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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού 

Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων 

της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 

63/2005 (ΦΕΚ 98 / Α / 22-04-2005), 

3. Το Νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 

ΑΔΑ: ΩΝΙΒ465ΧΙ8-Μ1Ο
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2014-69 / Α / 02-07-2015) και ισχύει, 

4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 123 / 2016 (ΦΕΚ 208 / Α / 04-11-2016) για την Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων., 

5. Το Π.Δ. υπ' αριθ. 125 (ΦΕΚ 210Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.», 

6. Την υπ. αρ. πρωτ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού (ΦΕΚ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα) για το Διορισμό της Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) 

του ΕΤΠΑ και ΤΣ, 

7. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 53683 / ΕΥΘΥ 459 / 18-05-2015 (ΦΕΚ 981 / Β / 28-05-2015) με την οποία (α) ορίζεται η 

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» - Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, 

8. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ / 79473 / 30-12-2014 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

9. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001) που αφορά στην 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, 

10. Την με αρ. πρωτ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822Β/ 24.08.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί 

Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσιών συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020/ΦΕΚ 3521Β/1.11.2016 και ισχύει, 

11. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), στις 6 Νοεμβρίου 

2015. 

12. Η με α,π.74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 Εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδος 2014-2020» 

13. Η από 19/7/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2016/C 262/01)  

14. Το με α.π.115150/ΕΥΚΕ4023/2-11-2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου 

συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων» 

15. Την από 03.07.2015 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας, 

όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο, 

16. Την υπ' αριθμ. 5076/28-04-2016 απόφαση, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 2ης εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο 2ης 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' 

έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην 

παρούσα πρόσκληση έγγραφο, 

17. Την με αριθ. πρωτ. 10073/24.8.2016 απόφαση, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 3ης εξειδίκευσης Εφαρμογής 

του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η 

μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση 

έγγραφο, 

18. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 11748/06.10.2016 απόφαση, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 4ης εξειδίκευσης Εφαρμογής 

του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η 

μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση 

έγγραφο, 

19. Την από 24.10.2016 απόφαση της 2ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 5ης εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π 

– Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020, 

20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 173729 / 12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

ΑΔΑ: ΩΝΙΒ465ΧΙ8-Μ1Ο
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Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9), 

21. Η με αριθ. πρωτ. οικ.5084/28-4-2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 

14.31.32.1 (κωδικός ΟΠΣ 1476, ΑΔΑ:ΩΘΣΑ4653Ο7-9ΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Την με αριθ. 32230/26.09.2016  αίτηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ 

/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11417/29.092016) με τα συνημμένα αυτής σε ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, για την ένταξη της πράξης «Διατήρηση και 

προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» (MIS 5001336) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.   

23. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ένταξης της πράξης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

24. Την με αρ. πρωτ. 8861/ 29.08.2017 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της πράξης. 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού 

Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας 

(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):  5001336 

2.Δικαιούχος: 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 613142127 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες: 
Επί τόπου υδρομετρήσεις (ποσοτικά στοιχεία) σε συνολικά 54 θέσεις ποταμών (συνολικά 3.888 υδρομετρήσεις 2018 έως το 2023) με μόνιμη 
ή μη μόνιμη ροή, στην ελληνική επικράτεια, με βάση τον αναλυτικό ορισμό αυτών στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011) και όπως 
διαμορφώθηκε την προηγούμενη περίοδο 2013-2015. Στην πορεία υλοποίησης του έργου θα προστεθεί περιορισμένος αριθμός νέων θέσεων 
υδρομετρήσεων σε ποταμούς όπου θα υπάρξει ανάγκη πύκνωσης του δικτύου. Επίσης πιθανόν να γίνει περιορισμένος αριθμός υδρομετρήσεων 
εντός του 2017. 
Σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική αδυναμία υδρομέτρησης σε ορισμένες εκ των προκαθορισμένων θέσεων, δύναται να επιφέρει τη 
μετατόπισή των κατόπιν συμφωνίας με τις Αρμόδιες Αρχές στο πλησιέστερο δυνατό σημείο υδρομέτρησης. 
Επικαιροποίηση-βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου ποσοτικών μετρήσεων (υδρομετρήσεις) στους ελληνικούς ποταμούς και μελλοντική 
αναμόρφωση και επέκτασή του με βάση τα υδρολογικά και υδρομορφικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο λεκανών απορροής και εισαγωγή νέων 
μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της παροχής των ποταμών (π.χ. εγκατάσταση αυτόματων σταθμηγράφων και χρήση καμπυλών 
στάθμης-παροχής). 
 
Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων ποταμών για τον προσδιορισμό της ποιότητάς τους στην ελληνική επικράτεια. Οι θέσεις των 
δειγματοληψιών ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011) και όπως διαμορφώθηκαν την προηγούμενη περίοδο 
2013-2015. Θα πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε 227 συνολικά θέσεις ποταμών (3.232 δειγματοληψίες) 2018 έως και το 2023 από το 
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων - ΙΕΒ). Οι χημικές αναλύσεις που διενεργούνται από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους στα δείγματα των παραπάνω θέσεων αφορούν στις ουσίες προτεραιότητας (ΟΠ) και στους ειδικούς ρύπους (ΕΡ) 
και κωδικοποιούνται ως ακολούθως: Για τις ουσίες προτεραιότητας (ΟΠ) θα διενεργούνται τέσσερις (4) δειγματοληψίες ανά έτος επί έξι (6) έτη 
στις επιχειρησιακές θέσεις (Ο) και τέσσερις (4) δειγματοληψίες για έναν μόνο χρόνο στις εποπτικές θέσεις (S). Για τους ειδικούς ρύπους (ΕΡ) 
θα διενεργούνται τέσσερις (4) δειγματοληψίες για ένα έτος στις επιχειρησιακές θέσεις και δύο (2) δειγματοληψίες για ένα έτος στις εποπτικές 
θέσεις. 
Εργαστηριακοί προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών». Θα υλοποιηθούν προσδιορισμοί των «Λοιπών Ουσιών» (Ag, B, Ba, Mn, Fe, Sb, V, Tl) του 
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δειγματοληψιών στην ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/2011), 
16 θέσεων στα ποτάμια (13 θέσεις επιχειρησιακές και 3 θέσεις εποπτικές), όπου η δειγματοληψία και μεταφορά θα γίνεται με ευθύνη του ΙΕΥΠ 
(πρώην ΙΕΒ). Στις επιχειρησιακές θέσεις (Ο) θα αναλύονται τέσσερα (4) δείγματα ανά έτος και στις εποπτικές θέσεις (S) τέσσερα δείγματα για 
ένα μόνο έτος. Ο μέγιστος αριθμός δειγμάτων από ποταμούς κατά την εξαετία είναι 324 και των χημικών προσδιορισμών 2.592. Παράλληλα το 
ΙΕΥΠ (πρώην ΙΕΒ) θα παραλαμβάνει δείγματα από 11 θέσεις σε λίμνες (Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα, Πολυφύτου, Μικρή και Μεγάλη 
Πρέσπα, Δοϊράνη, Κορώνεια, Βόλβη, Μαραθώνα, Λυσιμαχεία) όπου όμως η δειγματοληψία και μεταφορά θα γίνεται με ευθύνη του Ελληνικού 
Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Τα δείγματα αυτά θα αναλύονται 
τέσσερις (4) φορές ανά έτος για έξι έτη. Ο μέγιστος αριθμός δειγμάτων 
από λίμνες κατά την εξαετία είναι 264 και των χημικών προσδιορισμών 2.112. 
Σε περίπτωση αδυναμίας δειγματοληψιών (π.χ. συστηματική αδυναμία πρόσβασης, τεχνική αδυναμία, μεταβολή της κοίτης του 
υδατορεύματος κ.λπ.) σε ορισμένες εκ των προκαθορισμένων θέσεων είναι δυνατό να απαιτηθεί μετατόπιση θέσεων κατόπιν συμφωνίας με τις 
Αρμόδιες Αρχές στο πλησιέστερο δυνατό σημείο εφικτής δειγματοληψίας. 
Αποστολή προς και επιστροφή από το ΓΧΚ των φιαλών δειγματοληψίας (κατάλληλα συσκευασμένων σε δοχεία (ψυγεία) θερμικών μονώσεων 
με παγοκύστες), θα γίνεται σύμφωνα με τo πρωτόκολλο συνεργασίας 

5. Παραδοτέα πράξης: 
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 
1. Τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (3888) υδρομετρήσεις. Στην περίπτωση πύκνωσης του δικτύου θα υπάρξουν 
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συμπληρωματικές υδρομετρήσεις.  
2. Λήψη τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (3232) δειγμάτων νερού από συνολικά 227 θέσεις ποταμών.  
3. Λήψη τριακοσίων είκοσι τεσσάρων (324) δειγμάτων νερού από 16 θέσεις ποταμών. 
4. Διενέργεια δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο (2592) χημικών προσδιορισμών σε 8 λοιπές ουσίες.  
5. Διενέργεια δύο χιλιάδων εκατό δώδεκα (2112) χημικών προσδιορισμών σε 264 δείγματα νερού από 11 θέσεις σε λίμνες.  
6. Υποβολή των δεδομένων/αποτελεσμάτων των παραδοτέων 1, 2 στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε ειδικές φόρμες και ανάρτηση τους, με ευθύνη του ΙΕΥΠ στη βάση δεδομένων που λειτουργεί και περιλαμβάνεται στην σχετική 
ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (http://nmwn.ypeka.gr/). 
7. Έξι (6) ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων παρακολούθησης της ποσοτικής κατάστασης των υδάτων.  
8. Έξι (6) ετήσιες εκθέσεις χημικών αναλύσεων των 8 «Λοιπών Ουσιών» σε νερά από δειγματοληψία σε 16 θέσεις ποταμών.  
9. Τεχνική έκθεση στο μέσον περίπου του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου (2020) με αιτιολόγηση-τεκμηρίωση της πρότασης 
αναβάθμισης-βελτιστοποίησης του δικτύου παρακολούθησης.  
10. πλήρεις και τεκμηριωμένοι φάκελοι ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίοι αφορούν στην προμήθεια των παρακάτω 
είδη: 
• Ένα (1) όχημα παντός δρόμου τύπου SUV ή Jeep για μετάβαση σε δύσβατες περιοχές. 
• Αναλώσιμα γενικά, αποκλειστικής χρήσης στο έργο (Χαρτικά εκτυπώσεων, χαρτικά αρχειοθέτησης, γραφική ύλη, αναλώσιμα 
εκτυπωτών (γραφίτες, μελανάκια), ντοσιέ, ψαλίδια, κόφτες, στυλό, μαρκαδόροι κλπ).  
• Αναλώσιμα εργασιών υπαίθρου (Εργαλεία χειρός, λάδι μυλίσκων, ένδυση και υπόδηση προστασίας, σάκοι μεταφοράς, γάντια, 
χρονόμετρα, μπαταρίες, διάφορα σχοινιά, λεπίδες, χειροπρίονα, σφυριά κλπ., γυάλινες φιάλες δειγματοληψιών, φορητά ψυγεία, ηλεκτρικά 
φορητά ψυγεία, παγοκύστες, καταψύκτες, αφρώδες υλικό). 
• Αναλώσιμα οργάνων που χρησιμοποιούνται στις υδρομετρήσεις και υφίστανται συστηματικά σημαντική καταπόνηση από φερτά υλικά 
και πιθανές πλημμυρικές ροές (προπέλες μυλίσκων, βαρίδια σταθεροποίησης μυλίσκων, επαφές καλωδίων, καλώδια μυλίσκων,).  
• Αναλώσιμα Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων που αφορούν αποκλειστικά το έργο (Διάφορα αναλώσιμα εργαστηρίου χημικών 
αναλύσεων (είδη προστασίας, πλαστικά είδη, αντιδραστήρια, λυχνίες, γραφιτάκια, κλπ), φιάλες αργού υψηλής καθαρότητας, γάντια ελαστικά 
μιας χρήσης, στήλες απιονισμού, φίλτρα υπερκάθαρου  νερού). 
• Ένας (1) φούρνος γραφίτη για το φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης και  ένα (1) φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους 
(UV-VIS).  
• Ηλεκτρονικά μέσα προβολής δεδομένων και τηλεδιασκέψεων, GPS, πλοηγοί, κάμερες και φωτογραφικές μηχανές. 
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά, 1 δικτυακός εκτυπωτής μεγάλου όγκου εργασιών και μονάδες αδιάλειπτης 
παροχής (UPS). 
• Ένας (1) αυτόματος δειγματολήπτης νερού από γέφυρα και δέκα πέντε (15) απλοί δειγματολήπτες νερού από γέφυρα 2 μεγέθη. 
 
• ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 
• Τιμολόγια αποστολής των δειγμάτων νερού  
 
• ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ) 
Πλήρεις και τεκμηριωμένος φάκελος ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών: 
• 3 φορητά πολυπαραμετρικά ποιότητας νερού 
• Τηλεκατευθυνόμενο σύστημα ADEP υπολογισμού παροχής και χαρτογράφησης πυθμένα  
• 4 φορητά ραντάρ μέτρησης πλημμυρικής στάθμης- ταχύτητας  
• 2 μόνιμα τηλεμετρικά ραντάρ μέτρησης στάθμης 
• 2 μόνιμα τηλεμετρικά ραντάρ μέτρησης στάθμης- ταχύτητας 
• 2 SIDE LOOKING (SL)-ADCP (Μετρητής παροχής με Doppler οριζόντιας σάρρωσης) 
• 2 σταθμήμετρα φορητά με ραντάρ 
• 4 μυλίσκοι μεγάλοι με ανακρέμαση + 2 μυλίσκοι φορητοί με προπέλα + 1 μυλίσκος doppler 

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

CO18 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

428.768,00 

CO18 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα Μετάβαση 235.822,00 

CO18 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

50.023,00 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 16/09/2016. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 
 

9.  
 
10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 16/09/2016. 

[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει 
υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN  

Α.1. Άμεσες δαπάνες 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

4.318.555,42  4.318.555,42 0,00 
 

ii. ΦΠΑ 927.253,30  927.253,30 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 5.245.808,72 5.245.808,72 0,00  
B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ  
Β.4.1. Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 15 % επί 

του συνόλου των άμεσων δαπανών 
προσωπικού  

353.434,34  353.434,34 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

353.434,34 353.434,34 0,00  

ΣΥΝΟΛΑ  5.599.243,06 5.599.243,06 0,00  

 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5.599.243,06    

 

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 5.599.243,06 € 
Για την Πράξη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη επιλογή απλοποιημένου κόστους:   

Οι έμμεσες δαπάνες, αυτές υπολογίζονται κατ' αποκοπή με σταθερό ποσοστό έως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του προσωπικού 
χωρίς να υπάρχει απαίτηση να γίνει υπολογισμός για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού.  Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού 
που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη (σύμφωνα με 
τα σχετικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 της με αρ. πρωτ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 / Β / 24-08-2015) Υπουργικής 
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης – ΦΕΚ 1822/Β΄/2015). 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  5,599,243.06 €. 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε2751 2017ΣΕ27510121 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00  5.599.243,06  

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 5,599,243.06 €. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό 

προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της απόφασης ένταξης.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί 

στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.  

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

 

Φωτονιάτα Ευγενία 
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Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση:  

1. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 
     Γρ. Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
     Νίκης  5 – 7     101 80  Αθήνα 
 
2.   Υπ.  Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
 Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
 Μεσογείων  119      101  92  Αθήνα 

 

Εσωτερική διανομή:  

Μονάδες A, Απ, Βπ3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Ο δικαιούχος της πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας 
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη αειφόρο 

ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με 

Αναπηρίες.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και 

ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται 

στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη 

απεντάσσεται από το ΕΠ).  

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις. 

Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα 

κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ  προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,  

 Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του 
κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η 
Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η 
παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της 
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη 

ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της 

απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το 
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που 
ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης 

και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να 

υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για 

τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.  

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη 

φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου.  

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  

με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που 

απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις 

επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ,  σύμφωνα με το χρονικό 

πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών  Συστημάτων του με το ΟΠΣ 

– ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των 

δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.  

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε 

άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), 
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όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η 

έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.  

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων 

μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή 

παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).  

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και 

ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες 

ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις 

δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.  

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και 

στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.  

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, 

εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό 

(flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής 

που υποβάλλει ο δικαιούχος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της 

έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.  

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη 

κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.  

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για 

την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή 

Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους 

χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της 

πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή 

εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 

1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της 

πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη 

κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.  

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:  

α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο 

από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.  

β)  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών 

μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική 

δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 

821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και 

το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το 

επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

δ)  Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή 

πλακών. 

http://www.espa.gr/
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ε)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή 

Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο 

επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που 

χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

στ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά 

κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους 

συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η 

πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.  

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την 

αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και 

τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν 

υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται 

η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων 

αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 

πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ). 

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:  

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει: 

 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 

αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν 

τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή 

καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.  

  

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες 

επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε 

άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

7. Ειδικοί Όροι 

1. Ο Δικαιούχος (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) θα πρέπει να αποστέλλει στην ΕΥΔ κάθε 3μηνο πίνακα με την εκτιμώμενη δαπάνη υπερωριακής 
απασχόλησης του τακτικού προσωπικού, πλήρως αιτιολογημένη σε σχέση με το θεματικό αντικείμενο και την μέχρι την συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή εξέλιξη της υλοποίησης συνολικά του έργου. 
2. Κατά την υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτός των περιπτώσεων ανοικτών ή διεθνών διαγωνισμών θα πρέπει να 
τηρείται απόλυτα η διακριτοποίηση ομοειδών εργασιών με κοινό CPV, ώστε να αποφεύγεται η κατάτμηση, με αποκλειστική ευθύνη 
του Δικαιούχου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). 

 

ΑΔΑ: ΩΝΙΒ465ΧΙ8-Μ1Ο
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