
ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 

Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής 

Ο ∆ικαιούχος …………………………………………………………………………………..αναλαµβάνει την 

υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης 

«………………………………………………………………………….……», µε κωδικό ΟΠΣ «………………», 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης ………………………….. € και συνολικής 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης  ………………………. στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ».  

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο ……………………………………………, σύµφωνα 

µε τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρόντος Συµφώνου και του εγκεκριµένου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως αυτό ισχύει. 

 

Άρθρο 2 : Τήρηση κοινοτικών και εθνικών κανόνων 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

• Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις 

κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση και την προσβασιµότητα 

Ατόµων µε Αναπηρίες.  

• Να δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή του φορέα στον οποίο υπάγεται και στην 

ιστοσελίδα της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης τη περιληπτική 

διακήρυξη δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών αξίας ίσης 

ή µεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και µικρότερης των κατώτερων ορίων που 

θέτουν τα Π.∆. 60/2007 και 59/2007, καθώς και δηµοσίων συµβάσεων 

υπηρεσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ Β του Π.∆. 60/2007 και στο 

Παράρτηµα XVII Β του Π.∆. 59/2007.  

 

Άρθρο 3: Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης υποέργου  

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να λαµβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα παρακάτω στάδια/φάσεις εκτέλεσης 

κάθε υποέργου/δηµόσιας σύµβασης της πράξης προκειµένου να προχωρήσει στο 

επόµενο στάδιο: 

(α) Πριν την έγκριση τευχών δηµοπράτησης 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όλα τα απαραίτητα  έγγραφα (Σχέδια Τευχών 

∆ιαγωνισµού) και σε ηλεκτρονική µορφή, για την διενέργεια του ελέγχου 

πριν τη δηµοπράτηση ανάλογα µε το είδος των συµβάσεων, σύµφωνα µε τα 
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προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό 

ισχύει  

(β) Πριν την Υπογραφή Σύµβασης (µετά την ανάδειξη αναδόχου) 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Ειδική Υπηρεσία 

τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και 

στοιχεία και σε ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου να διενεργηθεί ο έλεγχος 

της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των προσφορών για 

την ανάθεση του έργου, πριν την υπογραφή της κάθε σύµβασης µε τον 

ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου µε ίδια µέσα ο ∆ικαιούχος υποχρεούται 

να υποβάλει Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης όπως αυτό ισχύει . 

Στην περίπτωση αρχαιολογικών έργων δεν υποβάλλεται σχέδιο απόφασης 

αυτεπιστασίας αλλά κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης η σχετική απόφαση.  

(γ) Τροποποιήσεις σύµβασης (φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου) 

(i) Συµβάσεις δηµοσίων έργων 

Πριν την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

Προκειµένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των προτεινόµενων 

τροποποιήσεων του αρχικού συµβατικού αντικειµένου σχετικά µε την 

δαπάνη εργασιών (επί έλασσον δαπάνες και διάθεσή τους), την διάθεση 

των απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κλπ., ο ∆ικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

Πριν την σύναψη Συµπληρωµατικής Σύµβασης 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον µε την 

υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες 

αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το χαρακτηρισµό τους ως 

συµπληρωµατικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ο ∆ικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

Μετά την υπογραφή της συµπληρωµατικής σύµβασης ο ∆ικαιούχος 

υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π 
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ή στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάµεσο Φορέα 

∆ιαχείρισης την σύµβαση. 

(ii) ∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για  προέγκριση στην Ειδική 

Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οποιαδήποτε 

τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

υπογραφείσας σύµβασης. 

(iii) Εκτέλεση έργων µε ίδια µέσα (Αυτεπιστασία) 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για  προέγκριση στην Ειδική 

Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οποιαδήποτε 

τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων µε ίδια 

µέσα.  

(δ) Τροποποιήσεις σύµβασης (παράταση προθεσµιών) 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσµιών 

εκτέλεσης του έργου και να λαµβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις 

παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. 

Στις περιπτώσεις που η απόφαση προέγκρισης για τα ανωτέρω στάδια/φάσεις 

εκτέλεσης του έργου εκδίδεται υπό όρους ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να 

ικανοποιήσει, στο χρόνο και µε τον τρόπο που ορίζει η απόφαση, τους όρους 

αυτούς.  Σε συνέχεια των προεγκρίσεων, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να 

κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις 

οριστικά εγκεκριµένες τροποποιήσεις από την προϊσταµένη αρχή. 

 

Άρθρο 4 : Υλοποίηση πράξης 

Με την έναρξη υλοποίησης της πράξης, από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 

την ολοκλήρωσή της, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Μετά την υπογραφή της σύµβασης να κοινοποιήσει άµεσα στην Ειδική 

Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την σύµβαση, το σχέδιο 

γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 

στην ΕΕ (όπου απαιτείται), το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του 

έργου και να υποβάλει συµπληρωµένο το Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου (Τ∆Υ).  

Μετά την προέγκριση για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα να 

κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

την απόφαση του αρµόδιου οργάνου για την εκτέλεση του έργου ή του 

υποέργου µε ίδια µέσα και να υποβάλει συµπληρωµένο το Τεχνικό ∆ελτίο 

Υποέργου (Τ∆Υ). 
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Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύµβασης να κοινοποιήσει 

στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 

τροποποιηµένη σύµβαση ή ισοδύναµα έγγραφα της αρµόδιας αρχής και να 

υποβάλει εκ νέου το Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου (Τ∆Υ) συµπεριλαµβάνοντας τα 

τροποποιηµένα στοιχεία. 

(β)  Να ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σχετικά µε την πρόοδο του οικονοµικού αντικειµένου µε τα 

∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών Υποέργου/ων, τυποποιηµένα έντυπα τα οποία 

ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωµές και για 

το πραγµατοποιηθέν έργο του δικαιούχου. 

Τα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών υποβάλλονται εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 

από τη λήξη του κάθε ηµερολογιακού µήνα εντός του οποίου 

πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη και µέχρι την οικονοµική εκκαθάριση της 

πράξης.  

Σε περιπτώσεις µικρού ύψους πραγµατοποιούµενων δαπανών τα ∆ελτία 

∆ήλωσης ∆απανών δύνανται να υποβάλλονται σωρευτικά για τις δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν το προηγούµενο της υποβολής τους τρίµηνο. 

Στα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών θα υποβάλλονται συνηµµένα τα συνοδευτικά 

υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφα παραστατικών, λογιστικές καταστάσεις) 

που προβλέπονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου όπως αυτό ισχύει . 

(γ)  Να ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης µε τα ∆ελτία Παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων 

της, τυποποιηµένα έντυπα, τα οποία ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του 

υπευθύνου της πράξης, όπως αυτός ορίζεται στο Τεχνικό ∆ελτίο της πράξης.  

Το ∆ελτίο Παρακολούθησης της Πράξης υποβάλλεται σε ένα (1) 

ηµερολογιακό µήνα από τη λήξη του κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου ή 

τριµήνου (ανάλογα µε τη φύση της πράξης ή σε περιπτώσεις µικρής διάρκειας 

πράξεων) και συγκεκριµένα :  

• Μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους για το εξάµηνο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 

30 Ιουνίου 

• Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το εξάµηνο από 1η Ιουλίου µέχρι 

31 ∆εκεµβρίου. 

• Μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 

31 Μαρτίου 

• Μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Απριλίου µέχρι 30 

Ιουνίου 

• Μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Ιουλίου µέχρι 30 

Σεπτεµβρίου 
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• Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Οκτωβρίου 

µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 

Η χρονική περίοδος εντός της οποίας υπάρχει η υποχρέωση υποβολής των 

Εξαµηνιαίων ή Τριµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης και των 

Υποέργων της αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης 

της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα µέχρι την ολοκλήρωση του 

φυσικού αντικειµένου. 

(δ) Να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης, όπου 

θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο, οι δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν και το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το 

εγκριθέν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

 

Άρθρο 5 : Τροποποίηση πράξης 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφόσον διαφοροποιηθούν στοιχεία της απόφασης 

ένταξης της πράξης και να υποβάλει σχετικό αίτηµα τροποποίησης της ειδικότερα 

όταν οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:  

• Τροποποίηση της διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου. 

• Τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου όπως περιγράφεται στην απόφαση 

ένταξης. 

• Τροποποίηση της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της πράξης.  

• Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο ή ως προς το φορέα χρηµατοδότησης.  

 

Άρθρο 6 : Χρηµατοδότηση πράξης 

Ο δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) 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 

(β) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις 

δηλούµενες προς την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(γ) Να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και στην Αρχή Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, στοιχεία για 
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τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των 

πόρων που διατίθενται. 

(δ) Να υποβάλει επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική µελέτη για το έργο που 

παράγει έσοδα, µετά την ολοκλήρωσή του. 

(ε) Σε περίπτωση έργου που έχει παράξει έσοδα και δεν έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική µελέτη κόστους οφέλους υποβάλει κατά την ολοκλήρωση της πράξης 

οικονοµικές καταστάσεις από την εκµετάλλευσή του. 

 

Άρθρο 7 : Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από ∆ικαιούχο 

Ο δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή  και την 

λειτουργία της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου και τις ειδικότερες οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας 

τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους  

λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τουλάχιστον µέχρι το 2020. Το 

ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων 

διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. 

(γ)  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε 

πρωτότυπη µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων  

είτε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές 

αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, 

είτε σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(δ)  Με την υποβολή του πρώτου ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών ο δικαιούχος  

κοινοποιεί στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης τυποποιηµένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα 

στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται 

τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η µορφή µε την οποία τηρούνται 

από τον κάθε εµπλεκόµενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση επικαιροποιείται και 

αποστέλλεται εκ νέου στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον επιµέρους στοιχεία της µεταβληθούν. 

 

Άρθρο 8 : Επαληθεύσεις – Έλεγχοι 

Ο δικαιούχος υποχρεούται: 
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(α) Να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους 

υλοποίησης των έργων.  

(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

ελεγκτικά όργανα και την διεξαγωγή επιθεωρήσεων από την Αρχή 

Πιστοποίησης. 

(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης,στην Αρχή Πιστοποίησης καθώς και σε όλα τα 

αρµόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, 

δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης της πράξης..  

(δ) Να παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθούν ή προκύψουν 

από τις απαιτήσεις του κοινοποιηθέντος Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

στην Ε.Ε. 

 

Άρθρο 9 : ∆ηµοσιότητα 

Ο δικαιούχος υποχρεούται:  

(α) Να αποδεχθεί  την συµπερίληψή του στη λίστα δικαιούχων του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία τοµέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οικεία ιστοσελίδα, κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, και στην 

οποία αναφέρονται το όνοµα του δικαιούχου, ο τίτλος της πράξης και το ποσό 

της δηµόσιας χρηµατοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση της πράξης. 

(β) Να λάβει  όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 

1828/2006. Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται : 

(i) Στην ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο των έργων 

υποδοµών ή κατασκευών, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 

500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησης τους. Για τα έργα αυτά το 

αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση τους η διαφηµιστική 

πινακίδα αντικαθίσταται από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα. 

Στην ανάρτηση µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας το αργότερο έξι 

µήνες µετά την ολοκλήρωσή τους, στις πράξεις που συνίσταται στην 

αγορά φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική δηµόσια 

δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ,. 

(ii) Στις διαφηµιστικές και µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες θα 

αναφέρεται ρητά α) το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το 

διαρθρωτικό ταµείο και γ) το επιλεγµένο µήνυµα από τη ∆.Α. που 

προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης. Οι 

διαφηµιστικές και µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες θα σχεδιαστούν 
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σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές λεπτοµέρειες που περιγράφονται στον 

Καν. 1028/2006, παράρτηµα Ι). 

(iii) Όταν οι πράξεις χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, και, κατά 

περίπτωση όταν οι πράξεις χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το 

Ταµείο Συνοχής, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώσει όλους τους 

συµµετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συµµετέχουν 

υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, και β) ότι 

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής. Η εν 

λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω 

στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο 

χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται 

στο πλαίσιο αυτό. 

 

Άρθρο 10 : Ειδικοί όροι (εφόσον προβλέπονται) 

(α) Ο δικαιούχος υποχρεούται µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του 

φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 

του να διασφαλίσει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης λαµβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό. 

(β) Άλλοι ειδικοί όροι. 

 

Άρθρο 11: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων 

Η µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συµφώνου και σε 

περίπτωση που η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή 

παρουσιάζει καθυστερήσεις µεγαλύτερες των έξι (6) µηνών σε σχέση µε την 

προγραµµατισθείσα πρόοδο, η πράξη επανεξετάζεται από τη διαχειριστική αρχή. 

Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης της 

πράξης δύναται να ανακληθεί χωρίς να απαιτείται συµφωνία του δικαιούχου. 

 

Το Σύµφωνο υπεγράφη από τον δικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ 

των οποίων ένα (1) τηρεί ο δικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται 

να αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

           

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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