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Ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η 
παρουσίαση 

1. Γιατί χρειάζεται η αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών; 

2. Τι πρέπει να κάνουμε; 

4. Πως και τι θα παρακολουθούμε και ελέγχουμε; 

3. Πως θα χρηματοδοτήσουμε τις παρεμβάσεις μας;  



 

 

1. Γιατί χρειάζεται η αναβάθμιση των 

δημοτικών υπηρεσιών; 

1α. Οικονομική συγκυρία  

1β. ΕΣΠΑ 1γ. Τρίτο μνημόνιο 



1α. Οικονομική συγκυρία  

Σήμερα, όλοι οι Ευρωπαϊκοί δήμοι καλούνται με 
λιγότερους πόρους, να προσφέρουν καλύτερης 
ποιότητας και ποσότητας υπηρεσίες και αγαθά.  



1β. ΕΣΠΑ 

Το ΕΣΠΑ επιβάλλει αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης 
και διοίκησης των δήμων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας.  



Γιατί είναι σημαντική η 
διαχειριστική επάρκεια; 

Η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος δήμος έργα 

του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ 



 

Συγκλίσεις και αποκλίσεις με το 
τρέχον ΕΣΠΑ 

 

Οι προϋποθέσεις της 
εξασφάλισης διαχειριστικής 
ικανότητας των δυνητικών 

δικαιούχων για την ΠΠ 2014-
2020 παρουσιάζουν πολλά κοινά 

σημεία με τις αντίστοιχες της 
περιόδου 2007-2013. 

Ως εκ τούτου οι δήμοι θα πρέπει 
να αξιοποιήσουν την 

τεκμηρίωση της ΠΠ 2007-2013, 
και την υπάρχουσα εμπειρία, 

προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός τους φόρτος. 



Οι βασικές διαφοροποιήσεις είναι: 

Η αρμόδια αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, 
χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους πριν από 

την έγκριση της πράξης 

Δεν απαιτείται ο δήμος να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό 
διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 

Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση θεωρείται η μη ταυτόχρονη 
συμμετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα προϋπολογισμού άνω των 
ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά, περιλαμβανομένου 

πιθανά και ενός άνω των ορίων  

Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, 
χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να 

καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς. 

Δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης  



Τι πρέπει να προσέξουν οι δήμοι 
 

Τη διοικητική  

Την επιχειρησιακή 

Τη χρηματοοικονομική 
ικανότητα, για την 

υλοποίηση της 
συγκεκριμένης πράξης 



Η διοικητική ικανότητα αξιολογείται με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια:  

  
 

Επάρκεια της οργανωτικής δομής 

ή / και των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών που θα συμμετέχουν 

στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης  

 Εφαρμογή διαδικασιών 
διαχείρισης και υλοποίησης 

έργων.  

Εναλλακτικός τρόπος 
τεκμηρίωσης της 

διοικητικής ικανότητας 
μέσω πιστοποίησης από 

τρίτους φορείς.  



Η επιχειρησιακή ικανότητα αξιολογείται 

με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 

Επάρκεια της ομάδας έργου 
που θα υλοποιήσει την πράξη 

Εμπειρία του 
δικαιούχου στην 

υλοποίηση 
συναφών έργων.  



Η χρηματοοικονομική ικανότητα 
των δήμων που υλοποιούν 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 
κρίνεται ότι εξασφαλίζεται μέσω 
της «προ-χρηματοδότησης», που 

ισχύει για την υλοποίηση των 
πράξεων δημόσιου χαρακτήρα από 

το ΠΔΕ.   

Η αξιολόγηση της 
χρηματοοικονομικής 

ικανότητας εφαρμόζεται μόνο 
στις περιπτώσεις πράξεων, η 

υλοποίηση των οποίων 
απαιτεί την καταβολή ίδιων 
πόρων από τον δικαιούχο.  



Τι γίνεται με τη διαχειριστική επάρκεια 
με τα έργα «γέφυρες» 

Διοικητική επάρκεια  

Εφόσον η πράξη υλοποιείται, θεωρείται ότι ο δικαιούχος 
έχει επάρκεια τόσο οργανωτικής δομής/εμπλεκομένων 

υπηρεσιών, όσο και διαδικασιών διαχείρισης και 
υλοποίησης έργων.   

Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εφόσον η πράξη υλοποιείται 
σύμφωνα με την τελευταία 
εν ισχύ απόφαση ένταξης, 

θεωρείται ότι ο φορέας 
καλύπτει το κριτήριο της 

επιχειρησιακής ικανότητας 

Χρηματοοικονομική επάρκεια  

Εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου 
αποδεικνύεται, κατά την αξιολόγηση 
της β φάσης, ότι ο δικαιούχος πρέπει 

να καταβάλει ίδιους πόρους. 



 
 
 

1γ. Τρίτο μνημόνιο (Ν. 4336/2015) 

β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ 
των προτέρων έλεγχοι από το 

ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και 
τους υπολόγους. 

Από 1.1.2020, καμία επιχείρηση η 
οποία δραστηριοποιείται σε αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο 

της χώρας, δεν επιτρέπεται να 
παράγει ή εισάγει σ’ αυτό, άμεσα ή 

έμμεσα, ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα 

τοις εκατό (50%) του συνόλου της 
ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες 
μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, 

σε ετήσια βάση. 



2. Τι πρέπει να κάνουμε; 
 

2α. Αναβάθμιση εσωτερικής λειτουργίας  

Αναδιάταξη δυνάμεων 

Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.   

2β. Συνεργασία με θεσμούς  

Διαδημοτικές- Διαβαθμιδικές 
συνεργασίες 

ΑΕΙ- ερευνητικά κέντρα 

ΕΕΤΑΑ- Αναπτυξιακές 

2γ. Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς  

Εκπρόσωποι παραγωγικών και επαγγελματικών 
τάξεων 

Παραγωγικοί φορείς 

Κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί φορείς 

ΜΚΟ. Ενεργοί πολίτες 



3. Πως θα χρηματοδοτήσουμε τις 
παρεμβάσεις μας 

  
 

ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση δημοσίου».   

 Ανταγωνιστικά κοινοτικά 
προγράμματα.  

Εθνικοί πόροι.  



4. Πως και τι θα παρακολουθούμε και 
ελέγχουμε 

Στόχος: 

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

Μέσο: 

Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δήμου 

Επανατροφοδότηση 

Benchmarking 

Feed Back 

 

Διαδικασία  

Ετήσιες εκθέσεις, με αναφορές σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η καινοτομία, η 
ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη, απλούστευση διαδικασιών 

 κα 

Εργαλεία: 

Επιμέρους στοχοθεσία. Διαχείριση με στόχους   



Ράλλης Γκέκας 
Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ 

 

Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας! 

Δήμος Κοζάνης, 15 Ιανουαρίου 2016  


