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ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ1
για συγκεκριµένη πράξη µε ειδικές προδιαγραφές
επωνυµία φορέα ……………………………
τίτλος πράξης ………………………………………………..

Α/Α

1.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 : ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
1.1

Πρόβλεψη σχετικής αρµοδιότητας υλοποίησης έργων

1.2

Συµβατότητα θεσµικού πλαισίου µε το εθνικό και
κοινοτικό δίκτυο

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2 : ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
2.1

Οργανωτική ∆οµή

2.1.1

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου για την διενέργεια
διαγωνισµών και την ανάθεση – διαχείριση συµβάσεων

2.1.2

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου για την παρακολούθηση
και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου µε την ελάχιστη
στελέχωση (δεν απαιτείται η ύπαρξη της µονάδας/οργάνου
στην εσωτερική δοµή του δικαιούχου)

2.1.3

Ύπαρξη µονάδας/οργάνου αρµόδιου για την οικονοµική
διαχείριση της πράξης (δεν απαιτείται η ύπαρξη ταµειακής
υπηρεσίας στην εσωτερική δοµή, εφ’ όσον προβλέπεται από
τη νοµοθεσία διαφορετικά)

2.2

Ελάχιστη στελέχωση

2.2.12

Επαρκής διάκριση καθηκόντων σε φυσικά πρόσωπα
µε
κατάλληλη
στελέχωση
της
διευθύνουσας
υπηρεσίας
προκειµένου να ασκεί καθήκοντα σύµφωνα µε κείµενη
νοµοθεσία

2.2.2

Επαρκής διάκριση καθηκόντων σε φυσικά πρόσωπα µεταξύ
υπευθύνου για τη διαχείριση συµβάσεων και του αρµοδίου
για την διεκπεραίωση των πληρωµών

1

Το τυποποιηµένο έντυπο συµπληρώνεται µε  στα αντίστοιχα πεδία και υποβάλλεται από
το δικαιούχο. Το έντυπο διαµορφώνεται από την Ειδική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ειδικές
προδιαγραφές που απαιτούνται για κάθε συγκεκριµένη πράξη και οριστικοποιείται σε
συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού.
2

Συµπληρώνεται εφ’ όσον πρόκειται για τεχνικό έργο ή µελέτη τεχνικού έργου

ΕΥ ΘΥ/ΥΠΟΙΑΝ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 : ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ)

3.ν

Ασφάλεια τήρησης – φύλαξης πληροφοριών πράξης

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1.

2.

3.

4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ:
ονοµατεπώνυµο

Ηµεροµηνία :

ΕΥΘΥ/ΥΠΟΙΑΝ

θέση στο φορέα

τηλέφωνο

email

Υπογραφή:
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ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Ηµεροµηνία:
Υπογραφές εισηγητών ΕΥ

ΕΥΘΥ/ΥΠΟΙΑΝ
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