αφορά:
στη δημιουργία της Κεντρικής Υποδομής Διασύνδεσης (SIX - Syzefxis IntereXchange) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η οποία θα αποτελείται από δύο
(2) κόμβους, SIX-1 και SIX-2 αντίστοιχα
στη στέγαση των 2 κόμβων SIX και των λοιπών κεντρικών υποδομών του Δικτύου σε δύο (2) Κέντρα Δεδομένων, DC-1 και DC-2
αντίστοιχα

ΥΠ3 -Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA» Αφορά στην παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών, ως ακολούθως:Στη δημιουργία υποδομών για τη
λειτουργία υπηρεσιών: Καταλόγου (directory) που θα αποτυπώνουν τη διοικητική και γεωγραφική δομή των φορέων του Δικτύου, καθώς
και το σύνολο των χρηστών και των ρόλων τους, Ονοματολογίας – (DNS) και καταχωρητή διευθύνσεων (Hostmaster), Παραγωγής,
Επεξεργασίας και Διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε πραγματικό χρόνο ή κατ' απαίτηση (streaming), Hλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail), Tηλεσυνεργασίας με αμφίδρομη επικοινωνία και σύγχρονα εργαλεία διάθεσης και επεξεργασίας υλικού (collaboration), Φιλοξενίας
εφαρμογών και συστημάτων (web-hosting), Κεντρικού Δικτυακού Τόπου (Πύλης) του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Δικτύου Διανομής
Περιεχομένου (Content Delivery Network)?Στην προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού και λειτουργία των υπηρεσιών: Υποστήριξης
χρηστών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, Παρακολούθηση και
διαχείρισης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA).

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ περιλαμβάνει επιπλέον α) Τηλεπικοινωνιακές νησίδες 1-8. Υλοποιείται σε 8 διαφορετικά lots (γεωγραφικές ζώνες)
και β) Ασύρματη Νησίδα που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους του τακτικού Π/Υ.
5. Παραδοτέα πράξης:
Ενδεικτικά παραδοτέα:

Υποέργα 1,4,5,6,7,8,9,10 : ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας/ τηλεφωνίας/ τηλεδιάσκεψης/ καλωδίωσης, ως σύνολο Συμφωνίας
Πλαισίου
Συσκευές πρόσβασης / ασφάλειας: Συσκευή σε κάθε φορέα (~34.000) Κεντρική Υποδομή Ασφάλειας (ανά νησίδα)
Υποδομές Τηλεφωνίας300.000 IP phonesΥποδομή VoIP ή ΙΡ τηλεφωνίας (~34.000)150.000 θέσεις εργασίας δομημένης καλωδίωσης
Υποδομές Τηλεδιάσκεψης410 studio τηλεδιάσκεψης15 κινητές μονάδες τηλεδιάσκεψης45.000 client εφαρμογές
Υποδομές ΤηλεπαρουσίαςΈνα (1) σύστημα τριών οθονώνΤρία (3) συστήματα μιας οθόνηςΥποέργο 2: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή
Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων ΔεδομένωνΔημιουργία κεντρικής υποδομής διασύνδεσης - SIX (SIX-1 & SIX-2) με
προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, διασύνδεση με νησίδες, το διεθνές internet, με το κόμβο GRIX, τρίτα δίκτυα (peerings) (πχ s-Testa,
ΔΙΑΣ, κλπ),Υποδομή IMSΥπηρεσία Τηλεδιάσκεψης. Κεντρικό σύστημα + Υποστήριξη εξοπλισμούΥπηρεσία μετάπτωσης (κορμού) από την
υφιστάμενη κατάσταση στις υποδομές του SIXΣτέγαση των δύο κόμβων σε αντίστοιχα κέντρα δεδομένων DC-1 & DC-2. Το SIX-1 σε
ιδιωτική υποδομή, το SIX-2 σε δημόσια (αλλά μπορεί και αυτό να γίνει και σε ιδιωτική) με μίσθωση χώρων στέγασης, διαμόρφωση χώρων,
φιλοξενία εξοπλισμού, προμήθεια ικριωμάτωνΥποέργο 3: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLAΥπηρεσίες ISP (Υπ. Καταλόγου,
Ονοματολογίας – DNS, Καταχωρητής διευθύνσεων (hostmaster), WHOIS), Παραγωγή και διάθεση ψηφιακού πολυμεσικού υλικού, σε
πραγματικό χρόνο, κατ' απαίτηση, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (5GB X 250.000), Τηλεσυνεργασία (αμφίδρομη), Web-hosting (5GB X
5.000), Διανομή περιεχομένου (Content Delivery Network)Υπηρεσία SLA ( Παρακολούθηση δικτύου, Βοήθεια και υποστήριξη (helpdesk),
Φιλτράρισμα και Εντοπισμός Συμβάντων (ΥΦΕΣ), Διαχείριση SLA)

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE) Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

346.455,47

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE) Αριθμός Μετάβαση 89.585,84
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE) Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
132.757,69

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

435.055,16

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
166.708,05

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός Μετάβαση 112.495,79

T4627
Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων
λειτουργιών των δημόσιων φορέων

Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
0,23

T4627
Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων
λειτουργιών των δημόσιων φορέων

Αριθμός Μετάβαση 0,16

T4627
Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων
λειτουργιών των δημόσιων φορέων

Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,61

T4652
Αριθμός σημείων παρουσίας (κτίρια) του έργου 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για την υποστήριξη της λειτουργίας 
των δημοσίων φορέων

Αριθμός Μετάβαση 5.322,08

T4652
Αριθμός σημείων παρουσίας (κτίρια) του έργου 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για την υποστήριξη της λειτουργίας 
των δημοσίων φορέων

Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

20.582,10

T4652
Αριθμός σημείων παρουσίας (κτίρια) του έργου 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για την υποστήριξη της λειτουργίας 
των δημοσίων φορέων

Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
7.886,82

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 28/06/2019.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 04/07/2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η παρούσα 3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης περιλαμβάνει:
1. Αλλαγή κλείδας ΜΔΤ
2. Επικαιροποίηση ημερομηνίας λήξεως πράξης
3. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος των υποέργων (Τμήμα ΣΤ)
4. Επικαιροποίηση ετήσιας κατανομής (Τμήμα Ζ)
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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 130.500.354,34 130.500.354,34

ii. ΦΠΑ 31.320.085,05 31.320.085,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 161.820.439,39 161.820.439,39

ΣΥΝΟΛΑ 161.820.439,39 161.820.439,39

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 161.820.439,39

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 161.820.439,39

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 161.820.439,39 €

.
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε

161.820.439,39 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε4631 2020ΣΕ46310004 -- NAI 0,00 161.820.439,39 

Ε4151 2019ΣΕ41510003 (-) OXI 0,00 0,00 

* 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 161.820.439,39 €.

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 παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

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 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Συνημμένα: 
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1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
2. Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης
3. Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Υπουργού Επικρατείας
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και και Απλούστευσης Διαδικασιών 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
4. Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ
5. Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Διαρθρωτικών Προγραμμάτων
6. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
7. Προϊσταμένη ΕΥΔ-ΜΔΤ
8. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 
9. Αρχή Πιστοποίησης

Εσωτερική διανομή: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη

αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης

και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της
πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,

• Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του
χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση
τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν
την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου
της πράξης.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του με το ΟΠΣ– ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς
υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της
ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν

έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή
προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο
και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά
την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό
σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό,
εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου)
αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην
Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με
το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.

ε) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο

http://www.espa.gr
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πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους
του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων
πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή
σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση
τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους
οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του
πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

• ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Όλες οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου, όπως έχουν τεθεί στην αρχική Απόφαση Ένταξης, εξακολουθούν να ισχύουν

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα).

7. Ειδικοί Όροι
Όλοι οι ειδικοί όροι και υποχρεώσεις του Δικαιούχου, όπως έχουν τεθεί στην αρχική Απόφαση Ένταξης, εξακολουθούν να 

ισχύουν

Επιπρόσθετα η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ επισημαίνει την καθυστέρηση στη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και ζητεί για όλες τις 

υπογεγραμμένες συμβάσεις να υπάρξει εκ μέρους του Δικαιούχου  διασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τις 

πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν εκτός της επιλέξιμης περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, περίοδος όπως ορίζεται από τον 

Κανονισμό 1303/2013 / 17.12.2013 και ειδικότερα τα Άρθρα 65 και 136. Ο Δικαιούχος θα αποστείλει επαρκή τεκμηρίωση για την 

εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης πράξης. 
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