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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

«Έγκριση Υποβολής Φακέλου στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή, για 
την Επικαιροποίηση του Εγγράφου Επιβεβαίωσης της ∆ιαχειριστικής 
Επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο 
 
 
             Σύµφωνα µε το άρθρο 22 ¨ Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 
∆ικαιούχων¨ του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267 Α) το οποίο τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) και µε στόχο 
την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων που θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013, οι δικαιούχοι των έργων θα 
πρέπει να επιβεβαιώσουν και να πιστοποιήσουν ότι είναι διαχειριστικά 
επαρκείς για την ανάληψη και υλοποίηση των έργων.  
 
           Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από την 
οικεία Ενδιάµεση  ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α), µε βάση το σύστηµα το οποίο 
βασίζεται στην εφαρµογή των διαδικασιών για τις αναγκαίες λειτουργίες 
διαχείρισης των έργων.   
 
            Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων & ∆ωδεκανήσου είχαν 
αναπτύξει το Σύστηµά τους για την Επιβεβαίωση της ∆ιαχειριστικής τους 
Επάρκειας τύπου Α και Β.  
             
            Με την εφαρµογή του Ν. 3852/07.06.2010 Π̈ρόγραµµα Καλλικράτης¨  
από την συνένωση  των Νοµαρχιών Κυκλάδων & ∆ωδεκανήσου προέκυψε ο 
νέος Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
      
           Σύµφωνα µε την Α.Π. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.05.2010 Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (παρ. 6.2): 
«∆ικαιούχος µε επιβεβαιωµένη διαχειριστική επάρκεια, που συνενώνεται ή 
συγχωνεύεται µε άλλον, οφείλει εντός εξαµήνου να ενηµερώσει το φάκελο της 
διαχειριστικής του επάρκειας υποβάλλοντας συµπληρωµατικά στοιχεία στην 
αρµόδια Ειδική Υπηρεσία που το εξέδωσε, προκειµένου να εκδοθεί νέο 
έγγραφο επιβεβαίωσης. Μέχρι την έκδοση του νέου εγγράφου, τα έγγραφα 
επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας που έχουν εκδοθεί µπορούν να 



χρησιµοποιούνται από το φορέα που προέκυψε από τη συγχώνευση ή 
συνένωση». 
             
           Μετά τα παραπάνω η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενηµερώνει τον 
φάκελο της διαχειριστικής της επάρκειας υποβάλλοντας συµπληρωµατικά 
στοιχεία στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία για την έκδοση νέου εγγράφου 
επιβεβαίωσης τύπου Α και Β, δηλαδή για έργα µε τεχνικό αντικείµενο 
(δηµόσια έργα υποδοµής) καθώς και για τις τεχνικές µελέτες τους 
(Επιβεβαίωση τύπου Α), καθώς και για έργα χωρίς τεχνικό αντικείµενο 
(υπηρεσίες και προµήθειες) (Επιβεβαίωση τύπου Β) για τις εµπλεκόµενες 
∆ιευθύνσεις που είναι οι :  
 
� ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
� ∆/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων   
� ∆νση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου 
� ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου 
� ∆/νση Οικονοµικού Κυκλάδων  
� Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης  
� Νοµική Υπηρεσία  
 

          Αν προκύψει κάποια νέα Υπηρεσιακή Μονάδα που εµπλέκεται στην 
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από το ΕΣΠΑ, τότε θα ακολουθηθεί 
η διαδικασία ενηµέρωσης του φακέλου ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 
υποβάλλοντας συµπληρωµατικά στοιχεία, στην ∆ιαχειριστική Αρχή,  
 
          Το σύστηµα αυτό καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που 
έχουν τεθεί από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου και 
αποτελείται από Εγχειρίδια ∆ιαδικασιών που περιγράφουν διαγραµµατικά και 
περιγραφικά το σύνολο των ενεργειών εκ µέρους της Π.Ν.ΑΙ προκειµένου να 
αναληφθεί ένα συγχρηµατοδοτούµενο έργο και να διασφαλιστεί η πλήρης και 
αποτελεσµατική υλοποίηση του. 
 
Πιο συγκεκριµένα οι διαδικασίες αφορούν: 
 

• Στον προγραµµατισµό των έργων 

• Σχεδιασµός και ωρίµανσης έργων 

• Στη διενέργεια διαγωνισµών και την ανάθεση συµβάσεων 

• Στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και την πιστοποίηση του 

φυσικού τους αντικειµένου 

• Στην οικονοµική διαχείριση και τη νοµική υποστήριξη των έργων 

 



            Επίσης, το Σύστηµα περιλαµβάνει σειρά Εντύπων, που 
χρησιµοποιούνται προκειµένου να τεκµηριώνονται οι διαδικασίες αυτές, καθώς 
και στοιχεία για την οργανωτική δοµή και λειτουργία της Π.Ν.ΑΙ 
 
              Μετά την έγκριση του Συστήµατος από το Περιφερειακό Συµβούλιο, 
ο Φάκελος – Αίτηση θα κατατεθεί στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
προκειµένου  να ελεγχθεί και να εκδοθεί νέο έγγραφο επιβεβαίωσης για τη 
∆ιαχειριστική Επάρκεια της Περιφέρειας για έργα Συγχρηµατοδοτούµενα από 
το ΕΣΠΑ  
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