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ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης µε τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ
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ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-042005).

2.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

3.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει.

4.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

5.

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5528/9.11.2007 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
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6.

Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.

Tην υπ’ αριθµ. οικ.358/27.3.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση
2007-2013» (ΦΕΚ 541/Β/2008), που δηµοσιεύτηκε στις 27.3.2008, κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόµου 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθµ. οικ.392/29.10.2008 Απόφαση (ΦΕΚ 2297/Β/11.11.2008).

8.

Τις από 3.4.2008 και 20.3.2009, 1η και 2η αποφάσεις, αντίστοιχα της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε την οποία
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.

9.

Την από 8.6.2010 και 20.6.2011, 3η και 4η αποφάσεις, αντίστοιχα της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».

10.

Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27-032008 (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08), όπως τροποποιήθηκε µε την Υπ’ αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ/
2041/07.09.2009 Απόφαση, καθώς και το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

11.

Toν µε αρ. πρωτ. 37135/Γ∆ΑΠΠ 5537/8.8.2008 «Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης &
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, ως ισχύει.

12.

Tο Π.∆. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α08) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων».

13.

Την υπ’ αριθµ. 131/18.04.2008 Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του
ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη
Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887/Β/14.05.2008)
όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008).

14.

Tη µε αρ. πρωτ. ∆Ι∆Κ/Φ.1./2/27098/12-10-07 (ΦΕΚ 2023/Β/2007) απόφαση περί
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Εσωτερικών, το Γενικό
Γραµµατέα της ΓΓ∆∆ & Η∆, στο Γενικό Γραµµατέα της ΓΓΙ κτλ.

15.

Την υπ’ αριθ. Οικ.280/16.09.2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων
επιχειρησιακών Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β/1959/23.09.2008), ως έχει τροποποιηθεί µε την Υ.Α. µε αρ.
πρωτ. οικ.879/15.04.2009 και ισχύει (ΦΕΚ B/766/27.04.2009).

16.

Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. οικ.883/15.04.2009 µε θέµα Εκχώρηση
αρµοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες πράξης 3.2.1. «Ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» και 3.2.3.«Ενίσχυση των
δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την
καταπολέµηση της βίας», των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007−2013» στην Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής «Επιχειρησιακών του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών
συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ B/766/27.04.2009), όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ.1806/02.09.2009 Υ.Α. (ΦΕΚ
1876/Β/03.09.2009).

2 από 8

ΑΔΑ: ΒΟΝΝΝ-ΦΚ8
17.

Το Π∆ 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/28.09.2010) για τη µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

18.

Την µε αρ. πρωτ. 1968/27.10.2011Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων
Προτεραιότητας 07 «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης», 08 «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου» και 09 «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

19.

Τη µε αρ. πρωτ. 2334/30.11.2011 Αίτηση Χρηµατοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη
δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για
την καταπολέµηση της βίας» προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων στον άξονα 09 ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ για τις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου του Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

20.

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, όπως καταγράφονται στα έγγραφα τεκµηρίωσης
της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης της
πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης της πρότασης
που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

21.

Την µε αρ. πρωτ. 73/16-1-2012 εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013».
Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιχειρησιακό
Άξονας
Επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη
Κωδικός MIS
Πρόγραµµα
Προτεραιότητας
από ΕΠ
07 ∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση
09
1.428.571 €
372766
2007-2013
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός
Πράξης:
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1
2.
Κωδικός
Κωδικό ΣΑΕ:
ς Π∆Ε
2.2
πράξης Κωδικός
:
πράξης
ΣΑΕ:
3. ∆ικαιούχοι
(4. Κωδικοί
∆ικαιούχων):

5. Φυσικό
αντικείµενο της
πράξης:

372766

455/8

2012ΣΕ45580002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
(10411)
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ (40110100)
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (40146211)
Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών στη χώρα µας αποτελεί
αντικείµενο του Εθνικού Προγράµµατος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 20102013 (Υπουργείο Εσωτερικών– Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων).
Στόχο αποτελεί η βελτίωση της καθηµερινής ζωής των γυναικών, µέσα από την εξάλειψη
των έµφυλων διακρίσεων και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους
τους τοµείς της κοινωνίας, µε δράσεις µείωσης και εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών
αλλά και όχι µόνο.
Φιλοδοξία είναι, µέσα από το Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων,
το οποίο αποτελεί ένα σύνολο έργων, είναι η ανάδειξη επαρκώς του γεγονότος ότι το
κυρίαρχο πρότυπο των έµφυλων σχέσεων διαπερνά οριζόντια όλους τους τοµείς της
κοινωνίας και διαµορφώνει τις συνθήκες ζωής των γυναικών.
Το Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει µέτρα όπως: η βελτίωση, ενίσχυση και εφαρµογή της
νοµοθεσίας, η ανάπτυξη θετικών δράσεων για ορισµένες οµάδες γυναικών, η ενίσχυση
των διοικητικών µηχανισµών, η ενδυνάµωση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και
των γυναικείων οργανώσεων, καθώς επίσης και η οργάνωση εκστρατειών
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε στόχο την πρόληψη και την αλλαγή των
στερεότυπων ρόλων των γυναικών και των ανδρών.
Οι ∆ήµοι Λαµιέων και Ρόδου, στο πλαίσιο του Νόµου 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» που προβλέπει ως αρµοδιότητα των ∆ήµων τη
συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας
συνοικούντων προσώπων και παράνοµης εµπορίας και διακίνησης, καθώς και στο
πλαίσιο του Νόµου 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», σε συνεργασία µε την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ανταποκρίνονται
στην πρόσκληση µε κωδικό 07.08.09.69.02.03.08/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και στο πλαίσιό της προτίθεται να υλοποιήσουν
Πράξη µε αντικείµενο την «Α
Ανά πτ υξ η ∆ο µώ ν και Υπη ρε σι ώ ν τ ης Το πι κ ή ς
Αυ το δ ι ο ί κ ησ η ς π ρο ς ό φ ε λο ς τ ων γυ ναι κώ ν και γι α τ η ν κα ταπο λέ µ ησ η τ ης β ί ας στι ς
2 Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς Σ τ α δ ι α κ ή ς Ε ι σ ό δ ο υ », η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν
συντοµίας «Έργο».
Το Έργο αναφέρεται:
- στη δηµιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός (1) Ξενώνα Φιλοξενίας, υπηρεσιών
υποστήριξης των γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους από το ∆ήµο Λαµιέων
- στη δηµιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός (1) Ξενώνα Φιλοξενίας, υπηρεσιών
υποστήριξης των γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους από το ∆ήµο Ρόδου
- στον επιχειρησιακό συντονισµό, την οργάνωση, τη βιωσιµότητα και την αποτίµηση του
Έργου και την παραγωγή των σχετικών εργαλείων από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
Tο έργο στοχεύει:
• Στην πρόληψη και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών και των
παιδιών τους.
• Στην ενδυνάµωση των γυναικών – θυµάτων βίας και των παιδιών τους, κάτι το οποίο
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αποτελεί ύψιστης σηµασίας διάσταση για να µπορέσουν τα θύµατα να αντιµετωπίσουν
την κατάστασή τους και εν συνεχεία να ενδυναµωθούν µέσω της παροχής µιας σειράς
επιλογών καθώς και της οικοδόµησης των ικανοτήτων αυτών των γυναικών.
• Στη δηµιουργία ασφαλών χώρων διαµονής για τις γυναίκες – θύµατα βίας κάτι το οποίο
συχνά αποτελεί σηµαντική παράµετρο, προκειµένου οι γυναίκες να αναζητήσουν
βοήθεια και που αποτελεί, από µέρους των φορέων παροχής αυτών των υπηρεσιών,
απόδειξη του σεβασµού της ιδιωτικότητας.
• Στο να επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη ανταπόκριση της τοπικής κοινότητας µε την
ενεργό εµπλοκή του συνόλου των φορέων και των υπηρεσιών της περιοχής
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας που θα δηµιουργηθούν και θα λειτουργήσουν θα αποτελέσουν
συµπληρωµατική δράση της ανάπτυξης από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
ενός πανελλαδικού δικτύου Συµβουλευτικών Κέντρων στις Πρωτεύουσες των
Περιφερειών για την παροχή υπηρεσιών µε στόχο την υποστήριξη των γυναικών –
θυµάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, καθώς και την αντιµετώπιση της
βίας κατά των γυναικών σε Περιφερειακό επίπεδο.
Οι ∆ήµοι Λαµιέων και Ρόδου, µε την ιδιότητα του ∆ικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας,
αναλαµβάνουν:


Τη δηµιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας πλήρους και µικρής διάρκειας διαµονής για
γυναίκες θυµάτων βίας και των παιδιών τους



Τη λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας για µία τριετία
τουλάχιστον και µε καταληκτική ηµεροµηνία συγχρηµατοδότησης την 31η ∆εκεµβρίου
2015, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυµάτων βίας
(κυρίως ενδοοικογενειακής βίας και trafficking) και των παιδιών τους.

Η ΕΕΤΑΑ, µε την ιδιότητα του Συντονιστή ∆ικαιούχου, αναλαµβάνει τον Επιχειρησιακό
Συντονισµό των δύο (2) ∆ικαιούχων ∆ήµων για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την
υλοποίηση του Έργου.
Συγκεκριµένα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α., θα αναλάβει:
• την εκπόνηση Οδηγού Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου, καθώς και
άλλων συνοδευτικών εγγράφων που απαιτούνται για την προτυποποίηση και την
οµογενοποίηση της ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής των Πράξεων από τον κάθε ∆ικαιούχο
• την εκπόνηση Πρότυπου Σχεδίου Βιωσιµότητας και εν συνεχεία την υποστήριξη των
δύο (02) ∆ικαιούχων ∆ήµων για την εκπόνηση Σχεδίου Βιωσιµότητας για κάθε Ξενώνα
Φιλοξενίας ξεχωριστά.
• την αποτίµηση της λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας, ενδεικτικά µετά την
παρέλευση των δύο (02) πρώτων χρόνων λειτουργίας τους,
στοχεύοντας στην
ανάδειξη ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ∆ήµος Λαµιέων, ο ∆ήµος Ρόδου και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης προτίθενται να υλοποιήσουν τη συγκεκριµένη Πράξη ως
ακολούθως:
Φάση 1. Ανάπτυξη αναγκαίων υποδοµών και εξοπλισµού, µέσω της ρήτρας ευελιξίας, για
τη δηµιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Λαµιέων
Φάση 2. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Λαµιέων
Φάση 3. Ανάπτυξη αναγκαίων υποδοµών και εξοπλισµού, µέσω της ρήτρας ευελιξίας,
για τη δηµιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Ρόδου
Φάση 4. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Ρόδου
Φάση 5. ΕΕΤΑΑ – Συντονισµός και ∆ικτύωση
Οι ανωτέρω φάσεις θα υλοποιηθούν ως υποέργα µε την υποβολή των σχετικών Τεχνικών
∆ελτίων Υποέργων από τους αντίστοιχους ∆ικαιούχους.
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Φάση 1,3: ∆ιαµορφωµένος και πλήρως εξοπλισµένος Ξενώνας Φιλοξενίας στους
∆ήµους Λαµιέων και Ρόδου
Φάση 2,4: Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στους ∆ήµους Λαµιέων και Ρόδου
Εκθέσεις Αναφοράς Λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας των ∆ήµων Λαµιέων και
Ρόδου.
Σχέδιο βιωσιµότητας των Ξενώνων Φιλοξενίας των ∆ήµων Λαµιέων και Ρόδου.
Φάση 5. Ε.Ε.Τ.Α.Α. – Συντονισµός και ∆ικτύωση
Παραδοτέα Υποέργου Ε.Ε.Τ.Α.Α.
∆ράση 1



Προπαρασκευαστική Τεχνική
Σύσκεψη, µε την ηµερήσια διάταξη,
παρουσιάσεις, παρουσιολόγια και πρακτικά
Οδηγός
Υλοποίησης και Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού
Αντικειµένου

∆ράση 2


6. Παραδοτέα της
πράξης



Έκθεση αναφοράς σχετικά µε τη συµβολή της ∆έσµης Συνεργασίας στην
πορεία υλοποίησης του Έργου
Τεχνικές Συσκέψεις (5) για την υποστήριξη των ∆ικαιούχων ∆ήµων

∆ράση 3




Έκθεση αναφοράς της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης της υποβολής
όλων των προβλεπόµενων από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Εντύπων.
Ετήσιες Εκθέσεις αναφοράς σχετικά µε την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης των ∆ράσεων του Έργου από τους δύο (2) ∆ικαιούχους
∆ήµους.

∆ράση 4



Μελέτη µε τίτλο: «Πρότυπο Σχέδιο Βιωσιµότητας Ξενώνων Φιλοξενίας»
∆ύο
(2)
Συναντήσεις
Εργασίας µετά την παρουσίαση του Σχεδίου
Βιωσιµότητας.

∆ράση 5


Μελέτη Αποτίµησης της λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας

∆ράση 6



Οδηγός ∆ικτύωσης Ξενώνων Φιλοξενίας
∆ίκτυο Ξενώνων Φιλοξενίας

7. ∆είκτες Εκροών
Κωδικός

7333

Ονοµασία ∆είκτη (ή περιγραφή)

Αριθµός ενεργειών για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της βίας µε θύµατα γυναίκες (ΕΚΤ)

Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή
Στόχος

Αριθµός

2
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9309

Υποδοµές προώθησης της ισότητας των φύλων (ΕΤΠΑ)

Αριθµός

2

8004

Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις

Αριθµός

1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 50,16 µήνες.
9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31η /12/2015.

10. ∆ηµόσια ∆απάνη της Πράξης
Κατηγορίες ∆απανών
Άµεσες
∆απάνες
Έµµεσες
∆απάνες

Α)
Β)
Α)
Β)

Χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ
Χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ

Σύνολα

Συνολική ∆ηµόσια
∆απάνη
1.428.571,00 €

Συγχρηµατοδοτούµενη
∆ηµόσια ∆απάνη

1.428.571,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες
πεντακόσια εβδοµήντα ένα (1.428.571,00 €) ευρώ και επιµερίζεται ως ακολούθως:
Προϋπολογισµός (σύνολο α): 1.428.571,00 Ευρώ
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ.Ε. 455/8

Η πίστωση έτους (2012) στο Π.∆.Ε. ανέρχεται σε
411.882,00 Ευρώ

Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε µηδέν (0) Ευρώ.
Φορέας Χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) / ΥΠ.ΕΣ. ∆/νση Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων
Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο µέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ 455/8
του Υπουργείου Εσωτερικών

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο
συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Κου Θανάση Ξηρού, Σταδίου 27,
10183 Αθήνα
2.
Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, Γραφείο Γενικής
Γραµµατέα Κας Μ. Στρατηγάκη,
3.
ΕΥΕ/ΓΓΙΦ:
α) Γραφείο Προϊσταµένης,
β) Μονάδα Α’, Υπεύθυνος έργου (για καταχώρηση στο φάκελο έργου),
γ) Μονάδα Β’, Υπεύθυνος έργου (για καταχώρηση στο φάκελο έργου),
δ) Μονάδα ∆’.
Πίνακας Αποδεκτών
1. ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,
2. ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, Σκληβανιώτη 8, 35100 Λαµία
Υπόψη ∆ηµάρχου, κου Γεωργίου Κοτρωνιά
3. ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ, Πλατεία Ελευθερίας 1, 851 00 Ρόδος
Υπόψη ∆ηµάρχου, κου Στάθη Κουσουρνά
Κοινοποίηση:
1.
ΥΠΟΙΑΝ, ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα,
2.
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, 101 80 Αθήνα,
3.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(ΕΥΣ), Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα,
4.
ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Αρχή Πιστοποίησης)
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Ναυάρχου Νικοδήµου 11 &
Βουλής, 105 57 Αθήνα,
5.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ενεργειών
ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα,
6.
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης /Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013, Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου
18, 117 43, Αθήνα.
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