
  
  
  

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  4-5-2020. 
 

Πράξη 64η                                                  
       Ιθάκη, σήμερα Δευτέρα 4 Μαίου 2020, και από ώρα 12:00 έως τις 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2209/29-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με 
τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018 και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της 
από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 
 
      Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου - και τα 17 μέλη του : 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 

ΟΥΔΕΙΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

11. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 
 

  

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 
 

12. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

5.  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 14. 

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15. 

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 17. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

(Εισηγητική έκθεση για την 1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027324 ) και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε 
ομόφωνα την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντος, θέτει υπόψη του την 
παρακάτω εισήγηση του Γραφείου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου : 

 
« Με  την υπ΄αριθ 151/06-09-2018  (ΑΔΑ: ΨΛΜΝΩΕΟ-ΖΧ7)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε 

Αποδοχή της υπ άριθ 389/04-06-2018 Απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την  Ένταξη της 
πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5027324 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

 
Στην συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού 

ήταν αναγκαία η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα της πράξης. 
 
 Κατόπιν υποβολής και τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου στο ΟΠΣ, προωθήθηκε στην αρμόδια 

διαχειριστική αρχή για έλεγχο. 
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Κατόπιν θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας, εκδόθηκε η υπ’ άριθμ. 807/29-04-
2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5027324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 
2014-2020» σύμφωνα με το υπ. αριθ. 98869/14-04-2020 υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο.   

 
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην αποδοχή της ανωτέρω αναφερόμενης  τροποποίησης.» 
 
Ακολουθεί η υπ’ άριθμ. 807/29-04-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων : 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 

2. 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). 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 

παρ. 2 στοιχ. α, αρθ. 115, αρθ. 125.παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ). 

4. Την Απόφαση με αριθμό Ε C (2014) 10165/18.12.2014 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια 

Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)». 

5. Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή Στρατηγική 

Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 81986/EYΘY 712/31.7.2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 

7. Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕK 791/Β/06.05.2015) αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020». 

8. Το άρθρο 9 του Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), 

με βάση τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει την Απόφαση Ένταξης. 

9. Τη 2η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων», όσον αφορά στην 

έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων μέρους του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν. 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 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 2573/Β)» (ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-
ΥΔ6). 

11. Τον Κανονισμό αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (αρθ. 14 παρ. 2). 

12. Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

13. Τη με Α.Π. 389/04.06.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την Ένταξη της Πράξης. 

14. Το με αριθμό 98869/14.04.2020 υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

15. Τη με αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 800/29.04.2020 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

Αποφασίζει 
 

την τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της 
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φτώχειας & των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5027324  
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40125004 

 
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 

 

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας, και της Περιφέρειας Ιονί ν 

Νήσων 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 Δήμος Ιθάκης προχωρά στη δημιουργία της Δομής «Κέντρο Κοινότητας». 

 

To Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης αφορά στ λειτουργία ενός Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ιθάκης, Δ 

υτέρα με Παρασκευή επί οκταώρου βάσεως, για την εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων του Δήμου, το 

οποίο θα παρέχει τις α όλουθες Υπηρεσίες: 

1. Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών. 

2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. 

3. Παροχή Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτι ού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των 
ωφελουμένων. 

 

Το Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ) είναι μία δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, που θα λειτουργεί ως Δομή 

συμπληρωματική προς τις υπάρχουσες κοινωνικές Δομές του Δήμου Ιθάκης. Στόχος είναι, η ανάπτυξη 

ενός τοπικού σημεί υ αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα 

κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου. Οι πληθυσμοί - στόχοι 

αφορούν τα άτομα και τις οικογένειες που διαβιούν σε κατασ άσεις φτώχειας, τους άνεργους, τα ΑμεΑ, τους 

ανασφάλιστους, τους δυνητικά δικαιούχους κάθε είδους προνοιακών επιδ μάτων ή ένταξης σε 

προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τους Ρομά, τους μετανάσ ες 

- πρόσφυγες κ.λπ. 

 
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός Μετάβαση 1,00 

05503 
Αριθμός επωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών 
Αριθμός Μετάβαση 100,00 

 
5. Παραδοτέα πράξης: 

 
Παραδοτέα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης» είναι τα ακόλουθα: 

Π.1.1: Ημερήσια, υπογεγραμμένα αρμοδίως, παρουσιολόγια του έκτακτου προσωπικού. 

Π.1.2: Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στη Δομή (σύνολο εισερχομένων, ανεξάρτητα εάν είναι ωφελούμενοι 

ή όχι) και των αιτημάτων τους. 

Π.1.3: Μηνιαίες, ατομικές εκθέσεις των στελ χών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους, με ξεχωριστή 

αναφορά σε παραπομπές σε άλλες Δομές. 

Π.1.4:  Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της Δομής. 

Π.1.5: Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης, με αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, 

ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, έγγραφα συμφωνιών, sites, κ.λπ., ανάλογα με το είδος της δράσης. 

Π.1.6: Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες 

συμμετεχόντων, διανεμηθέν υλικό κ. π., ανάλογα με το είδος της δράσης). 

Π.1.7: Λοιπό υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της Δομής. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζετ ι η 03/02/2020. 

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται 02/05/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του π ώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 03/02/2020. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 

Η τροποποίηση αφορά στο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης από 01.06.2018 έως 31.12.2021 

σε 03.02.2020 έως 02.05.2023, σύμφωνα με τη Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας της Δομής, με Α.Π. 

1379/12.03.2020. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣ ΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

Α.1. Άμεσες δαπάνες 
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

93.600,00 93.600,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 93.600,00 93.600,00 

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΣΤΟΥΣ 

Β.3.1. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων 
δαπανών 

προσωπικού 

18.720,00 18.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 18.720,00 18.720,00 

ΣΥΝΟΛΑ 112.320,00 112.320,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 112.320,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 112.320,00 

 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 
112.320,00 €. 

 

11. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής: 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΕΔΙΟ ΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Β.3.1. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί τω 

επιλέξιμων δαπανών προσωπικού (<= 
40%) 

20 % 
 

 
Μέθοδος υπολογισμού των δαπανών (άμεσες και έμμεσες) ως ποσοστό (%) επί των άμεσων 

δαπανών προσωπικού. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της Δομής/των Δομών για την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών. όπως αυτές προσδιορίζονται ακολούθως. Οι δαπάνες λειτουργίας 

περιλαμβάνουν: 

- τις «άμεσες δαπάνες προσωπικού» (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής 

ΑΔΑ: ΩΙΔΩΩΕΟ-Δ76



  
  
  

απασχόλησης, και συμβάσεις έργου, οι οποίες (συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την 

παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο), και 

- 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, κ.λπ. Οι λοιπές 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/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015). 

 
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 Δομής/Δομών και παροχή των υπηρεσιών), όπως 

αυτές θα αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης 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 

 

12.  προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 112.320,00 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 
ΚΩΔ. 

ΣΑ 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣ

Η ΕΓΓΡΑ 

ΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει να 
πληρώνει την 

πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΙ
ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π/Υ 

ΕΠ0221 2018ΕΠ02210021  NAI 0,00 112.320,00 

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

13. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 
112.320,00 €. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης Ένταξης και να υλοποιήσει την 

Πράξη, σύμφωνα με τους όρους και το 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 

ΕΥΔ επανεξετάζει την Πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της Απόφασης Ένταξής της. 

 

Μετά την απόφαση ένταξης και με την έναρξη λειτουργίας της Δομής, ο Δικαιούχος λαμβάνει από την 

ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ την α΄ δόση, η οποία για την εν λόγω πράξη ανέρχεται στο 30% του συνολικού 

προϋπολογισμού της ενταγμένης πράξης. Στη συνέχεια, καταβάλλονται οι επόμενες δόσεις κάθε μία 

ύψους 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Η καταβολή κάθε νέας δόσης γίνεται με την προϋπόθεση 

της απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 70% του συνολικού ποσού κάθε προηγούμενης 
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χρηματοδότησης και το ποσοστό 70% των ενεργειών του σχεδίου δράσης το οποίο θα πρέπει να έχει 

υλοποιηθεί. 

Για την καταβολή του υπόλοιπου ποσού έως και 10% του συνολικού προϋπολογισμού, όταν το έργο 

πλησιάζει στη λήξη του και σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ολοκλήρωσή του (3 μήνες πριν), ο 

Δικαιούχος (και εφόσον έχει δαπανήσει τουλάχιστον το 70% της προηγούμενης δόσης) υποβάλλει στην 

ΕΥΔ ΕΠ αίτημα για την καταβολή της τελευταίας δόσης αποπληρωμής, συνοδευόμενο από 

προγραμματισμό και αιτιολόγηση των δαπανών (και συνεπώς του αιτούμενου ποσού) για το υπόλοιπο 

διάστημα. 

 
Η επιχορήγηση από την ΕΥΔ ΕΠ προς τη Δικαιούχο υπολογίζεται στη βάση των επιλογών 

απλουστευμένου κόστους. Για την καταβολή κάθε δόσης, η ΕΥΔ ΕΠ δύναται να ζητάει (εκτός από 

στοιχεία τεκμηρίωσης οικονομικού αντικειμένου) και στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, 

καθώς και όποιο άλλο στοιχείο, έγγραφο και πληροφορία κρίνει απαραίτητο και το οποίο ο Δικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλλει. 

 
Ειδικότερα, ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχέδιο δράσης που να απεικονίζονται οι ενέργειες 

δικτύωσης και δημοσιότητας σε σχέση με τον χρονικό του προγραμματισμό. 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

               
 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω  : 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
     

Την αποδοχή τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5027324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με την υπ άριθμ. 807/29-04-2020 

Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος και  σύμφωνα με το 

υπ. αριθ. 98869/14-04-2020 υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

 
   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ  
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