
 
 Δπξσπατθή Έλσζε 

  

    
Σακείν πλνρήο  Σελίδα 1 

   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΜΔΑΚΧΝ ΔΠ ΣΟΤ ΔΣΠΑ ΚΑΙ Σ 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

"ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Μνλάδα Απ 

Σαρ. Γ/λζε: Αεξ. Παπαλαζηαζίνπ 34 -  Αζήλα, 11527 

Πιεξνθνξίεο: Κπξηαθή Σξηαληαθχιινπ 

Σει.: 213.214.2216 

Email: k.triantafyllou@mou.gr  

  

 
 Αζήλα, 27-05-2016 
Α.Π.:  Οηθ. 6057 

 

 

 
Κωδηθόο Πξόζθιεζεο: 16.36.2.Π2 

Α/Α ΟΠ: 1521 

Έθδνζε: 1/0 

 

 

Πξνο: Γήκν Σαλάγξαο 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ   
ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 16 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ» 

Ο ΟΠΟΙΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ Σ  

  

 
ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΧΝ ΓΙΑ ΧΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΔΧΝ» 

 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθώλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013  

«πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006», 

2. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ Π.Γ . 63/2005 (ΦΔΚ 98 / Α / 22-04-2005),  
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3. Σν Νφκν 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ   

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 265 / Α / 23-12-2014),  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νφκν 4328 / 2015 (ΦΔΚ 51 

/ Α / 14-05-2015) θαη ην Νφκν 4331 / 2015 (ΦΔΚ 69 / Α / 02-07-2015) θαη ηζρχεη,  

4. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζκ. 70 / 2015 (ΦΔΚ 114 / Α / 22-09-2015) γηα ηε κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, 

5. Σελ ππ. αξ. πξση. 34686 / 27-03-2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, 

Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΦΔΚ 178 / 27-03-2015 ηνπ Σεχρνπο Τπαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο 

Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα) γηα ην Γηνξηζκφ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Δ.Π) ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ,   

6. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΤΑ) κε αξ. 53683 / ΔΤΘΤ 459 / 18-05-2015 (ΦΔΚ 981 / Β / 28-05-2015) κε ηελ νπνία νξίδεηαη 

ε Γηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.) «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» - Δ.Τ.Γ.  Δ.Π. Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α,  

7. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε  αξ.  πξση. ΤΠΑΝΑΝ / 79473 / 30-12-2014 γηα ηελ Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλνπ ζηελ  Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», 

8. Σελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ C (2014) 10160 final / 18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001) πνπ 

αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 

2014-2020,  

9.Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) κε αξ. 173729 / 12-12-2014 γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» 2014 – 2020 (ΑΓΑ: 6ΦΗ0-ΑΦ9). 

10. Σε κε αξ. πξση.  81986 / ΔΤΘΤ 712 / 31-07-2015 (ΦΔΚ 1822 / Β / 24-08-2015) Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 – Έιεγρνη 

λνκηκφηεηαο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014 – 2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη 

Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», 

11. Σελ απφ 03-07-2015 απφθαζε ηεο Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» 2014-2020, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ε κεζνδνινγία, ε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΠ 

(«Έγγξαθν Δμεηδίθεπζεο Δθαξκνγήο ηνπ Δ.Π – Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α  2014-2020»), ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ θαη 

ησλ εληάμεσλ θαη νη ηεζέληεο θαη’ έηνο ζηφρνη, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε έγγξαθν,  

12. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 5076/28-04-2016 απφθαζε, ηεο Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 2014-2020, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ κέζσ γξαπηήο δηαδηθαζίαο ε κεζνδνινγία, ε 

δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο 2εο εμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΠ («Έγγξαθν 2εο Δμεηδίθεπζεο Δθαξκνγήο ηνπ Δ.Π – 

Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α  2014-2020»), ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ θαη ησλ εληάμεσλ θαη νη ηεζέληεο θαη’ έηνο ζηφρνη, 

θαζψο θαη ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε έγγξαθν. 

14. Σελ απφ 30-07-2014 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ), ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηεο Δηαηξείαο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

Πξσηεχνπζαο Α.Δ. (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ πζηεκάησλ Πεξηνρήο Αζσπνχ». 
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Κ Α Λ Δ Ι 

Σνλ παξαθάησ δπλεηηθφ δηθαηνχρν :   

Γήκν Σαλάγξαο  

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα  

Πξνηεξαηφηεηαο  Νν 16 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 2014-2020.  

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1.1. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αθνξνχλ ζηελ Γξάζε 16.36.2: Τπνζηήξημε 

θνξέσλ γηα σξίκαλζε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε πξάμεσλ, ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 36 ηνπ Άμνλα 16 ηνπ ΔΠ-

ΤΜΔΠΔΡΑΑ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 2ε Δμεηδίθεπζε Δθαξκνγήο ηνπ Δ.Π – Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α  2014-2020. 

1.2. Δηδηθφηεξα κέζσ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ : 

 Δθπφλεζε ή θαη επηθαηξνπνίεζε ηερληθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ, φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηαδίσλ, γηα ηα 

ππνέξγα ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ πζηεκάησλ Πεξηνρήο Αζσπνχ».  

 χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ησλ ππνέξγσλ ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ πζηεκάησλ 

Πεξηνρήο Αζσπνχ».  

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ  

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν  ζεκαηηθφ  ζηφρν, επελδπηηθή  πξνηεξαηφηεηα, 

εηδηθφ ζηφρν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

Πίλαθαο 1 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε 

ΚΧΓ.  2 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΚΧΓ.  16 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Γελ εθαξκόδεηαη  ΚΧΓ.  0 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: -   

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ:  ΚΧΓ. - 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  ΚΧΓ. - 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ:  Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη 
εθαξκνγήο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο Σ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ΚΧΓ. 36 

 

2.1 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ 

παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:  
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Πίλαθαο 2: Γείθηεο εθξνώλ  

Δ.Π:2 Α.Π.16 
ΣΑΜΔΙΟ: 

Σ 
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

ΚΧΓ.  ΟΝΟΜΑΙΑ  ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (γηα 
ΔΚΣ, ΔΣΠΑ) 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

     ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

T4416  
Μειέηεο, 

εκπεηξνγλσκνζχλεο, 
έξεπλεο, αμηνινγήζεηο 

Αξηζκφο Γελ 
εθαξκφδεηαη 10   

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ  

3.1  Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε (φπνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε είλαη ε επηιέμηκε δεκφζηα 

δαπάλε απφ ην ΔΠ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο) πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζε 2.432.868,00 € θαη θαηαλέκεηαη θαηά πεδίν παξέκβαζεο θαη δξάζε θαζψο θαη 

θαηεγνξία πεξηθέξεηαο σο αθνινχζσο:  

Πίλαθαο 3 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε 

ΚΧΓ: 2 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΚΧΓ: 16 

ΣΑΜΔΙΟ: ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ 

ΔΚΥΧΡΗΗ: - 

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ / 

 

ΣΤΠΟ ΓΡΑΔΧΝ/ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΔΙ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) (4) 

122: Αμηνιφγεζε θαη κειέηεο 

16.36.2:Τπνζηήξημε 
θνξέσλ γηα σξίκαλζε 
θαη απνηειεζκαηηθή 
πινπνίεζε πξάμεσλ 

 

Γελ εθαξκφδεηαη 

 

    2.432.868,00 

3.2 Η ΔΤΓ δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο ή θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε 

ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο (ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΠ).  

3.3 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ πξάμεηο, έσο ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο. 
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4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

 

4.1  Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 31/12/2023. 

Η νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ σο άλσ εκεξνκελία.  

4.2  Πξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ εθηειεζηεί ή φρη 

νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

4.3  Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κε αξ. Πξση. 

81986/ΔΤΘΤ 712/24.08.2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 – 

Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».  

4.5  Δηδηθφηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο : 

Γηα λα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηέο κε ηα εγθεθξηκέλα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

Αηηηθήο (GR06) θαη ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο (GR07).  

 

5. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ  

 

5.1 Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο ζην ΟΠ. – ΔΠΑ 2014-2020. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ΟΠ – ΔΠΑ: 

5.1.1 αθ ελφο ηα ζηειέρε ηνπ  Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ  θαη  

5.1.2 αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο  

Οδεγίεο γηα έθδνζε θσδηθνχ ρξήζηε ζην ΟΠ - ΔΠΑ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε logon.mnec.gr. 

Δάλ ν Γηθαηνχρνο δελ δηαζέηεη ήδε «θσδηθφ Φνξέα» ζην ΟΠ απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα θσδηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://logon.mnec.gr/ πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

5.2 Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ΟΠ – ΔΠΑ θαη κφλν ε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ππνβάιιεηαη 

ππνγεγξακκέλε ζηελ  

«ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"» ζηε δηεχζπλζε Αεξνπ. Παπαλαζηαζίνπ 34, Αζήλα 115 27 

απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ) έσο ηηο  31-7-2016 (εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ). 

Πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ζην ΟΠ – ΔΠΑ εθηόο ηωλ αλωηέξω πξνζεζκηώλ θαη αηηήζεηο γηα 

http://logon.mnec.gr/
ΑΔΑ: Ω5ΖΣ4653Ο7-Α9Ω



 
 Δπξσπατθή Έλσζε 

  

    
Σακείν πλνρήο  Σελίδα 6 

ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζην ΟΠ ΔΠΑ, δελ ζα γίλνληαη 

δεθηέο. 

Η εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο δχλαηαη λα ιήμεη ζε ρξφλν ελσξίηεξν ηεο αλσηέξσ 

πξνζδηνξηδφκελεο εκεξνκελίαο, εμαηηίαο εμάληιεζεο ηεο πξνο δηάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ δηελεξγείηαη κε άκεζε 

αμηνιφγεζε. Η ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ ΟΠ, κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο 

ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ ή θαη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ: www.espa.gr , www.epep.gr/content/ep_ymeperaa θαη  

www.epperaa.gr.  

5.3 Η ειεθηξνληθή πξφηαζε ζην ΟΠ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα: 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ  

 Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη 

δεκνζηεπκέλε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx,  

www.epep.gr/content/ep_ymeperaa θαη www.epperaa.gr. 

 Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο, νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη 

είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx,  

www.epep.gr/content/ep_ymeperaa θαη www.epperaa.gr. Σν Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ην 

δηθαηνχρν κφλν ειεθηξνληθά ζην ΟΠ – ΔΠΑ. 

 ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο. 

 Καλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο. 

 Φάθεινο Σεθκεξίσζεο Γηνηθεηηθήο Ιθαλφηεηαο, Δπηρεηξεζηαθήο Ιθαλφηεηαο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ιθαλφηεηαο 

(εθφζνλ απαηηείηαη), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην επηζπλαπηφκελν έγγξαθν «Οδεγφο γηα ηελ Δθηίκεζε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Ιθαλφηεηαο Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ ΔΠΑ 2014-2020». 

 Γειηίν Πξνφδνπ Δλεξγεηψλ Χξίκαλζεο Πξάμεο. 

 Λνηπά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηελ ΔΤΓ αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξάμεο, φπσο: 

 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

o ρέδην Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ησλ πξνο αλάζεζε κειεηψλ ή ππεξεζηψλ (θαη’ ειάρηζηνλ ηερληθή 

πεξηγξαθή θαη πξνυπνινγηζκφο κειέηεο) ή 

o Δγθεθξηκέλα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ησλ πξνο αλάζεζε κειεηψλ ή ππεξεζηψλ  εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Γηα ηα ππνέξγα πνπ ηπρφλ έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο. 

 Σππνπνηεκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα (πίλαθεο) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο ή ζρεηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο (αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ), 

http://www.epep.gr/
http://www.epperaa.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
http://www.epep.gr/content/ep_ymeperaa
http://www.epperaa.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
http://www.epep.gr/content/ep_ymeperaa
http://www.epperaa.gr/
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βάζεη ηεο νπνίαο εμεηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο θαζψο θαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα ρέδηα 

Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο Υψξαο, ζηα νπνία εκπίπηεη ρσξηθά ε 

πξνηεηλφκελε πξάμε.  

Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζή ηνπ θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ΟΠ. Σα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf. Η πξφηαζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (εθφζνλ ππνγξάθνληαη) θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ ερφλησλ ππνρξέσζε πξνο ηνχηνπ θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο δελ δηαζέηεη ςεθηαθή ππνγξαθή, επηζπλάπηεηαη απαξαίηεηα ζε κνξθή αξρείνπ pdf ε 

ππνγεγξακκέλε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ.  

ε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή (π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θιπ) ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ  

  ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ζηε δηεχζπλζε Αεξνπ. Παπαλαζηαζίνπ 34, Αζήλα 115 27 

ηηο ψξεο 09:00 έσο 16:00, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζήο ηνπ.  

 

6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΧΝ 

 

Μεηά ηελ ππνβνιή πξφηαζεο απφ ηνλ ππνςήθην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 5 ε 

δηαδηθαζία  γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:  

6.1 Αμηνιόγεζε ηωλ πξνηάζεωλ από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ  ζε δχν ζηάδηα:  

Α ηάδην : Πιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο 

Β’ ηάδην : Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ  

Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.  

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία :  

Άκεζε Αμηνιόγεζε  

Η πξφηαζε αμηνινγείηαη απηνηειψο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζηελ ΔΤΓ. Η 

πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ 

ηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, νξίδεηαη κέρξη εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απφ 

ηνλ δηθαηνχρν. [παξ. 2, άξζξν 20, λ. 4314/2014]. 

6.2 Τπνβνιή θαη εμέηαζε ελζηάζεωλ 

Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ αξκφδηα ΓΑ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 43 ηεο ΤΑ κε αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ 712/31.07.2015. Οη ελζηάζεηο  

ππνβάιινληαη άπαμ αλά ζηάδην αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επνκέλε εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ήηνη:  
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α) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Πξφηαζεο  πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Α’ ηεο αμηνιφγεζεο . 

β) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Πξφηαζεο  πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ πεξίπησζε άκεζεο 

αμηνιφγεζεο.  

Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ελππφγξαθε απφ ην Γηθαηνχρν θαη φπνπ απαηηείηαη ππνγεγξακκέλε 

θαη απφ ηνλ θνξέα πξφηαζεο, δειαδή ηνλ θχξην ηεο πξάμεο, εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ηνλ δηθαηνχρν.  

Η ΓΑ πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ 

εγθξίλνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΓΑ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ 

έλζηαζε εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη αλαξηψληαη ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα.  

Οη ελζηάζεηο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΑ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο έλζηαζεο.  

ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηεο ΓΑ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηελ νπνία αθνξά ε έλζηαζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηειέρε πνπ εμεηάδνπλ ηελ έλζηαζε δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε αλεμαξηεζία, κέζσ ηεο 

ππνβνιήο δήισζεο κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε ε νπνία αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηαδίνπ Α’ (άκεζε ή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε) γίλεη 

δεθηή, ε ΓΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηαδίνπ Β’.  

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε αθνξά ην ζηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο άκεζεο αμηνιφγεζεο, 

εθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε ε πξφηαζε, επηιέγεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζήο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο 

Πξφζθιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΓΑ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο.  

6.3  Έθδνζε απόθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ ζε 

ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠ.  

6.4 Γεκνζηνπνίεζε ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Π.: ηνπ ηίηινπ ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ 

δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 

 

7. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

 

7.1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΠ θαη άιιεο 

δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ θα Σξηαληαθχιινπ Κπξηαθή ηει.: 213.214.2216, e-mail : 

k.triantafyllou@mou.gr. 

7.2 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, 

θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΣΓΠ/Τ, πίλαθα 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

mailto:k.triantafyllou@mou.gr
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http://www.espa.gr θαη www.epperaa.gr και  www.epep.gr/content/ep_ymeperaa. Οη αλσηέξσ δηθηπαθνί ηφπνη 

απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΓ κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλψλνληαη ζε 

απηνχο θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.  

 

 

 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθώλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ 

 

 

Φωηνληάηα Δπγελία 

πλεκκέλα:  

1. Τπφδεηγκα Αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

2. Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. 

3. Γειηίν Πξνφδνπ Δλεξγεηψλ Χξίκαλζεο Πξάμεο. 

4. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο. 

5. Κξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ (Λίζηα Διέγρνπ Πιεξφηεηαο θαη Δπηιεμηκφηεηαο Πξάμεο (ΛΔΠ) θαη Φχιιν 

Αμηνιφγεζεο Πξάμεο (ΦΑΠ)) – Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο. 

6. Οδεγφο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Ιθαλφηεηαο Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ ΔΠΑ 2014-2020. 

7. Σππνπνηεκέλα (πηλαθνπνηεκέλα) ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
ξεαιηζηηθφηεηαο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

8. Πίλαθαο Β3, κε βάζε ηνλ νπνίν εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε πξάμε ζέβεηαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο ΚΤΑ ηξαηεγηθήο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Δ.Π 

9. Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ γηα ηα 
Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014 – 2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – 
Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» κε αξ. πξση.  81986 / ΔΤΘΤ 712 / 

31-07-2015 (ΦΔΚ 1822 / Β / 24-08-2015). 

10. Παξάξηεκα Ι: Τπνρξεψζεηο Γηθαηνχρσλ. 

11. Παξάξηεκα ΙΙ: Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο «Δμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία», πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε «Έθζεζε Σεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία». 

Σν ζχλνιν ησλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο www.epperaa.gr θαη 

www.epep.gr.  

 
Δζωηεξηθή δηαλνκή:  
1. Γξαθείν Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σακείνπ πλνρήο 
2. ΔΤΓ ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ / Μνλάδεο Α’, Απ, Γ’, Βπ3’  

 
 
Κνηλνπνίεζε:  
3. Γξαθείν Τπνπξγνχ Αλαπιεξσηή Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, Μεζνγείσλ 119, 11526 Αζήλα 
4. Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ Ιαηξίδνπ 2 & Κεθηζίαο 124, 11526 Αζήλα 

http://www.espa.gr/
http://www.epperaa.gr/
http://www.epperaa.gr/
http://www.epep.gr/
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5. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο (Δ.Τ..Δ.), Νίθεο 10, 10563 Αζήλα 
6. Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ΤΠΔΝ,  Δπξπηαλίαο & Ιηέαο 2, 11523 Αζήλα 
7. ΔΤΓΑΠ Α.Δ.  Χξσπνχ 156, 11146 Γαιάηζη  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ  

Οη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αλαιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ 
ππνρξεψζεσλ : 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ  

(i) Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε 
θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.  

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Να ηεξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ θαη ηδίσο ηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αλάζεζεο θαη 
εθηέιεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. 

Σπρφλ ππεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο απηφ 
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο, επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο 
πξάμεο (δειαδή ε πξάμε απεληάζζεηαη απφ ην ΔΠ).  

ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ κε ππνέξγα πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ππνέξγσλ ε εγγξαθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο 
γίλεηαη ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 
ελεξγεηψλ. Δθφζνλ, ηα ππνέξγα ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θχξηα ππνέξγα εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ, κεηά 
απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΓΑ ή ηνπ ΔΦ  πξνο ηε ΓΓΔ.  

Η αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
Απφθαζεο Έληαμεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε Απφθαζε Έληαμεο ζα αλαθιεζεί κεηά 
απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ. Η παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε 
ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο 
βίαο. 

Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ ηελ επηηήξεζε ηνπ 
δηθαηνχρνπ απφ ηε ΓΑ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 
πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο.  

(ii) Να δηαζθαιίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, 
κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην 
δηθαηνχρν απηήο. 

(iii) Να ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα 
κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ, θαη λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο.  

(iv) Να ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε 
ηεο πξάμεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιινπλ φια 

ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.  

(v) Να πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ  
πζηήκαηνο ΟΠ – ΔΠΑ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ησλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη 
έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ 
αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε  δηαδξνκή ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ. 

(vi) Να δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην ΟΠ - ΔΠΑ, 
ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δηαζχλδεζε ησλ 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ κε ην ΟΠ – ΔΠΑ γηα ηελ απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

(vii) Να εθαξκφδνπλ ην Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΑ, αλάινγα κε ην επίπεδν εκπινθήο ηνπ ζηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.  

(viii) Γηα πξάμεηο ΔΚΣ, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα (είηε ηνπ θνξέα ηνπο είηε λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιν ηνπηθφ ή θεληξηθφ ζχζηεκα) ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαβίβαζεο 
δεδνκέλσλ δεηθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο (microdata), φπνπ 
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απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 
αθεηέξνπ ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ – ΔΠΑ κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία.  

Οη δηθαηνχρνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα  ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ δεηθηψλ θαη 
ησλ δεδνκέλσλ κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερφλησλ (microdata) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπιινγή ηνπο δηελεξγείηαη 
απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ή παξφρνπο ησλ πξάμεσλ (π.ρ. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Γνκέο θξνληίδαο 
παηδηψλ θα).  

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Να ιεηηνπξγνχλ κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 
ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα 
εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά 
ηνπο.  

(ii) Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ή ζηνλ Δλδηάκεζν 

Φνξέα Γηαρείξηζεο, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.  

(iii) Να ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή 
ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) θαη ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο 

α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.  

β) επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ γηα ηα έξγα πνπ 
παξάγνπλ έζνδα, εθφζνλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ κέζνδνο.  

ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ φπνπ ν ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ θαη’ 
απνθνπή πνζνζηφ (flat rate) δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα πξνζαξκνγή ζην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
πξάμεο ζηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.  

ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ, 
ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο γηα πεξίνδν ηξηψλ 
εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ ΔΠ, 
αλαιφγσο κε ην πνηα ρξνληθή ζηηγκή πξνεγείηαη.  

ηελ πεξίπησζε πξάμεο, ε νπνία παξάγεη άκεζα έζνδα κφλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, ηα νπνία σζηφζν δελ 
ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηεο πξάμεο, ε επηιέμηκε δαπάλε ηεο πξάμεο κεηψλεηαη θαηά ηα 
θαζαξά έζνδα πνπ παξήρζεζαλ άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ αίηεζε ηειηθήο 
πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.  

4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν 
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή 
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα 
ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(ii) Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα 
ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε 
ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 

5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Να απνδέρνληαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ δεκνζηνπνηεί ε Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ν ΔΦ) ζηε δηαδηθηπαθή πχιε  www.espa.gr, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 
115 θαη ζην Παξάξηεκα ΥΙΙ ηνπ Καλ. 1303/2013, θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο 
πξάμεο, ζχλνςε ηεο πξάμεο, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε 
δαπάλε, πνζνζηφ ζπρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, ρψξα, 
νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο.  

(ii) Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα XII ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 θαη 
εηδηθφηεξα:  

α)  Να αλαξηνχλ πξνζσξηλή πηλαθίδα, ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ 

ζε νξαηφ ζεκείν απφ ην θνηλφ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξψ, θαηά ηε θάζε 
πινπνίεζήο ηνπο.  

β)  Να ηνπνζεηνχλ κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην 

http://www.espa.gr/
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θνηλφ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ 
(ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξψ. 

Οη αλακλεζηηθέο πιάθεο ή πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 821/2014, αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ, ην έκβιεκα ηεο 
έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ Έλσζε, θαη ην Σακείν ή ηα Σακεία πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν. 

γ)  Να ιεηηνπξγνχλ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαξηνχλ ζηνηρεία ηεο πξάμεο, φπσο ζχληνκε 
πεξηγξαθή, αλάινγεο κε ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηφρνη θαη απνηειέζκαηα, επηζεκαίλνληαο ηε 
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηελ Έλσζε. 

δ)   Να ηνπνζεηνχλ αθίζεο κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε πξάμεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
ππνρξέσζε πηλαθίδσλ ή πιαθψλ. 

ε)  Να ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, θαη θαηά πεξίπησζε 
απφ ην ΔΣΠΑ ή Σακείν πλνρήο, ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ ην ΔΚΣ, ή ην ΔΣΠΑ ή ην Σ.. θαη 
ηελ πινπνίεζή ηεο ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θάζε έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή παξάγνληαη ζην 
πιαίζην απηφ. 

ζη)  Να εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 
Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ) είλαη εηδηθά ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΠΑΝ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο 
πφξνπο ηνπ ΔΚΣ θαη ηα εηδηθά θνλδχιηα γηα ηελ ΠΑΝ. Κάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο 
θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη ζην θνηλφ ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο ή άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ, πεξηιακβάλεη δήισζε φηη ε πξάμε ππνζηεξίρζεθε ζην πιαίζην ηεο ΠΑΝ.  

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  

(i) Να ηεξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ θάθειν πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ 
νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ/εληχπσλ πνπ 
απαηηνχληαη ζε πξάμεηο ΔΚΣ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο, φπσο 
εξσηεκαηνιφγηα, ππεχζπλεο δειψζεηο, θιπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.  

ην θάθειν ηεο πξάμεο λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο 
ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ ή ηξηψλ (3) εηψλ, ζηελ πεξίπησζε πξάμεσλ επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 1.000.000 επξψ, απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο 
νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο πξάμεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε 
θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ 
εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(ii) Να ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή 
πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ν ΔΦ). 

(iii) Να ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο 
ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ:  

α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ή 
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη: 

 παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο πξνγξάκκαηνο 

 αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην 
νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα 

 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 

β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ 
ΔΦ) ή θαζνξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε. 

Η ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, κε δηνηθεηηθέο ή 
θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηελ Γ.Α. ή ηνλ ΔΦ. (ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ 
δεζκεχζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηφο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε αθνξά απηφλ ηνλ θνξέα). 
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