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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης
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
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Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
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,

3.

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),

4.

Το Νόμο 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265Α/ 23.12.2014), όπως
τροποποιήθηκε με τους Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51Α /14.05.2015), Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69Α/2.7.2015), Ν.
4403/2016 (ΦΕΚ 125Α/7.7.2016) και την ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606/28.07.2017 (ΦΕΚ 2706Β/1.8.2017) με θέμα
« Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή» (τροποποίηση
άρθρου 33 παρ. 2),

5.

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,

6.

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,

7.

Τη με αριθ. 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»,

8.

Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης
της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ
459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14” (ΦΕΚ
981/Β/28.05.2015)»,

9.

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»,

10. 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), 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)

11. Την 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),
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12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός-ΓΑΚ»),
13. Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, 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 (2012/21/ΕΕ),
14.

Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού
συμφέροντος (2012/C 8/02),

15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις
υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011) (2012/C 8/03),
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος (Κανονισμός «De Minimis»),
17. Την με αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

18. Την από 03.07.2015 απόφαση της 1ης 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 εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 20142020»), 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 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 173729 / 12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9),

20. Την με αριθ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με
τίτλο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9),
21. Το υπ΄αριθ. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 έγγραφο με τίτλο «Οδηγίες αναφορικά για την αξιολόγηση
πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων (με
συνημμένη λίστα ελέγχου),
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22. Το υπ΄αριθ. 41364/ΕΥΚΕ5317/05.04.2017 έγγραφο με τίτλο «Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα
υποδομών πόσιμου ύδατος» (με συνημμένο το Παράρτημα V),

23. Το με αριθμ. Πρωτ. 11260/05-11-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς την ΕΥ της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ /ΥΠΕΝ/Τομέας Περιβάλλοντος, με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο της
πρόσκλησης,

24. Το με αριθμ . Πρωτ. Εισερχ. ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11936/24-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
ΕΥ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ /ΥΠΕΝ/Τομέας Περιβάλλοντος, με το οποίο δόθηκε η διατύπωση γνώμης για
το περιεχόμενο της πρόσκλησης
25. Τον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191
Α/23.08.1980),
26. Τον N. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010),

27. Το N. 4555 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)» (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018),

28. Το N. 3199/2007 Προστασία και Διαχείριση των υδάτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλία και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000,
29. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α`/8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000,
30. Την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης,
31. Την Kοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11.07.2001) - Ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295,

32. Την έγκριση της 1ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14
Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας, όπως είναι αναρτημένα στη σελίδα: http://wfdver.ypeka.gr

33. Την υπ.αριθμ. 59683/28.05.2021 (ΦΕΚ 2334/Β/02.06.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης &
Επενδύσεων για την Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
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34. Την με αριθμό 5991/11.06.2021 έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας του εγγράφου 16ης Εξειδίκευσης του
ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

35. Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης δαπανών 2021-2023 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8887/03-09-2021), όπως συμφωνήθηκε με τη ΓΓ ΔΔ και ΕΣΠΑ και τη διαδικασία screening,
στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων για το κλείσιμο των ΕΠ

36. Την ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-04-2020) σχετικά με το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», όπως ισχύει.

37. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 12142/29-11-2021 (ΑΔΑ Ψ3ΡΩ46ΜΤΛΡ-5ΡΥ), με κωδικό 14.30.1.3 και Α/Α ΟΠΣ:
5516 Πρόσκληση, που αφορά στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με τίτλο
«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη
κατανάλωση», όπως ισχύει

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Την με αριθ. πρωτ. οικ. 12142/29-11-2021 (ΑΔΑ Ψ3ΡΩ46ΜΤΛΡ-5ΡΥ), με κωδικό 14.30.1.3 και Α/Α ΟΠΣ: 5516
Πρόσκληση, που αφορά στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ως προς τα παρακάτω σημεία :
1.

Στο σημείο 5.2 του κεφαλαίου 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, η ημερομηνία λήξης
υποβολής προτάσεων από 31η Δεκεμβρίου 2021 γίνεται 30η Απριλίου 2022,

2.

Στον πίνακα αποδεκτών της πρόσκλησης με την προσθήκη του δικαιούχου Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), με στοιχεία επικοινωνίας τηλ:2831027501, email:
penmanolis@gmail.com και διεύθυνση: Μ. Πορτάλιου 5, 74133 ΡΕΘΥΜΝΟ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικ. 12142/29-11-2021 (ΑΔΑ Ψ3ΡΩ46ΜΤΛΡ-5ΡΥ), με κωδικό
14.30.1.3 και Α/Α ΟΠΣ: 5516 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της πρόσκλησης μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Απ της
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κο Βασίλειο Κλωτσοτύρα, τηλ.: 213.214.2232, e-mail : vklotsotyras@mou.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο
υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση
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ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων
αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις: www.espa.gr και www.ymeperaa.gr.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένα:
1.

Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων.

2.

Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης.

3.

Υπολογισμός καθαρών εσόδων για πράξεις που παράγουν έσοδα και οδηγίες υπολογισμού

4.

Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης.

5.

Δελτία Ταυτότητας Δεικτών εκροών (CO18) και αποτελέσματος (Τ-4442).

6.

Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης.

7.

Υπόδειγμα Προγραμματικής σύμβασης

8.

Κριτήρια Επιλογής πράξεων (Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πράξης (ΛΕΠ) και Φύλλο
Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ)) – Μεθοδολογία αξιολόγησης.

9.

Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.

10. Τυποποιημένα (πινακοποιημένα) χρονοδιαγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.
11. Πίνακας Β3, με βάση τον οποίο εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π
12. Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της
πράξης και του βαθμού ωρίμανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου
σταδίου των μελετών.
13. Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού
προόδου αυτής.
14. Υπ΄αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016 (ΦΕΚ 5968 Β/ 31.12.2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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»
15. Υπ΄αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο
«Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική
περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9)
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16. Υπ΄αριθ. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 έγγραφο με τίτλο «Οδηγίες αναφορικά για την αξιολόγηση
πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων (με
συνημμένη λίστα ελέγχου)
17. Yπ΄αριθ. 41364/ΕΥΚΕ5317/05.04.2017 έγγραφο με τίτλο «Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα
υποδομών πόσιμου ύδατος» (με συνημμένο το Παράρτημα V),
18. Παράρτημα V -Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός - ΓΑΚ)
19. Την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης.
20. Την Kοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11.07.2001) - Ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998

Το σύνολο των συνημμένων εγγράφων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ymeperaa.gr
Εσωτερική διανομή:
Μονάδες Α’, Απ, Βπ3.

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 10, 10563 Αθήνα
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (Ε.Υ.Σ.Ε.), Νίκης 10, 10563 Αθήνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης 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, την 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. ,
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/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα
εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
(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
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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 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων
συμμετεχόντων (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη
συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς
όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή
των δεδομένων συμμετεχόντων 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 υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις
πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,
γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα
έσοδα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης,
για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των
εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη,
δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν
είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος
υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.
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.
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(ii)

Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο
στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i)

Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του 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,
ημερομηνία λήξης της 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 Κανονισμό 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 προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα της
Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η
πράξη συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ).

δ)

Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή,
ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

ε)

Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην
υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά
περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή το 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.
ζ)

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, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ 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
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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)
7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ, 71201

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 8 , ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24133

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΣΙΦΝΟΣ, ΤΚ 84003

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL

2813400340 dte@crete.gov.gr

2721085888 sydkmkk@otenet.gr
22843 60300,
22843 6030,
22840 33077
info@sifnos.gr

213 2007300,
213 2007364,
210 6632040
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ &
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ, 19004

dimoss1@otenet.gr

213 2050500,
213 2050511
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23, 15235

dimarxos.grammateia@vrilissia.gr

22353 50000,
22353 50033,
22353 50037
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 8, 35008

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ, TK 84006
ΠΛΑΤΑΝΟΣ,ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 854 00

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΑΘΗΝΩΝ, 19010

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, 37006

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, 13341

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕΥΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
(ΤΗΛ)
ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29, 14565
ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΤΚ 857 00

info@mwlos.gr
22813 61100,
22813 61105
22473 60200
22993 20300,
22993 20308
24230 55659,
24230 54990,
24230 54525
213 2042700,
210 2474067
213 2030600,
213 2030603,
213 2030614
22453 60100
23733 50200,
264, 23733
50201, 202

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26, 63200
2ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ
24610/51500
ΕΡΜΟΥ 28 & Κ. ΠΛΕΙΩΝΗ, 19500
ΛΑΥΡΙΟ
22920/22109
1ο ΧΙΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, 51100
ΓΡΕΒΕΝΑ
24620/25433
27440/69551, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47, 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2

dkithnou@otenet.gr , info@kythnos.gr
dimler66@otenet.gr
dkalivia@otenet.gr

dimos.notiou.piliou@gmail.com

gd@fyli.gr

dhmsxeseis@dionysos.gr
dimoskarpathou@gmail.com

mayor@nea-propontida.gr
deyakoz@otenet.gr
deyatil@otenet.gr
deyagrevena@yahoo.gr
deyaloutraki@gmail.com
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ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 13,58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛ
ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
(ΑΙΓΙΟΥ)

ΦΗΡΑ,84700 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΨΑΡΩΝ - ΜΥΡΤΙΑ
ΑΙΓΙΟΥ,25100 ΑΙΓΙΟ
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ,40009
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ
ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΦΑΝΟΚΛΕΟΥΣ
1,34008 ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2,66100 ΔΡΑΜΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115,71414 ΓΑΖΙ

ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

23820/56013, - deyag@giannitsa.gr
14
22860/25393, - deyathira@otenet.gr
4
26910/21526 - deya01@otenet.gr
20133

deyakileler@hotmail.gr
2410/971780

deyaeret@otenet.gr
22290/64400
25210/38260
2810/824625

deyad1@otenet.gr
deyagazi@otenet.gr
info@apokoronas.gov.gr,
mayor@apokoronas.gov.gr
deya_katerinis@yahoo.gr
i.kaxrimanis@deyaarm.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ
ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ,73007
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 17,60133 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

28253 40300
23510/45300

ΔΑΝΑΟΥ 3,21232 ΑΡΓΟΣ

27510/23938

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141, 38333 ΒΟΛΟΣ

24210/75127
27550/24182, - deyabkin@gmail.com
183

ΔΕΥΑ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
(ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ)
ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΔΙΟΔΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ,60063
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ, 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΙΟΣ ΤΚ 840 01

ΔΕΥΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΑΠΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 14,53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

23520/21020
22430/59511 deuak@otenet.gr
22863 60400
info@dimosios.gr
23850/24555, - deyaflorina1@gmail.com
24606

ΑΒΑΝΤΩΝ 18,34400 ΨΑΧΝΑ
ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,18020

22283 50200
22983 20510

info@deyamv.gr
ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 22001 ΑΣΤΡΟΣ

gramatia@0781.syzefxis.gov.gr

ΔΕΥΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑ,74052 ΠΕΡΑΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 25,27131 ΠΥΡΓΟΣ

ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

oikonomiki@deyadol.eu;
protokollo@deyadol.eu;

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ
,64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, ΤΚ 180 10

dimarhos@poros.gr
d.e.y.a.mylopotamoy@gmail.com;
28343/40314, - evagelia.lagou@0437.syzefxis.gov.gr
40315, -40316
26210/33702

deyapyr@otenet.gr
deyap@deyapaggaiou.gr

25920/23321, 21670, -21290
22970 91265
kagistri@otenet.gr

deyaal@otenet.gr
ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΚ 59 300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΜΑΝΔΡΑΚΙ, ΤΚ 853 03
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20, ΤΚ 58500,
ΣΚΥΡΔΑ
ΑΣΤΑΚΟΣ, ΤΚ 300 06

ΔΕΥΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΚ 34010 ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 44Β, ΤΚ 42031
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΔΗΜΟΣ
Π. ΚΕΦΑΛΑ 10, ΤΚ 222 00,
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ.
ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΚ 84600
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15, ΤΚ 602 00,
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ

23330 27965
22423 60501
23813 51802
26463 60500

nisyros2@otenet.gr
d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr,
gra.dimarxou@skydra.gov.gr
info@dimosxiromerou.gr
deyael@otenet.gr

2227 031657

deyafar@otenet.gr
24330 23226

info@megalopoli.gr
27913 60200

deyamyk@gmail.com
22890 23261

dimos@dion-olympos.gr
23523 50100

A∆A: ΩΧΟΑ46ΜΤΛΡ-ΩΝ4

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΤΚ 840 07

22840 61570

ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18, 58200 ΕΔΕΣΣΑ

23810 25555

ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2, 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 27610 62130
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΤΚ 44004
26533 60100

info@antiparos.gr
info@deyae.info
deyatrifylias@yahoo.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.

dimospogoniou@pogoni.gr
penmanolis@gmail.com

Μ. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 5, 74133 ΡΕΘΥΜΝΟ

28310 27501

