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ΘΕΜΑ: 
Ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5179166 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 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», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το Ν.4314/2014, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τη με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 
(CCI: 2014GR16M1OP001), όπως τροποποιήθηκε με τις  Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C 
(2017) 8399  final / 06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ),  C(2018) 8854  final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), 
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C(2020)418 final /23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ),  C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και 
C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ).
5. Τη με αριθ. πρωτ.  137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τη με αριθ. 133978/8.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β/16.12.2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (Β΄ 81) Υπουργικής Απόφασης: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 53683/ΕΥΘΥ459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του ν. 4314/2014” (ΦΕΚ 
981/Β/28.05.2015)»,
7.  Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και 
ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
8. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,
9. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», 
10. Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης 
Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει»,
11. Το Άρθρο 39, παρ. 6 του Ν.4314/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί αναπλήρωσης του 
Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και τη με αρ. πρωτ. Υπ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. 87649/27.08.2015 σχετική 
Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΚ74465ΦΘΘ-0ΦΓ) για την τοποθέτηση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
12. Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης 
Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
13.  Τη με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η 
οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022».
14. Τη με αρ.πρωτ.104688/02-11-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 
(ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ),
15. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12894/2022 (ΦΕΚB’ 5877/21-11-2022) με θέμα: 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από 
πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και 
«Πολιτική Προστασία» 2021-2027»,
16. Τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο εγχειρίδιο 
διαδικασιών του, 
17. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την εξειδίκευση του ΕΠ, την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων 
επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
18. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 2189/02-03-2022 Απόφαση με γραπτή διαδικασία, της Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε το 
έγγραφο της 17ης εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020,
19. Την Απόφαση με αριθμ. 55879/30.05.2022 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με θέμα 
"Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020»" (ΦΕΚ 2672/Β/31.05.2022),
20. Την με αριθμ. 84528/ΕΥΘΥ606/28.07.2017 (ΦΕΚ 2706/Β/01.08.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική 
συμμετοχή»,
21. Την με α.π. 26875/11-03-2022 γνώμη της ΕΥΚΕ/ΕΑΣ για το σχέδιο της Πρόσκλησης. 14.6iv.33.33.6,
22.  Την με α.π. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2631/14-03-2022 γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας 
Περιβάλλοντος για το σχέδιο της Πρόσκλησης 14.6iv.33.33.6,
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23. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 2012/21/ΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για 
την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος,
24. Η με αριθ. πρωτ. οικ 4298/ 20 – 4- 2022  Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, 
κωδικός πρόσκλησης 14.6iv.33.33.6 (α/α ΟΠΣ 5755, ΑΔΑ: ΨΔΠ246ΜΤΛΡ-ΥΞΕ) και τίτλο «Βελτίωση και 
αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων», 
όπως ισχύει,
25. Το με ID 322408 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του ΔΗΜΟY  ΡΕΘΥΜΝΗΣ, προς 
την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
26. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 7413/29-06-2022 διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με το οποίο δόθηκαν στοιχεία και ζητήθηκαν απόψεις για την Πράξη: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
27. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. (ΕΥΚΕ) 73103/19-6-2022, (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 8339/20-07-2022 διατύπωση γνώμης  
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) σχετικά με την Πράξη: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
28. Το από 15-07-2022 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν από 
το Δήμο Ρεθύμνης νέα συμπληρωματικά στοιχεία για την διατύπωση γνώμης για την υπο αξιολόγηση πρόταση 
από την ΕΥΚΕ,
29. Το υπ. αριθμ. πρωτ.  8409/20-07/2022  διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας προς το Δήμο Ρεθύμνου με το οποίο 
διαβιβάστηκε η  υπ΄αριθμ. πρωτ. (ΕΥΚΕ) 73103/19-6-2022, (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 8339/20-07-2022 διατύπωση 
γνώμης  της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) σχετικά με την Πράξη: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
30. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. (Ρέθυμνο 25054/05-09-2022), (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 9732/05-09-2022 απάντηση του 
Δήμου Ρεθύμνου στα ερωτήματα που τέθηκαν στην  γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 
σχετικά με την Πράξη: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
31. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. (ΕΥΚΕ) 96544/07-10-2022, (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 11394/07-10-2022 2η διατύπωση 
γνώμης  της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) σχετικά με την Πράξη: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
32. Το υπ. αριθμ. πρωτ.  11579/12-10-2022 διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας προς το Δήμο Ρεθύμνου με το οποίο 
διαβιβάστηκε η  υπ΄αριθμ. πρωτ. (ΕΥΚΕ)  96544/07-10-2022, (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 11394/07-10-2022 
διατύπωση γνώμης  της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) σχετικά με την Πράξη: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  
5179166,
33. To υπ. αριθμ. πρωτ. 36537/2022/23-01-2023 διαβιβαστικό του Δήμου Ρεθύμνης με το οποίο διαβιβάζονται 
επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στοιχεία τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού της Πράξης 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  
5179166,
34. Το από 23-01-2023 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν νέα 
συμπληρωματικά στοιχεία για την Πράξη  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
35. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1035/31-01-2023 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ) μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
το οποίο στάλθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την Πράξη  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
36. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1168/02-02-2023 διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με το οποίο δόθηκαν στοιχεία και ζητήθηκαν οι τελικές απόψεις για την Πράξη: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  
5179166,
37. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. (ΕΥΚΕ) 14670/16-02-2023, (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 1714/16-02-2023 διατύπωση γνώμης  
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) σχετικά με την Πράξη: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166,
38. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της 
πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της πρότασης (ΛΕΠ), και στο Φύλλο 
Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ)  τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ,
39. Την 1971/22-02-2023  θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 για την ένταξη της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ  5179166.
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Αποφασίζει 
την Ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων» με Κωδικό ΟΠΣ 

5179166 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5179166
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40141145
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
Το έργο θα δημοπρατηθεί ως ενιαίο έργο με μία διακήρυξη και με τρεις διακριτές πηγές χρηματοδότησης, το 
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και τους πόρους του Δήμου Ρεθύμνου για το υπόγειο χώρο στάθμευσης από το στάθμη 0 και 
κάτω και από το Ταμείο Ανάκαμψης από τη στάθμη 0 και πάνω.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης θα υλοποιηθεί σε ένα κύριο τεχνικό υποέργο και δύο συνοδευτικά υποέργα ως 
εξής:
Το Υποέργο 1: Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή τεσσάρων Μαρτύρων - Υπογειοποίηση 
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων περιλαμβάνει τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται σήμερα στα νότια 
της πλατείας των Τεσσάρων Μαρτύρων το οποίο πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης του 
Ρεθύμνου. Πιο συγκεκριμένα αφορά σε:  Πλήρη  υπογειοποίηση του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων σε 2 
στάθμες. Με την επέμβαση αυτήν προκύπτουν συνολικά 400 θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων. Η 
είσοδος-έξοδος γίνεται από την οδό Δασκαλάκη η κατεύθυνση της οποίας αντιστρέφεται , ώστε η πρόσβαση στο 
χώρο στάθμευσης να γίνει από την οδό Μοάτσου. Στη δυτική πλευρά της οδού Δασκαλάκη διαμορφώνεται 
λωρίδα αναμονής μέχρι την είσοδο της ράμπας καθόδου στο χώρο στάθμευσης.
Η κατακόρυφη επικοινωνία των υπογείων χώρων στάθμευσης γίνεται με 4 κλιμακοστάσια των οποίων οι 
απολήξεις οδηγούν εσωτερικά προς το πάρκο και προς τους περιβάλλοντες δρόμους. Το κλιμακοστάσιο προς 
την οδό Μοάτσου οδηγεί και στο δώμα του κτιρίου. (Από το πάρκο υπάρχει και εξωτερική πρόσβαση με ανοικτή 
κλίμακα). Η χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα αφορά σε ποσοστό 69,9% του προϋπολογισμού του έργου 
υπογειοποίησης του χώρου στάθμευσης, ποσοστό που έχει προκύψει από χρηματοοικονομική ανάλυση και το 
υπόλοιπο 30,1% θα χρηματοδοτηθεί από πόρους Δήμου, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για το σκοπό αυτό με την υπ. 
αριθ. 2/20-01-2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνου.  

Υποέργο 2: Επίβλεψη Αρχαιολογίας
Η προς παρέμβαση περιοχή αφορά χώρο ο οποίος αποτελούσε την επέκταση του παλιού Οθωμανικού 
νεκροταφείου που είχε χωροθετηθεί εκτός των τειχών στη νότια πλευρά της ενετικής πόλης του Ρεθύμνου, το 
οποίο μετατράπηκε σε Δημοτικό Κήπο στη δεκαετία του 1920. Κρίθηκε απαραίτητο από την αρμόδια εφορεία 
Αρχαιοτήτων όπως αποτυπώθηκε στην έγκριση της μελέτης.

Υποέργο 3: Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ
Με το συγκεκριμένο υποέργο θα προχωρήσουμε στην μετατόπιση των δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης και 
ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου στην περιοχή παρέμβασης και γύρω από αυτή με  τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου ως 
μοναδικό δικαιούχο.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε τρία υποέργα:
-Όσον αφορά το πρώτο υποέργο που αφορά στη χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και πόρους του Δήμου 
Ρεθύμνου, προβλέπεται η πλήρη υπογειοποίηση του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων σε 2 στάθμες. Με την 
επέμβαση αυτήν προκύπτουν συνολικά 400 θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων. Η είσοδος-έξοδος γίνεται από 
την οδό Δασκαλάκη η κατεύθυνση της οποίας αντιστρέφεται , ώστε η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης να γίνει 
από την οδό Μοάτσου. Στη δυτική πλευρά της οδού Δασκαλάκη διαμορφώνεται λωρίδα αναμονής μέχρι την 
είσοδο της ράμπας καθόδου στο χώρο στάθμευσης.
Η κατακόρυφη επικοινωνία των υπογείων χώρων στάθμευσης γίνεται με 4 κλιμακοστάσια των οποίων οι 
απολήξεις οδηγούν εσωτερικά προς το πάρκο και προς τους περιβάλλοντες δρόμους. Το κλιμακοστάσιο προς 
την οδό Μοάτσου οδηγεί και στο δώμα του κτιρίου. (Από το πάρκο υπάρχει και εξωτερική πρόσβαση με ανοικτή 
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κλίμακα).

-Το δεύτερο υποέργο αφορά στην επίβλεψη της Αρχαιολογίας κατά την κατασκευή του έργου λόγω του 
αυξημένου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η περιοχή και περιλαμβάνει πρόσληψη ενός 
αρχαιολόγου και έξι τεχνιτών για διάστημα 4 μηνών, αγορά απαραίτητων εργαλείων καθώς και και ενοικίασης 
μηχανημάτων για την καθαίρεση του τσιμέντου και λοιπών χωματουργικών, μετά και τη σύναψη Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ της ΕΦΑ Ρεθύμνου και του φορέα εκτέλεσης του έργου.

-Το τρίτο υποέργο αφορά στην μετατόπιση των δικτύων ΟΚΩ και συγκεκριμένα τη μετατόπιση δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων του δικτύου της ΔΕΥΑΡ της περιοχής παρέμβασης με  τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου 
ως μοναδικό δικαιούχο.
 
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4454 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων Εκτάρια Δεν εφαρμόζεται 0,70

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/05/2023.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/10/2023. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 9.600.986,00
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 4.001.265,61
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 13.602.251,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 9.552.598,90

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
40141145 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 9.305.186,00
4041304 ΔΕΥΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 250.000,00
18026050 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 45.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.600.986,00 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 9.552.598,90 € 
11. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 48.387,10 € και χρηματοδοτείται ή θα 

χρηματοδοτηθεί από  Συμμετοχή φορέα . 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται 
σε  9.552.598,90 €

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 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ (που 
συνεχίζει 

να 
πληρώνει 

την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓEΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2023ΣΕ27510023 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00 9.552.598,90 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 
15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 9.552.598,90 

€.   

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 / ο ΕΦ 

επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Το υποέργο 1 χρηματοδοτείται ως κρατική ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 56 του Κ.651/2014, όπως ισχύει και ο 

προϋπολογισμός του ακολουθεί ένταση ενίσχυσης 69,9%, το ποσό ενίσχυσης (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) ανέρχεται 

σε  9.305.186,00€ και η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 4.001.265,61€.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

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

Κοινοποίηση: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
- Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5 – 7, Αθήνα ΤΚ 101 80 (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ) 
- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, Αθήνα ΤΚ 101 80 (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 
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- ΕΥΚΕ, Νίκης 10, Αθήνα ΤΚ 105 63,
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα,
3. ΕΥΔ Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Εσωτερική διανομή: 
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, sec.erdf_cf@mnec.gr 
- Μονάδες Α1, Α2 Β3 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων» αναλαμβάνει 
να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

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.

1. 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 σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε 
περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από 
προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ/ ΕΦ 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/ ΕΦ 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 
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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), 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).

2.  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.
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3. 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 αποδέχονται 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.

4. 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.

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.

5. 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, από 
την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική 

http://www.espa.gr/
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δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης της 
περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. 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 κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 
«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η 
διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα 
τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.

(iii) 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 τον ΕΦ).

(iv) 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 ΕΦ) 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).

6. Ειδικοί Όροι
Η προσκόμιση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ρεθύμνου για την υλοποίηση του 2ου υποέργου (Επίβλεψη Αρχαιολογίας) σύμφωνα με την υπ. αρ. πρ. 

583841/8-1-2021 έγκριση συνεργασίας της Εφορείας. 
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