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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ Β1' 

Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103 Αθήνα, 11527 

Πληροφορίες: Κ. Κόντσα 

Τηλ.: 2131501155 

Email: kkontsa@mou.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   
  
ΑΘΗΝΑ   23 / 11/ 2021 
Α.Π.: 2481 

 

 
Προς:  
 

1. 1.   ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
2. Διοικητήριο Λευκάδας 
3. Τ.Κ. 31 100, ΛΕΥΚΑΔΑ 
4. Υπ’ όψιν νόμιμου Εκπροσώπου 

Email: mayorkalos@lefkada.gov.gr   
 
2.   ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  

5. Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 117 42, ΑΘΗΝΑ 
6. Υπ’ όψιν νόμιμου Εκπροσώπου 

Email: eena@culture.gr 
7.  

 
 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 

2014-2020» 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών 

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 (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2014 ειδικότερα το άρθρο 37 παρ. 11, το άρθρο 61 και το άρθρο 69 παρ. 3γ. 

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

2014, και ειδικότερα το Άρθρο 40, παρ. 1, καθώς και το άρθρο 44 παρ.6 αυτού, όπως εξειδικεύεται από τον 

κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2015. 

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

θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την 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. 
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6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417 / 26.10.2015 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, 

7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (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”».  

8. Την ΚΥΑ 1393/25-10-2016(ΦΕΚ 3501/τ.Β/31-10-2016) αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 1581/19-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 

3885/6-11-2017),  

9. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α’/15-7-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

10. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διορισμός   Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,  

11. Το Π.Δ. 40/2021 (ΦΕΚ 100/Α’/16-06-2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων 

και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».  

12. Την αριθμ. 4760/23-06-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. φυλ. 483/23-06-2021) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 

και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με το οποίο διορίζεται από 

23-06-2021 ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη Θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

Πόρων και Υποδομών του Υ.Π.Α.Α.Τ. με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων,  

13. Την από 24-06-2016 απόφαση της  Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ», που 

αφορά την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους 

Προτεραιοτήτων του Ε.Π., όπως αυτά εξειδικεύονται στο συνημμένο στην Πρόσκληση έγγραφο,  

14. Την με  αριθμ. πρωτ. 151/14-01-2019 πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην ενωσιακή προτεραιότητα 1 με 

τίτλο: «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα 

αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.40 του Καν.ΕΕ 508/2014 

παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του Καν.ΕΕ 508/2014) – Δράση : 

Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων 

αλιευτικών δραστηριοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 1122/23-04-2019 1η 

τροποποίηση (ΑΔΑ: ΩΧΘΝ4653ΠΓ-ΛΡ5), την με αριθμ. πρωτ. 2680/20-11-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΧΩ4653ΠΓ-61Γ) 2η 

τροποποίηση,  την με αριθμ. πρωτ. 1342/15-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ414653ΠΓ-Χ6Χ) 3η τροποποίηση, την με 

αριθμ. πρωτ. 3125/23-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΓ4653ΠΓ-ΙΙΘ) 4η τροποποίηση και την με αριθμ. πρωτ. 

523/25-02-2021(ΑΔΑ: ΡΚ824653ΠΓ-ΡΚΞ) 5η τροποποίηση αυτής.  

15. Το με ID 105229/24-12-2020  ώρα: 01:33μμ, Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Δήμου  Λευκάδας 

προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 

16. Τo με αρ. πρωτ. 886/02-04-2021 έγγραφο ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ επιστολής συμπληρωματικών στοιχείων. 

17. Το με αρ. πρωτ. 15146/22-04-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 1015/26-04-2021), έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για τη συμπλήρωση του φακέλου.  

18. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής 

αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης όπως αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ, 

19. Την με αρ. πρωτ. 2342/08-11-2021 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης  της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 
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Αποφασίζουμε 
 
την ένταξη της Πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του 

Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής» στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 

«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας»  του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα» και στο Μέτρο 6.1.18. 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5067652 

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40134053 

 
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
 

Οι Λιμνοθάλασσες του Στενού της Λευκάδας, περιλαμβάνονται στο δίκτυο NATURA 2000 ως Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (SPA). Είναι ένας από τους 
σημαντικότερους Υγροτόπους των Ιονίων Νήσων και αξιόλογος για τη διατήρηση της άγριας ζωής καθώς, 
βρίσκονται στον κύριο διάδρομο της μαζικής μετανάστευσης των πουλιών πάνω από τις ακτές του Ιονίου. Η 
λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα χαρακτηρίζεται ως φυσικό ιχθυοτροφείο. Ο Δήμος Λευκάδας εκμεταλλεύεται 
Ιχθυοκομικά από το 1985, την λιμνοθάλασσα Αβλέμονα με παραδοσιακό τρόπο (μετακινήσεις που 
πραγματοποιούν οι ιχθυοπληθυσμοί από τη λιμνοθάλασσα προς τη θάλασσα και μικρής έντασης αλιεία με 
δίχτυα  και  βολκούς).  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά σε ήπιες εργασίες αποκατάστασης ορισμένων λειτουργιών στη 
λιμνοθάλασσα, έργα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης της ιχθυοπανίδας της και βελτίωσης του 
οικοσυστήματος της. Συγκεκριμένα  προβλέπονται:: 
• Χωματουργικά έργα για την διάνοιξη καναλιών στη λιμνοθάλασσα 
• Θυροφράγματα και κατασκευές εισόδου - εξόδου νερού στο διβάρι 
• Ιχθυοσυλληπτική μονάδα μετά του οικίσκου αυτής και συστήματα ενεργειακής αυτονομίας καθώς και οδός 
πρόσβασης από τον οικίσκο προς αυτή 
• Ανακατασκευή εισόδων γλυκού νερού στη λιμνοθάλασσα 
• Δύο ξύλινες προβλήτες για ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών και εξυπηρέτησης των αλιεεργατών, μήκους 60μ. 
• Τρείς εξέδρες με όργανα μετρήσεων Φυσικοχημικών (Φ/Χ) παραμέτρων 
• Κατασκευή περίκλειστου για διατήρηση νεαρών ιχθυδίων προς πάχυνση και χώρου διατήρησης υπομεγεθών 
ψαριών 

Με το σύνολο των παραπάνω δράσεων και παρεμβάσεων ο Δήμος Λευκάδας επιδιώκει να διασφαλίσει την 
προστασία και αειφόρο διαχείριση της λιμνοθάλασσας, συμβάλλοντας α) στη διευκόλυνση της κίνησης των 
υδάτων, β) στην κίνηση και διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών, γ) στη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής της 
λιμνοθάλασσας και δ) στην αισθητική αναβάθμιση του οικοσυστήματος.  
Προβλέπεται η υλοποίηση υποέργου Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του 1ου και κύριου υποέργου και 
επίσης προβλέπεται η υλοποίηση υποέργου επιστημονικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των 
παρεμβάσεων στη λιμνοθάλασσα. Τέλος προβλέπεται υποέργο σωστικής αρχαιολογικής έρευνας. 

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η βελτίωση της οικοσυστημικής διαχείρισης, διασφάλιση της 
ποιότητας των υδάτων καθώς και η περιβαλλοντική αναβάθμιση στον εκσυγχρονισμό της ιχθυοπαραγωγής αλλά 
και την οικολογική ισορροπία των ευαίσθητων και προστατευόμενων ενδιαιτημάτων που περικλείονται στα όρια 
των λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας. Έτσι επιχειρείται η πολλαπλή και παράλληλα ήπια αξιοποίηση του 
Δημοτικού ιχθυοτροφείου. 

Η κυριότητα της λιμνοθάλασσας Αβλέμονα ανήκει στο Δήμο Λευκάδας, ο οποίος ασκεί την αποκλειστική 
εκμετάλλευσή του και θα είναι ο αρμόδιος Φορέας Λειτουργίας. 

 

5. Παραδοτέα πράξης:   
 

Μετά το πέρας των εργασιών υλοποίησης η πράξη θα είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη να αξιοποιηθεί 
από τον Δήμο Λευκάδας.  
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1ο Υποέργο: «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα», 
με Π/Υ: 2.540.000€ 

•  Διάνοιξη καναλιών στη λιμνοθάλασσα συνολικού μήκους 9,4 χλμ 

•  Θυροφράγματα εισόδου - εξόδου του νερού στο διβάρι 

•  Ιχθυοσυλληπτική μονάδα μετά του οικίσκου αυτής συνδεδεμένα μεταξύ τους 

•  Ανακατασκευή εισόδων γλυκού νερού στη λιμνοθάλασσα 

•  Δύο ξύλινες προβλήτες για ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών και εξυπηρέτησης των αλιεεργατών, μήκους 
60μ. 

•  Εξέδρες  (3) μετρήσεων Φυσικοχημικών (Φ/Χ)  παραμέτρων 

•  Κατασκευή περίκλειστου διατήρησης νεαρών ιχθυδίων και χώρου διατήρησης υπομεγεθών ψαριών 

• Φωτοβολταϊκό σύστημα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών επί της στέγης του οικίσκου της 
ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης. 

 

2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Λευκάδας» με Π/Υ: 
36.931,12€ 

Οι Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου αφορούν την υποστήριξη του Δικαιούχου στην έγκαιρη και λειτουργικά 
αποτελεσματική υλοποίηση του κύριου υποέργου. Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει τα 
εξής: 

1. Συνεχή συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας και την ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας για την επίλυση κάθε 
προβλήματος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

2. Παροχή κατευθύνσεων – οδηγιών προς το Δήμο Λευκάδας για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο σκοπός της παρέμβασης. 

3. Υποστήριξη του Δήμου σε τεχνικής φύσεως θέματα για την υλοποίηση του έργου. 

 

3ο Υποέργο: «Επιστημονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στην 
λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα», με Π/Υ: 141.174€. 

Το υποέργο αφορά την σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
εργασιών αναβάθμισης της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα,  με την τεκμηρίωση τεσσάρων εκθέσεων 
(παραδοτέα) και συγκεκριμένα: 

1. Μελέτη  σχετικά με τη διακύμανση των Φ/Χ παραμέτρων του νερού  υδρογονανθράκων, φυτοφαρμάκων, 
κυανοβακτηρίων  και βιοκτόνων πριν,  κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των έργων. 

2. Μελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων πριν,  κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των έργων. 

3. Μελέτη του βένθους, ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού πριν, με την πρόοδο του 50% των παρεμβάσεων 
και μετά την ολοκλήρωση των έργων. 

4. Μελέτη της ιχθυοπανίδας με αποτύπωση της μέχρι τώρα κατάστασης, κατά τη διάρκεια και μετά την 
ολοκλήρωση των έργων.  

 

4ο Υποέργο: «Σωστικές εργασίες αρχαιολογίας», με Π/Υ: 50.000€. 

Το υποέργο αφορά την δαπάνη εποπτείας και παρακολούθησης των εργασιών εκσκαφών και της 
αρχαιολογικής έρευνας, εφόσον προκύψουν αρχαιότητες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κύριου 
υποέργου, από την αρμόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

 
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

  CO1.6 

Αριθμός έργων για την προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

Αριθμός 

Δημοσιονομική 
κατανομή για το 
υπόλοιπο της 

προτεραιότητας 1 της 
Ένωσης 1 (άρθρο 13 
παράγραφος 2 του 

ΕΤΘΑ) 

1,00 
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7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

 CR1.10.a 

Μεταβολή της κάλυψης περιοχών 
NATURA 2000, που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και 
τα ενδιαιτήματα 

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα (km2) 

Δεν εφαρμόζεται 5,00 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     

     

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

9.     Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η  15-11-2021. 
 

10.   Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31-12-2023.  
 

11.   Δεν υπάρχουν υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών. 

 
12. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30-07-2022.  

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  2.768.105,12 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.768.105,12 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 2.768.105,12 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

40149092 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.718.105,12 

18025005 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  50.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.768.105,12 

 

13. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε  2.768.105,12€. 

 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε  2.768.105,12€. 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ  

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε0861 
 

-  NAI 0,00  2.768.105,12 

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

 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται  σε 
2.768.105,12€.   

 

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.   
 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021/C 417/01, άρθρο 6),  η Πράξη 
δεν μπορεί να τεθεί σε σταδιακή υλοποίηση (τμηματοποίηση) και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως προς 
το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο.   
 
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ 
επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.  
 
 
 
  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 Υπογραφή Ημερομηνία 

Εισηγητής 
 

  

Προϊστάμενος Μονάδας 
 

  

Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
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Συνημμένα:  

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

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο ΥΠΑΑΤ κ. Σπ. Λιβανού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Χρ. Καλογήρου 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται 

ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ). 

4. Φορέας Χρηματοδότησης – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. 

Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ), Αχαρνών  5, 101 76 ΑΘΗΝΑ (email:theobesis@minagric.gr) 

5. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 

4.Φορέας Πρότασης της Πράξης (Κύριος του έργου) & Φορέας Υλοποίησης του Έργου 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Διοικητήριο 

T.K. 31 100, ΛΕΥΚΑΔΑ 

Email: info@lefkada.gov.gr 

 

5.  Φορέας Λειτουργίας του Έργου 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Διοικητήριο 

T.K. 31 100, ΛΕΥΚΑΔΑ 

email: mayorkalos@lefkada.gov.gr   

 

 

6.  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Δημ. Κατάστημα Ανέζας 

Τ.Κ. 47 150,  ΑΝΕΖΑ ΑΡΤΑΣ 

 email: info@fdlmes.gr 

  
 

Εσωτερική διανομή:  

ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 

Μονάδες Α', Β1', Γ1' 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

Ο Δικαιούχος της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα 
με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής»  αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

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

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

Ατόμων με Αναπηρίες.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

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

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

όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

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

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

η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).  

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

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

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

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

 Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής 
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 12 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης 
αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την 
άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών 
αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

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

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

της απόφασης ένταξης της πράξης.  

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

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

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

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

αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση 

αυτεπιστασίας.  

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

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

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

και ελέγχου.  

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

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

υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

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

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

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

ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

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

δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.  
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(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε 

άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), 

όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η 

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

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

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

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

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 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, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή 

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

Ένωσης. 

(ii) Να 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 δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

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

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

το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

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

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

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

πλακών. 

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

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

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

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

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

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

http://www.espa.gr/
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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/ΕΦ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία 

έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων  κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά 

έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 

αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που 

υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης 

φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους 

τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου 

Δήλωσης Δαπάνης.   

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

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

καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.  

  

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

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

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

7. Ειδικοί Όροι 
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