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Α.Π.: 412    

      
Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
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Τ.Κ. 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

Υπεύθυνου Πράξης Ανδρέας Κώτσιος 

 
 

 

ΘΕΜΑ:  

2η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073676 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014, 

όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 35. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, και 

ειδικότερα τα άρθρα 62.1.β και 63.1. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση 

κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά στην παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις. 

5. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά στην 

έγκριση του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» της Ελλάδας. 
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7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) 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» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως ισχύει. 

8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/2016) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το άρθρο 3 του Π.Δ. υπ’ αριθ. 40 (ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021) περί μετονομασίας της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σε Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. 

10. Την με αριθμ. 1177/01.08.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008) κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την με αριθ. 397/24.06.2016 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» αναφορικά με τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του πολυταμειακού 

τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

14. Την με αριθ. 403/30.03.2017 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του 

πολυταμειακού τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων. 

15. Την με αριθ. 1/02.05.2017 απόφαση περί συγκροτήσεως σε σώμα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 

LEADER 2014-2020 και αποδοχής της λειτουργίας της σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» Κανονισμό λειτουργίας. 

16. Την με αριθ. 5/16.04.2018 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2014-2020 περί αποδοχής 

του τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». 

17. Την με αρ. πρωτ. 2882/01.08.2018 (ΑΔΑ:ΩΔΝΣ4653ΠΓ-ΙΝΙ) (ΦΕΚ 3575/Β/22.08.2018) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται στην εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για δράσεις του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 

2014 – 2020, όπως ισχύει. 

18. Την με αριθ. 6/14.05.2018 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 με θέμα: «Ορισμός της Ομάδας Τοπικής Δράσης 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 για την Προτεραιότητα 4.2 του ΕΠΑλΘ 2014-2020». 

19. Την με αριθ. 422/03.10.2019 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» αναφορικά με την αντικατάσταση αποχωρήσαντα φορέα της Επιτροπής Διαχείρισης 

Προγράμματος (ΕΔΠ) του πολυταμειακού τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

20. Την με αριθ. 18/23.10.2019 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 περί τροποποίησης της σύνθεσής της και 

συγκρότησής της σε σώμα. 

21. Την με αριθ. 31/09.12.2020 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 περί αντικατάστασης μέλους της και 

ανασυγκρότησής της σε σώμα. 

22. Τις με αριθ. 7/20.06.2018, 15/12.07.2019, 20/20.12.2019, 33/18.01.2021 και 53/01.03.2022 αποφάσεις της ΕΔΠ 

LEADER 2014-2020 περί τροποποίησης της κατανομής των στελεχών του ΕΦ στις οργανωτικές μονάδες του 

Λειτουργικού Οργανογράμματος του ΕΦ. 

23. Την υπ’ αριθ. 730/26.03.2019 Απόφαση με θέμα «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ανά μέτρο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας» με την οποία εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία από την Επ. 

Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 -2020, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
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Δημοσίου χαρακτήρα της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», Μέτρο 8.3.3: 

Άρθρο 63 του Καν. (ΕΕ) 508/14, «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» (για παρεμβάσεις δημόσιου 

χαρακτήρα), όπως αυτά ισχύουν. 

24. Τη με αριθμ. πρωτ. 136/19.05.2020 (Κωδ. 63.1 – CLLD.3) (ΑΔΑ:6Π6346ΜΗ4Ψ-Γ84) πρόσκληση του Ενδιάμεσου 

Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 

508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις 

δημοσίου χαρακτήρα]) προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και τις με αρ. πρωτ. 

411/16.09.2020 (ΑΔΑ:99Λ646ΜΗ4Ψ-1ΦΔ) και 506/03.11.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΛΕ46ΜΗ4Ψ-Σ0Φ) τροποποιήσεις αυτής. 

25. Το με ID 116264 - 27.11.2020 - ώρα: 03:43 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 

και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» προς τον Ενδιάμεσο Φορέα 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και την Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της 

Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 63.1-CLLD.3, όπως ισχύει και 

μετά την από 29.01.2021 και 01.02.2021 υποβολή μέσω της ενέργειας «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ -ΕΣΠΑ των 

συμπληρωματικών στοιχείων από το Δήμο Ηγουμενίτσας, τα οποία ζητήθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/25.01.2021 

έγγραφο του ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». 

26. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης 

και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης και 

στον με αρ. πρωτ. 62/18.02.2021 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων, τα οποία αποτυπώνονται 

στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. 

27. Την με αριθ. 34/18.02.2021 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 περί εγκρίσεως του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης 

Αξιολογημένων Προτάσεων στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 136/19.05.2020 (Κωδ. 63.1 – CLLD.3) πρόσκλησης του 

Ενδιάμεσου Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 

508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις 

δημοσίου χαρακτήρα]) και των με αρ. πρωτ. 411/16.09.2020 και 506/03.11.2020 τροποποιήσεων αυτής. 

28. Την με αριθ. πρωτ. 81/03.03.2021 θετική εισήγηση του Διευθυντή του Ενδιάμεσου Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την ένταξη της Πράξης. 

29. Την με αριθ. 35/04.03.2021 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 περί εγκρίσεως ένταξης της πράξης «Ανάπλαση 

κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073676 (Δικαιούχος «ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ») στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και εξουσιοδότησης του Προέδρου της ΕΔΠ 

LEADER 2014-2020 για την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης. 

30. Την με αρ. πρωτ. 96/16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω5Χ146ΜΗ4Ψ-ΩΑΨ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικού 

τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020». 

31. Την με αριθ. πρωτ. 235/25.05.2021 θετική εισήγηση του Διευθυντή του Ενδιάμεσου Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την 1η Τροποποίηση της Πράξης κατόπιν οδηγιών που 

αποστάλθηκαν από την Μονάδα Β1 της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 2014-2020 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στις 

21.05.2021 αναφορικά με την αλλαγή κωδικού εναρίθμου για την Πράξη. 

32. Την με αριθ. 38/28.05.2021 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 περί εγκρίσεως της 1ης τροποποίησης της 

απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073676 

(Δικαιούχος «ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ») στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020». 

33. Την με αρ. πρωτ. 247/28.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΖΧΞ46ΜΗ4Ψ-Ψ3Ο) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης - με αρ. πρωτ. 

96/16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω5Χ146ΜΗ4Ψ-ΩΑΨ) - της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5073676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020». 

34. Το Ν. 4674/2020 αναφορικά με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020) και Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 

62/Α/17.04.2021). 

ΑΔΑ: 6ΓΓΘ46ΝΠΣΤ-Ρ6Ψ
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35. Την με αριθ. πρωτ. 623/20.04.2021 σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ αναφορικά με τη μετατροπή 

της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε 

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 71/25.02.2021 σχετικού αιτήματος 

της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». 

36. Την με αριθ. 48/02.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί μετατροπής της εταιρείας σε 

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020 και αλλαγής της 

επωνυμίας από «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». 

37. Την ανακοίνωση  με αριθ. πρωτ. 2409031/01.09.2021 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με την 

καταχώρηση του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», όπως ισχύει κωδικοποιημένο και τον 

κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρείας. 

38. Την με αριθ. πρωτ. 753/10.12.2021 Έγκριση Διακήρυξης του Υποέργου 1 της της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικού 

τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» (Κωδικός ΟΠΣ 5073676). 

39. Το με ID 336934/15.07.2022 ώρα 12:19 μ.μ., Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «Δήμος Ηγουμενίτσας» προς τον 

ΕΦ για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 96/16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω5Χ146ΜΗ4Ψ-ΩΑΨ) Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 247/28.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΖΧΞ46ΜΗ4Ψ-Ψ3Ο) 1ης Τροποποίησης αυτής, κατόπιν 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας διακήρυξης του πρώτου κύριου υποέργου της Πράξης. Συνημμένα στο σχετικό δελτίο 

εκτός του ΤΔΠ ήταν και η με αριθ. πρωτ. 12068/12.07.2022 (αριθ. πρωτ. ΕΦ 345/12.07.2022) επιστολή του 

Δικαιούχου, όπου αναφέρει ότι η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την ορθή υλοποίηση της Πράξης και 

την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου 

υποέργου. 

40. Το γεγονός ότι το ανωτέρω Δελτίο (ID 336934) επεστράφη στο Δικαιούχο στις 14.07.2022 προκειμένου να 

ενημερωθούν τα στοιχεία της Πράξης στο ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΞΗΣ στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακήρυξης αλλά και να 

ενσωματωθούν οι προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της Πράξης. 

41. Το γεγονός ότι ο Δικαιούχος επανυπέβαλε το Δελτίο (ID 336934) στις 15.07.2022 (εμπρόθεσμα) με ενημερωμένα τα 

στοιχεία της Πράξης στο ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ στο 

επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακήρυξης αλλά και με ενσωματωμένες 

τις προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της Πράξης. 

42. Τις καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω των έκτακτων καταστάσεων που προκάλεσε η πανδημία Covid-19. 

43. Την παράγραφο 4.1 της με αριθμ. πρωτ. 136/19.05.2020 (Κωδ. 63.1 – CLLD.3) πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) 

προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και των με αρ. πρωτ. 411/16.09.2020 και 

506/03.11.2020 τροποποιήσεών της όπου αναφέρεται: «…Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας 

των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των 

προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την 31η Ιουλίου 2023.». 

44. Την από 18.07.2022 εσωτερική επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) των Μονάδων Παρακολούθησης και 

Επαληθεύσεων Πράξεων και Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σχετικά με τη μη αλλοίωση του αποτελέσματος της πρώτης 

αξιολόγησης της Πράξης. 

45. Την με αριθ. πρωτ. 398/20.07.2022 θετική εισήγηση του Διευθυντή του Ενδιάμεσου Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την 2η Τροποποίηση της Πράξης. 

46. Την με αριθ. 61/22.07.2022 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 περί εγκρίσεως της 2ης τροποποίησης της πράξης 

«Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073676 (Δικαιούχος «ΔΗΜΟΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ») στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020». 
 

ΑΔΑ: 6ΓΓΘ46ΝΠΣΤ-Ρ6Ψ
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Αποφασίζει  

την 2η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073676 στην 

Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5073676 

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40118112 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την ανάπλαση κεντρικών οδών στον πολεοδομημένο οικισμό της Νέας 

Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας με τη δημιουργία πεζόδρομων, νησίδων πρασίνου, σημεία στάσεων για αναψυχή και 

ξεκούραση καθώς και λωρίδων στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων. 

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

▪ Μετατόπιση της υφιστάμενης κεντρικής νησίδας. 

▪ Μετατόπιση του τοιχίου στο νότιο όριο του Ο.Τ.47 και κατασκευή νέου πεζοδρομίου. 

▪ Μετατόπιση του ΝΔ τοιχίου της σκάλας που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο στην είσοδο της εκκλησίας. 

▪ Καθαίρεση όλων των υφιστάμενων διαμορφώσεων στους κοινόχρηστους χώρους μπροστά από το Ο.Τ. 45 (ΝΔ και ΒΔ) 

και δημιουργία ενός διευρυμένου χώρου καθιστικού στα ΒΔ και πεζόδρομο και χώρο στάθμευσης στα ΝΔ. 

▪ Διαπλάτυνση πεζοδρομίων μπροστά από το Ο.Τ. 92. 

▪ Εμπλουτισμός πρασίνου (π.χ. δενδροστοιχίες στα πεζοδρόμια, μικρών ομάδων δένδρων στα καθιστικά). 

▪ Διαμόρφωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. 

▪ Εργασίες ασφαλτόστρωσης. 

▪ Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και φωτιστικών στο χώρο εκδηλώσεων και πέριξ του Ο.Τ. 45. 

▪ Υποδομές ΑΜΕΑ όπως ορίζονται στις σχετικές προδιαγραφές με όδευση τυφλών, ράμπες, στάθμευση. 

Το συνολικό μήκος των κεντρικών δρόμων στους οποίους γίνεται η παρέμβαση είναι 510m περίπου και βρίσκεται εντός των 

ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οικισμού Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας, σε επαφή με τα Ο.Τ. 25, 43, 45, 47 

και 92. Στην πράξη συμπεριλαμβάνονται και οι απαραίτητες μετατοπίσεις υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ και ΔΕΗ). 

5. Παραδοτέα πράξης: 

Τα παραδοτέα της πράξης είναι: 

Η ανάπλαση κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων κεντρικού τμήματος του οικισμού Νέας Σελεύκειας, όπως περιγράφεται στο 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα. Το συνολικό μήκος των κεντρικών δρόμων στους οποίους 

γίνεται η παρέμβαση είναι 510m περίπου. Επιπλέον στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί το 

υφιστάμενο δίκτυο ΟΤΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 
  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

O4.4 Αριθμός Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα Αριθμός 4.1 1,00 
 

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ  

R4.4 
Ωφελούμενος Πληθυσμός από Πράξεις 

Δημοσίου Χαρακτήρα 
Αριθμός 4.1 2.535 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

8. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/05/2021. 

9. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/07/2023.  

 

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/11/2022.  
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η 2η τροποποίηση της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073676 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» αφορά τα σημεία 9 και 10 του πίνακα 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. πρωτ. 96/16.03.2021 (ΑΔΑ: 

Ω5Χ146ΜΗ4Ψ-ΩΑΨ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης και της με αρ. πρωτ. 247/28.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΖΧΞ46ΜΗ4Ψ-Ψ3Ο) 1ης 

Τροποποίησης αυτής, ως ακολούθως: 

Από: 

9. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2023. 

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/11/2021. 

Σε: 

9. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/07/2023. 

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/11/2022. 

Οι λόγοι τροποποίησης περιγράφονται στο με ID 336934/15.07.2022 ώρα 12:19 μ.μ., Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου 

«Δήμος Ηγουμενίτσας» προς τον ΕΦ για την τροποποίηση της Πράξης καθώς και στην συνημμένη σε αυτό επιστολή του 

Δικαιούχου με αριθ. πρωτ. 12068/12.07.2022 (αριθ. πρωτ. ΕΦ 345/12.07.2022).  

Η 2η τροποποίηση της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» γίνεται αποδεκτή διότι συνιστά 

τροποποίηση των χρονικών στοιχείων της Πράξης, ήτοι των ημερομηνιών λήξης της Πράξης και ανάληψης της νομικής 

δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου, από την οποία δεν προκύπτει υπέρβαση των προθεσμιών του άρθρου 28 του Ν. 

4314/2014 και δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διακήρυξης του πρώτου κύριου υποέργου διασφαλίζεται ότι 

η πράξη θα έχει ολοκληρωθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου χωρίς να επιφέρει αλλαγές/ τροποποιήσεις: α) στο φυσικό 

αντικείμενο, β) στο οικονομικό αντικείμενο, γ) στους στόχους και δ) στην σκοπιμότητα της Πράξης ακυρώνοντας ή 

διαφοροποιώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη για την 

ορθή υλοποίηση της Πράξης. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αναιρεί ή μεταβάλλει τους όρους και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, όπως αυτοί/ές ρητά 

αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 96/16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω5Χ146ΜΗ4Ψ-ΩΑΨ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης και στην με αρ. 

πρωτ. 247/28.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΖΧΞ46ΜΗ4Ψ-Ψ3Ο) 1η Τροποποίηση αυτής. 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 Α.1. Άμεσες δαπάνες 

i. Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 
241.935,33 241.935,33 

ii. ΦΠΑ 58.064,48 58.064,48  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 299.999,81 299.999,81  

ΣΥΝΟΛΑ  299.999,81 299.999,81 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  299.999,81 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 299.999,81 
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11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 299.999,81 €. 
 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  

299.999,81 €. 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 

να πληρώνει την 

πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε0861 2021ΣΕ08610037  NAI 0,00  299.999,81  

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

 

13.  Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 299.999,81 €.    

 

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία: 

• Ε0861 / 2021ΣΕ08610037 : Με την ένταξη της πράξης θα μειωθεί ισόποσα ο προϋπολογισμός (Π/Υ) του έργου με 

ενάριθμο 2017ΣΕ08610016. 

 

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, ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη 

και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
 

 

 Συνημμένα:  

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

Κοινοποίηση:  

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται 

ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 

2. Φορέας Χρηματοδότησης (ΥΠΑΑΤ – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 10, 10563, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 

4. ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (Μονάδες Α, Β1, Γ1) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά) 
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Εσωτερική διανομή:  

- Στελέχη Μονάδων ΕΦ 

- Φάκελος Πράξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας»  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 του 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 τον 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 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 τον ΕΦ σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές 

ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική 

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

ελέγχου. 

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

Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και 

έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  

παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την 

αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης. 

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

με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ– ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

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

 

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 στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον ΕΦ και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την 

ολοκλήρωση της πράξης στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των 

διατιθέμενων πόρων. 

 

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, στον ΕΦ, στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα 

τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιούνται ενιαία στη 

διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 119 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, 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 και επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, 

ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την 

υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη. 

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από 

τα Ταμεία, προβάλλοντας: 

α) το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται 

στον Κανονισμό (ΕΕ) 763/2014· 

β) αναφορά στο Ταμείο που στηρίζει την πράξη. 

 

Οι ελάχιστες δραστηριότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει ο 

δικαιούχος από το Ταμείο είναι: 

-  Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας, 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.  

-  Τοποθέτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας 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 763/2014, 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. 

http://www.espa.gr/
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-   Τοποθέτηση μίας αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη 

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο, 

για πράξεις με συνολική δημόσια δαπάνη κάτω των 500.000 ευρώ. 

 

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. Ο 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 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 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 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 τον ΕΦ.  
 

7. Ειδικοί Όροι 
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