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Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

µε τίτλο:  

"Επιθεώρηση στο πλαίσιο της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου" 

  

 

 

 Η ∆ιαχειριστική Επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να εντάξει ο ∆ήµος 

έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ. 

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020 αποτελεί 

κανονιστική υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 

(Κανονισµός Κοινών ∆ιατάξεων). Σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο του Κανονισµού Κοινών 

∆ιατάξεων (ΚΚ∆), η αρµόδια αρχή διαχείρισης «εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη 

διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που 

αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης». 

Η κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου ( Σ∆Ε) της περιόδου 2014 – 2020, 

ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης της ικανότητας των δικαιούχων, είναι ότι ο δυνητικός 

δικαιούχος καλείται µε την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, να τεκµηριώσει : 

• Τη διοικητική,  

• Την επιχειρησιακή και  

• Τη χρηµατοοικονοµική του ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, για την 

οποία υποβάλλει αίτηση. 

Επειδή η διοικητική ικανότητα του δικαιούχου για να εκτελέσει συγκεκριµένη πράξη, τεκµηριώνεται 

µε στοιχεία, που αφορούν όλες τις αντίστοιχου τύπου πράξεις που θα µπορούσε να αιτηθεί ο 

δικαιούχος, και τα οποία είναι σταθερά γιατί αποτελούν το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του, είναι 

σκόπιµο ο φορέας να προετοιµάσει την τεκµηρίωση της διοικητικής του ικανότητας σε προηγούµενο 

χρόνο, ώστε να συµπληρώνει για την κάθε αίτησή του, τα πρόσθετα στοιχεία για την εκτίµηση της 

χρηµατοοικονοµικής, όπου απαιτείται και της επιχειρησιακής του ικανότητας. 

Συγκεκριµένα τα παραδοτέα είναι: η συγγραφή  εγχειρίδιο που περιλαµβάνει: 

Α. µια συνοπτική περιγραφή του συστήµατος που έχει αναπτύξει ο οργανισµός για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ 1429 µε παραποµπές σε σχετικές διαδικασίες ή/και οδηγίες εργασίας ή 

εναλλακτικά την αναλυτική περιγραφή του συστήµατος µε ενσωµάτωση στο εγχειρίδιο όλων των 

διαδικασιών και οδηγιών εργασίας του συστήµατος ακόµα και των σχετικών τυποποιηµένων 

εγγράφων. 

Β.τη δέσµευση του οργανισµού για την ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος, η οποία 
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αποδεικνύεται µε την απόφαση της διοίκησης του οργανισµού (ή/και του νόµιµου εκπροσώπου 

αυτού) για ανάπτυξη, έγκριση και έναρξη εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

(Σ∆ΕΠ), κάνοντας αναφορά στο πεδίο εφαρµογής του Σ∆ΕΠ, που ορίζει την αρµοδιότητά του 

υπογράφοντος την απόφαση ατόµου ή οργάνου, ώστε να εξασφαλίζεται η δέσµευση του οργανισµού 

και 

Γ. το οργανόγραµµα του οργανισµού όπως προκύπτει από το θεσµικό πλαίσιο, µε επισήµανση των 

µονάδων εκείνων που καλύπτουν τις λειτουργίες του Σ∆ΕΠ. 

∆. τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την τήρηση των περιγραφοµένων και  

τα έντυπα που θα χρησιµοποιούνται για την τήρηση των διαδικασιών. 

 

Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται το Ελληνικό Πρότυπο του ΕΛΟΤ 1431-2 «∆ιαχειριστική επάρκεια 

οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 

για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών». 

 

 

 

 

 

 

Ο Αρµόδιος Υπάλληλος 

Κοπατσάρης ∆ήµος 
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