
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν την Ανοιχτή Πρόσκληση 
1.1 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»  
 
Ερώτηση 1:  Είναι υποχρεωτική η διαχειριστική επάρκεια των δήμων 
προκειμένου να υποβάλλουν πρόταση; 
 
Απάντηση: Η διαχειριστική επάρκεια των δήμων προκειμένου να 
υποβάλλουν πρόταση για έργα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δεν είναι 
απαραίτητη.  
 
Ερώτηση 2:  Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων 
μέσω του ΟΠΣ και πώς γίνεται; 
 
Απάντηση: Η ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων μέσω του ΟΠΣ είναι 
υποχρεωτική. Οι κωδικοί θα δίνονται από τη ΜΟΔ, ύστερα από αίτηση των 
δήμων στη διεύθυνση http://logon.mnec.gr (οι οδηγίες ηλεκτρονικής 
υποβολής έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΜΟΔ 
http://www.mou.gr/index.asp?a_id=534). 
 
Ερώτηση 3:  Η χρηματοδότηση του έργου μέσω ποιας ΣΑΕ θα υλοποιείται; 
 
Απάντηση: Η χρηματοδότηση του έργου θα υλοποιείται μέσω της ΣΑΕ 
019/8. 
 
Ερώτηση 4: Πότε θα αποσταλεί η πρόσκληση σε δήμους εκτός των 8 
Περιφερειών; 
 
Απάντηση: Για την Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία πρόκειται να 
αποσταλεί άμεσα.  
 
Ερώτηση 5:  Στην τεκμηρίωση μπορούν να συμπεριληφθούν έργα εκτός 
ΕΣΠΑ; 
 
Απάντηση: Στην τεκμηρίωση δεν μπορούν να συμπεριληφθούν έργα εκτός 
ΕΣΠΑ. 
 
Ερώτηση 6:  Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; 
 
Απάντηση: Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αναφέρεται στην πρόσκληση, 
στο κεφ. 3.1 
 
Ερώτηση 7:  Η πρόσκληση αφορά μόνο τους αποδέκτες που είναι στη 
λίστα; 
 
Απάντηση:   Ναι, η πρόσκληση αφορά μόνο τους αποδέκτες που είναι στη 
λίστα. 
 



Ερώτηση 8:  Είναι αναγκαία η αναλυτική παρουσίαση στο Τεχνικό Δελτίο 
των έργων τεχνικής υποστήριξης που θα ανατεθούν; 
 
Απάντηση: Είναι αναγκαία τουλάχιστον η περιγραφή των έργων για την 
ωρίμανση / υλοποίηση των οποίων θα παρασχεθεί υποστήριξη.  
 
Ερώτηση 9:  Ποια συνημμένα έγγραφα απαιτούνται στην αίτηση 
χρηματοδότησης (η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται μαζί με το 
τεχνικό δελτίο); 
 
Απάντηση: Στην αίτηση χρηματοδότησης απαραίτητα έγγραφα υποβολής 
είναι: 
 Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης.  
 Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης 
της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του (απόφαση σύστασης 
ορισμού του δήμου). 
 Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΜΟΔ Α.Ε. τα οποία 
τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και τη 
σκοπιμότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και 
συγκεκριμένα:  
 Κατάλογο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Δικαιούχου από 

το ΕΣΠΑ για τα οποία θα παρασχεθεί υποστήριξη για την 
υλοποίηση/ωρίμανση τους. 

 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της πρότασης.  
 

Ερώτηση 10:  Σε μια προτεινόμενη πράξη μπορούν να ενταχθούν 
διαφορετικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, μπορούν να γίνουν 
διακριτές αναθέσεις σε αναδόχους; 
 
Απάντηση: Ο δικαιούχος στην προτεινόμενη  πράξη μπορεί να εντάξει 
διαφορετικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και να κάνει διακριτές 
αναθέσεις σε αναδόχους ανάλογα με τις ανάγκες του. Σε όλες τις αναθέσεις 
τεχνικής βοήθειας είναι απαραίτητο ολοκληρωμένο παραδοτέο.  
 
Ερώτηση 11: Από ποιόν γίνονται οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχων 
και ποιός είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των παραδοτέων των 
αναδόχων; 
 
Απάντηση: Ο δήμος είναι υπεύθυνος για την επιλογή, ανάθεση καθώς και 
την παραλαβή των υπηρεσιών των αναδόχων σύμφωνα με το σχεδιασμό 
του τεχνικού του δελτίου. Η ΜΟΔ ως διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για 
τις επαληθεύσεις και τον έλεγχο της ενταγμένης πράξης.   
 
Ερώτηση 12: Είναι επιλέξιμη η αμοιβή τεχνικού συμβούλου, για την 
προετοιμασία και υποβολή πράξης στην εν λόγω πρόσκληση; 
 
Απάντηση: Η υποβολή της παρούσας πρότασης μπορεί να γίνει από τον 
ίδιο το δήμο με τη βοήθεια της ΜΟΔ Α.Ε.  
 
 
 
 



Ερώτηση 13:  Ποιες ενέργειες χρηματοδοτεί η εν λόγω πρόσκληση;  
 
Απάντηση:  Ενδεικτικά οι ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν σε 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (ειδικότητες όπως μηχανικοί, λογιστές, 
νομικοί, γεωτεχνικοί κτλ) για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθεί από το 
υφιστάμενο προσωπικό του δήμου.   
 
Ερώτηση 14:  Η υποστήριξη θα αφορά έργα που υλοποιούνται ή έργα που 
βρίσκονται σε διάφορες φάσεις ωρίμανσης;  
 
Απάντηση: Η υποστήριξη αφορά κυρίως την επιτάχυνση υλοποιούμενων 
έργων καθώς και την ωρίμανση σκόπιμων και επιλέξιμων έργων μεσαίας 
ωριμότητας.   


