
ΒΑΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΔΠ ΣΟ ΟΠ ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

 Σίτλοσ πράξθσ: «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΘ ΤΛΙΚΘ 

ΤΝΔΡΟΜΘ, ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-

2016 – Κ.. π.χ. Δράμασ» 

 Σίτλοσ πράξθσ ςτα αγγλικά  προτείνεται: «FOOD AND BASIC MATERIAL ASSISTANCE 

DECENTRALISED PROCUREMENT, ADMINISTARTIVE COSTS AND PROVISION OF 

ACCOMPANYING MEASURES 2015-2016– SOCIAL PARTNERSHIP for example Drama» 

 Αποκικευςθ ΣΔΠ (πάνω δεξιά εικονίδιο με διςκζττα), ςθμειϊνεται ότι ο Κωδικόσ 

Πράξθσ (MIS) δίνεται αυτόματα μετά τθν πρϊτθ αποκικευςθ του ΣΔΠ 

 Ζλεγχοσ Εγκυρότθτασ Πεδίων (πάνω δεξιά εικονίδιο με τικ), ο ζλεγχοσ κα πρζπει να 

γίνεται ςυχνά και υποχρεωτικά πριν τθν υποβολι του ΣΔΠ 

 Ο χριςτθσ πρζπει να επιςυνάψει ςτο ΣΔΠ όλα τα ζγγραφα που ορίηονται ςτθν 

πρόςκλθςθ ωσ υποχρεωτικά (π.χ. αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςε PDF υπογεγραμμζνθ 

από το άτομο που ζχετε δθλϊςει). Πζραν αυτϊν, ο χριςτθσ μπορεί να επιςυνάψει 

και άλλα ζγγραφα που κρίνονται απαραίτθτα από τον Δικαιοφχο (πάνω δεξιά 

εικονίδιο με ςυνδετήρα) 

 Προτείνεται θ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του ΣΔΠ να γίνεται διαδοχικά ξεκινϊντασ 

από το Σμιμα Α και ακολουκϊντασ τθ ςειρά των τμθμάτων. Ο λόγοσ είναι ότι τα 

ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνονται ςε ζνα τμιμα του δελτίου, μποροφν να εμφανίηονται 

ι να απαιτοφνται ςε κάποιο επόμενο τμιμα 

 Για να προςτεκεί νζα γραμμι ςτον πίνακα ο χριςτθσ επιλζγει «Προςκικθ». Σα 

ςτοιχεία ςυμπλθρϊνονται ςε αναδυόμενο παράκυρο 

 το Σμιμα Β ο Φορζασ Χρθματοδότθςθσ είναι το Τπουργείο Εργαςίασ , Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ κα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με κωδικό 1011400 και δ/νςθ ταδίου 29 

Ακινα 

 το Σμιμα Γ ςτθν κατθγοριοποίθςθ – γεωγραφικι κζςθ ςυμπλθρϊνεται  ποςοςτό 

ςε επίπεδο Νομοφ ι Διμων, προςοχι το ςφνολο των ποςοςτϊν % να ζχει άκροιςμα 

100%  

 το Σμιμα Δ ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο Φυςικό Αντικείμενο, 

διαχωρίηοντάσ το ςτα ζτθ 2015 και 2016 και ςε υποζργα 

 το Σμιμα Δ παραδοτζα πράξθσ κεωροφνται τα τιμολόγια και οι εκκζςεισ από τον 

Τπεφκυνο Τλοποίθςθσ Ζργου 

  το Σμιμα Σ ςτα υποζργα – προμικειεσ το ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ 

προτείνεται  Π.Δ. 118/2007 και ςτθν ΕΦΑΡΜΟΗΟΜΕΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ προτείνεται 

Διαγωνιςμόσ Προμθκειϊν -Τπθρεςιϊν ΠΔ59/2007 & 60/2007 Π/Τ άνω των ορίων. 

Ζνα τουλάχιςτον υποζργο πρζπει να χαρακτθριςτεί ωσ κφριο και να ςυμπλθρωκεί 

τουλάχιςτον θ αναμενόμενθ θμερομθνία ςφμβαςθσ (υποχρεωτικό πεδίο). Προςοχι 

το άκροιςμα των Π/Τ των υποζργων κα πρζπει να ιςοφται με τον Π/Τ τθσ πράξθσ. 

Σο ποςό 3.124,50 το καταχωροφμε ωσ εξισ : τα ςφμβολα τελεία και κόμμα τα 

επιλζγουμε από το πλθκτρολόγιο των γραμμάτων ςτα ελλθνικά  

 το Σμιμα Η θ υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ ταυτίηεται με τθν Επιλζξιμθ Δθμόςια 

Δαπάνθ 



 Σα πεδία : ιδιωτικι ςυμμετοχι, ποςό δανείου και φορζα χοριγθςθσ δανείου, αν θ 

πράξθ παράγει ζςοδα - Κόςτοσ λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ κατά κανόνα δεν 

αφοροφν το ΣΕΒΑ 

 υμπλθρϊνουμε αρικμό πρωτοκόλλου δικαιοφχου τθν θμζρα υποβολισ του 

δελτίου 


