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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων /
Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή
των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Πόλη κινείται... κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020.

2

Ορισμός του Δήμου Φλώρινας ως Ενδιάμεσου
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και
επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Φλώρινα - Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020.

3

Ορισμός του Δήμου Καστοριάς ως Ενδιάμεσου
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και
επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Καστοριά, Ευρωπαϊκή Πόλη να Ζεις και να Επισκεφτείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.

Αρ. Φύλλου 1254

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 773
(1)
Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων /
Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή
των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Πόλη κινείται... κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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 άρθρο 2 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.1.2015)
με θέμα «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.1.2015) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α΄/18.7.2015) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.7.2010) με θέμα «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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6. Το π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27.12.2010) με θέμα
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
7. Τις υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 90/3.6.2014 και 118/2014
αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με
τις οποίες ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
για την περίοδο 2014-2019.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 157354/2341/7.9.2017 (ΦΕΚ
450/ΥΟΔΔ/14.9.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 168364/2469/26.9.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον
ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 9766/ΕΥΣ1120/08 (ΦΕΚ 473/
Β΄/18.3.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση
της αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 κοινής υπουργικής απόφασης/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της
υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 32663/ΕΥΘΥ 323/23.3.2015
(ΦΕΚ 712/Β΄/24.4.2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41542/Γ΄
ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501/τ.Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 final/18.12.2014) που αφορά στην
έγκριση του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(κωδικός CCI2014GR16M2OP006) και την με αριθμό
C(2017)8473/6.12.2017 τροποποίηση αυτής.
13. Την κοινή υπουργική απόφαση 145739/27.1.2015
των Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 20142020».
14. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο
Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και
την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα 36, 72, 123 (παρ. 6 και 7) και 125 (παρ. 3).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα.
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17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα το Άρθρο
27 και το Παράρτημα IV.
18. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
19. Τον ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/
23.12.2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α, όπως
ισχύει.
20. Τo με αριθμ. πρωτ. 12078/EΥΘΥ/1150/25.11.2015
έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο
πλαίσιο του στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση» και ειδικότερα τις διαδικασίες ΔV_1 και
ΔV_2 σχετικές με τον ορισμό και παρακολούθηση των
ΕΦ.
21. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/
1020/1.11.2016 του Υπ. Οικονομίας, ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα «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».
22. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ
1217/8.12.2015 [ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015] «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014».
23. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ) (EGESIF 15-0010/18.5.2015).
24. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού (EGESIF 14-0013 - Final/
18.12.2014).
25. Το έγγραφο Καθοδήγησης για την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για την
αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
στα κράτη μέλη (EGESIF 14-0010 - Final/ 18.12.2014).
26. Την με αριθμ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.7.2015
Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης
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των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2014-2020.
27. Το με αριθμ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12.4.2016
έγγραφο της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ της Γεν. Γραμ. Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπ. Οικον. Ανάπτυξης και Τουρισμού
με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».
28. Την από 23.6.2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με
την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
29. Την από 24.10.2016 απόφαση της 2ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
30. Την από 29.11.2017 απόφαση της 3ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
31. Την με αριθμ. πρωτ. 404/2.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΚΣΟ7ΛΨ3ΡΠ) Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ για την υποβολή
προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και την με αριθμ. πρωτ. 2528/5.7.2017
(ΑΔΑ:6ΑΞ57Ψ-ΟΙΤ) τροποποίηση αυτής.
32. Την με αριθμ. πρωτ. 2969/11.8.2017 υποβληθείσα
Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης.
33. Το με ημερομηνία 6.11.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των
στρατηγικών ΒΑΑ και της αξιολόγησης των Αστικών Αρχών ως Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ).
34. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης που υποβλήθηκε με το
με αριθμ. πρωτ. 8113/12.3.2018 έγγραφο του φορέα.
35. Την με αριθμ. πρωτ. 719/21.3.2018 εισήγηση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
36. Την με αριθμ. πρωτ. 768/27.3.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΒΓ7ΛΨΙΙΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης με τίτλο: «Η Πόλη κινείται...
κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20142020.
37. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
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ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα /
αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Ο Δήμος Κοζάνης ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες /
τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των
πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Πόλη κινείται...
κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!», σύμφωνα με το άρθρο
7 του Καν. 1301/2013 και το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο
3 της παρούσας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται
Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Πόλη κινείται... κάνουμε μαζί το
επόμενο βήμα!», τα ακόλουθα καθήκοντα / τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται,
τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων / προτάσεων χρηματοδότησης και τη
διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης και
επιλογής των πράξεων, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων / προτάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφειά
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
με τίτλο: «Η Πόλη κινείται... κάνουμε μαζί το επόμενο
βήμα!» και με το ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ.
4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων / προτάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
για το σύνολο των προτάσεων.

13780

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ
κρίνει ότι απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά
πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα
αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
καθηκόντων του.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)
Επιπροσθέτως, των καθηκόντων / αρμοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος
Κοζάνης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών αξιολόγησης
και επιλογής πράξεων και των διαδικασιών υλοποίησης
των πράξεων, στην περίπτωση που η αστική αρχή είναι
και δικαιούχος των πράξεων που αξιολογεί. Υποβάλλει
την ως άνω κατανομή των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων
στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το νέο οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του.
3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους ΕΦ.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που του
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.
6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.
7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών /
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτι-
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κών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο,
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20142020, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της
παρούσας απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020,
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση / αναθεώρησή τους.
2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δεδομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο
Κοζάνης στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:
3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επιλογής από τον ΕΦ.
3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανείς.
3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στον Δήμο Κοζάνης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που
του έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση
και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον Δήμο Κοζάνης από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα /
αρχές.
3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρούνται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονο-
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διάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 27 Μαρτίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 771
(2)
Ορισμός του Δήμου Φλώρινας ως Ενδιάμεσου
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και
επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Φλώρινα - Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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 άρθρο 2 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.1.2015)
με θέμα «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.1.2015) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α΄/18.7.2015) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.7.2010) με θέμα «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27.12.2010) με θέμα
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
7. Τις υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 90/3.6.2014 και 118/2014
αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με
τις οποίες ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
για την περίοδο 2014-2019.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 157354/2341/7.9.2017 (ΦΕΚ
450/ΥΟΔΔ/14.9.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 168364/2469/26.9.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον
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ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 9766/ΕΥΣ1120/08 (ΦΕΚ 473/
Β΄/18.3.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση
της αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 κοινής υπουργικής απόφαση/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της
υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 32663/ΕΥΘΥ 323/23.3.2015
(ΦΕΚ 712/Β΄/24.4.2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41542/Γ΄
ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501/τ.Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 final/18.12.2014) που αφορά στην
έγκριση του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(κωδικός CCI2014GR16M2OP006) και την με αριθμό
C(2017)8473/6.12.2017 τροποποίηση αυτής.
13. Την κοινή υπουργική απόφαση 145739/27.1.2015
των Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 20142020».
14. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο
Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και
την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα 36, 72, 123 (παρ. 6 και 7) και 125 (παρ. 3).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα το Άρθρο
27 και το Παράρτημα IV.
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18. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
19. Τον ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/
23.12.2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α, όπως
ισχύει.
20. Τo με αριθμ. πρωτ. 12078/EΥΘΥ/1150/25.11.2015
έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο
πλαίσιο του στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση» και ειδικότερα τις διαδικασίες ΔV_1 και
ΔV_2 σχετικές με τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦ.
21. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/
1020/1.11.2016 του Υπ. Οικονομίας, ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα «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».
22. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ
1217/8.12.2015 [ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015] «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014».
23. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ) (EGESIF 15-0010/18.5.2015).
24. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού (EGESIF 14-0013 - Final/
18.12.2014).
25. Το έγγραφο Καθοδήγησης για την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για την
αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
στα κράτη μέλη (EGESIF 14-0010 - Final/ 18.12.2014).
26. Την με αριθμ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.7.2015
Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης
των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2014-2020.
27. Το με αριθμ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12.4.2016
έγγραφο της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ της Γεν. Γραμ. Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπ. Οικον. Ανάπτυξης και Τουρισμού
με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».
28. Την από 23.6.2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με
την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
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τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
29. Την από 24.10.2016 απόφαση της 2ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
30. Την από 29.11.2017 απόφαση της 3ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
31. Την με αριθμ. πρωτ. 404/2.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΚΣΟ7ΛΨ3ΡΠ) Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ για την υποβολή
προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και την με αριθμ. πρωτ. 2528/5.7.2017
(ΑΔΑ:6ΑΞ57Ψ-ΟΙΤ) τροποποίηση αυτής.
32. Την με αριθμ. πρωτ. 2793/25.7.2017 υποβληθείσα
Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας.
33. Το με ημερομηνία 6.11.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των
στρατηγικών ΒΑΑ και της αξιολόγησης των Αστικών Αρχών ως Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ).
34. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας που υποβλήθηκε με το με
αριθμ. πρωτ. 4327/7.3.2018 έγγραφο του φορέα.
35. Την με αριθμ. πρωτ. 721/21.3.2018 εισήγηση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
36. Την με αριθμ. πρωτ. 766/27.3.2018 (ΑΔΑ: 6Φ8Ο7ΛΨΘΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: «Φλώρινα - Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
37. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα /
αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Ο Δήμος Φλώρινας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Ο Δήμος Φλώρινας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες /
τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των
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πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Φλώρινα - Βιώσιμη
Πόλη, Πύλη Πολιτισμού», σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Καν. 1301/2013 και το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού
1303/2013, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά
πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα
αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
καθηκόντων του.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται
Ο Δήμος Φλώρινας αναλαμβάνει στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Φλώρινα - Βιώσιμη Πόλη,
Πύλη Πολιτισμού», τα ακόλουθα καθήκοντα / τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται,
τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων / προτάσεων χρηματοδότησης και τη
διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης και
επιλογής των πράξεων, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων / προτάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφειά
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
τίτλο: «Φλώρινα - Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού» και
με το ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020,
όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων / προτάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
για το σύνολο των προτάσεων.
6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ
κρίνει ότι απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)
Επιπροσθέτως, των καθηκόντων / αρμοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος
Φλώρινας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών αξιολόγησης
και επιλογής πράξεων και των διαδικασιών υλοποίησης
των πράξεων, στην περίπτωση που η αστική αρχή είναι
και δικαιούχος των πράξεων που αξιολογεί. Υποβάλλει
την ως άνω κατανομή των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων
στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το νέο οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του.
3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους ΕΦ.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που του
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.
6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.
7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών /
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτικών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο,
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20142020, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της
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παρούσας απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020,
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση / αναθεώρησή τους.
2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δεδομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο
Φλώρινας στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:
3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επιλογής από τον ΕΦ.
3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανείς.
3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στον Δήμο Φλώρινας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που
του έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση
και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον Δήμο Φλώρινας από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα /
αρχές.
3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρούνται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 27 Μαρτίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. 774
(3)
Ορισμός του Δήμου Καστοριάς ως Ενδιάμεσου
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και
επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Καστοριά, Ευρωπαϊκή Πόλη να Ζεις και να Επισκεφτείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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 άρθρο 2 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.1.2015)
με θέμα «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.1.2015) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α΄/18.7.2015) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.7.2010) με θέμα «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27.12.2010) με θέμα
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
7. Τις υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 90/3.6.2014 και 118/2014
αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με
τις οποίες ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
για την περίοδο 2014-2019.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 157354/2341/7.9.2017 (ΦΕΚ
450/ΥΟΔΔ/14.9.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 168364/2469/26.9.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον
ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 9766/ΕΥΣ1120/08 (ΦΕΚ 473/
Β΄/18.3.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση
της αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 κοινής υπουργικής απόφαση/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της
υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 32663/ΕΥΘΥ 323/23.3.2015
(ΦΕΚ 712/Β΄/24.4.2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41542/Γ΄
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ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501/τ.Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 final/18.12.2014) που αφορά στην
έγκριση του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(κωδικός CCI2014GR16M2OP006) και την με αριθμό
C(2017)8473/6.12.2017 τροποποίηση αυτής.
13. Την κοινή υπουργική απόφαση 145739/27.1.2015
των Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 20142020».
14. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο
Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και
την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα 36, 72, 123 (παρ. 6 και 7) και 125 (παρ. 3).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 και συγκεκριμένα τα άρθρα.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα το Άρθρο
27 και το Παράρτημα IV.
18. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
19. Τον ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/
23.12.2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α, όπως
ισχύει.
20. Τo με αριθμ. πρωτ. 12078/EΥΘΥ/1150/25.11.2015
έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο
πλαίσιο του στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση» και ειδικότερα τις διαδικασίες ΔV_1 και
ΔV_2 σχετικές με τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦ.
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21. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/
1020/1.11.2016 του Υπ. Οικονομίας, ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα «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».
22. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ
1217/8.12.2015 [ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015] «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014».
23. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ) (EGESIF 15-0010/18.5.2015).
24. Το έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ορισμού (EGESIF 14-0013 - Final/
18.12.2014).
25. Το έγγραφο Καθοδήγησης για την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για την
αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
στα κράτη μέλη (EGESIF 14-0010 - Final/ 18.12.2014).
26. Την με αριθμ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.7.2015
Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης
των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2014-2020.
27. Το με αριθμ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12.4.2016
έγγραφο της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ της Γεν. Γραμ. Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπ. Οικον. Ανάπτυξης και Τουρισμού
με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».
28. Την από 23.6.2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με
την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
29. Την από 24.10.2016 απόφαση της 2ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
30. Την από 29.11.2017 απόφαση της 3ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμ-
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ματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας.
31. Την με αριθμ. πρωτ. 404/2.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΚΣΟ7ΛΨ3ΡΠ) Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ για την υποβολή
προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και την με αριθμ. πρωτ. 2528/5.7.2017
(ΑΔΑ:6ΑΞ57Ψ-ΟΙΤ) τροποποίηση αυτής.
32. Την με αριθμ. πρωτ. 21078/21.8.2017 υποβληθείσα
Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς.
33. Το με ημερομηνία 6.11.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των
στρατηγικών ΒΑΑ και της αξιολόγησης των Αστικών Αρχών ως Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ).
34. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς που υποβλήθηκε με
το με αριθμ. πρωτ. 6683/26.3.2018 έγγραφο του φορέα.
35. Τη με αριθμ. πρωτ. 759/26.3.2018 εισήγηση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
36. Την με αριθμ. πρωτ. 769/27.3.2018 (ΑΔΑ: Ω9ΓΓ7ΛΨΧΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς με τίτλο: «Καστοριά,
Ευρωπαϊκή Πόλη να Ζεις και να Επισκεφτείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
37. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα /
αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Ο Δήμος Καστοριάς ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Ο Δήμος Καστοριάς αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες /
τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των
πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Καστοριά, Ευρωπαϊκή Πόλη να Ζεις και να Επισκεφτείς», σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 και το άρθρο 123 παρ.
6 του Κανονισμού 1303/2013, όπως προσδιορίζεται στο
άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται
Ο Δήμος Καστοριάς αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Καστοριά, Ευρωπαϊκή Πόλη να Ζεις
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και να Επισκεφτείς», τα ακόλουθα καθήκοντα / τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται,
τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων / προτάσεων χρηματοδότησης και τη
διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης και
επιλογής των πράξεων, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων / προτάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφειά
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
τίτλο: «Καστοριά, Ευρωπαϊκή Πόλη να Ζεις και να Επισκεφτείς» και με το ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ.
4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων / προτάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
για το σύνολο των προτάσεων.
6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ
κρίνει ότι απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά
πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα
αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
καθηκόντων του.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)
Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος
Καστοριάς αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλί-
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ζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών αξιολόγησης
και επιλογής πράξεων και των διαδικασιών υλοποίησης
των πράξεων, στην περίπτωση που η αστική αρχή είναι
και δικαιούχος των πράξεων που αξιολογεί. Υποβάλλει
την ως άνω κατανομή των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων
στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το νέο οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του.
3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους ΕΦ.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που του
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.
6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.
7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών /
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτικών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο,
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20142020, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της
παρούσας απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες
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διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020,
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση / αναθεώρησή τους.
2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δεδομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο
Καστοριάς στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:
3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επιλογής από τον ΕΦ.
3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανείς.
3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στον Δήμο Καστοριάς, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
διατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων
που του έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά
εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον Δήμο Καστοριάς από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα /
αρχές.
3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρούνται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 27 Μαρτίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

13788

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1254/05.04.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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