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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4030
Ορισμός του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» και του
«ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 20142020 για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Το ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265) και
ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4465/2017
(Α’ 47), καθώς και την παρ. 10 η οποία προστέθηκε με
την παρ. 1β του άρθρου 14 του ν. 4403/2016.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο
72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
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5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
8. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
9. Το ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 133).
10. Το ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για ανάδειξη Περιφερειάρχη,
12. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08.05.2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 1661).
13. Την υπ’ αρ. 109290/39629 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της
υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής» (Β’ 4251), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β’ 3051).
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14. Την υπό στοιχεία C(2014) 10170 final/18.12.2014
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 (κωδ. CCI:
2014GR16Μ2ΟP012).
15. Την υπό στοιχεία C(2017) 8401 final/06.12.2017
απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, που αφορά την τεχνική
προσαρμογή του Ε.Π. “ATTIKH” 2014 - 2020.
16. Τις υπό στοιχεία C(2018) 8869 final/12.12.2018 και
C(2019) 3088 final/16.04.2019 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορούν στην έγκριση της 2ης Αναθεώρηση του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014- 2020.
17. Την υπό στοιχεία C(2020) 90final/09.01.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά στην
έγκριση της 3ης Αναθεώρηση του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 20142020.
18. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό
στοιχεία C(2020) 4741final/09.07.2020, που αφορά στην
έγκριση της 4ης Αναθεώρηση του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 20142020.
19. Την υπό στοιχεία 32670/ΕΥΘΥ 327/23-03-2015
υπουργική απόφαση με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Β’ 715), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/31.12.2018
(Β’ 5968) υπουργική απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ
712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 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»
(Β’ 1822), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015
υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014»
(Β’ 2784).
22. Την υπ’ αρ. 375/07-02-2018 ορθή επανάλ. απόφαση
έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
της “Αστικής Αρχής: Δήμος Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. - Ο.Π.Α.Ν.”
με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. (ΑΔΑ:6ΝΩΝ7Λ724Υ).
23. Την υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή επαναλ. (ΑΔΑ:
7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε) Απόφασης ορισμού του ‘’Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’’ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Ανάθεση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014- 2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
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«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
24. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4538/2018 (Α’ 85),
με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων
από εθνικούς και συγχρηματοδοτούμενους πόρους του
ΠΔΕ στον ΕΦΕΑΠΕ ως ΕΦΔ.
25. Την υπουργική απόφαση (Β’ 4566/2018) - Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών
του ΕΦΕΠΑΕ για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
26. Την έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (http://www.pepattikis.gr/
wp-content/uploads/2015/12/ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ-RIS3.pdf ),
27. Την υπ’ αρ. 106654/12.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020» (Β’ 4646).
28. Το από 12-09-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς το ‘’Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου
Πειραιά’’, σχετικά με την τροποποίηση της εκχώρησης.
29. Το από 05-10-2020 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ‘’Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’’ σχετικά με την
πρόταση τροποποίησης της εκχώρησης.
30. Το από 27-10-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς το ‘’Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου
Πειραιά’’, σχετικά με διορθώσεις επί της πρότασης τροποποίησης της εκχώρησης.
31. Το από 16-11-2020 (ΑΠ ΕΥΔΕΠ 3497/20-11-2020)
απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
‘’Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά’’ σχετικά με την πρόταση τροποποίησης
της εκχώρησης.
32. Την υπ’ αρ. 789/22-12-2020 θετική εισήγηση του
Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής
για τον ορισμό του ‘’Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης
Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’’ και του ‘’ΕΦΕΠΑΕ’’ ως
Ενδιάμεσοι Φορείς του ΠΕΠ Αττικής για την διαχείριση
δράσεων κρατικών ενισχύσεων.
33. Την υπ’ αρ. 4023/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΡΨ7Λ7-ΝΩΒ)
1η Τροποποίηση της Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
34. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες
διαχείρισης μέρους του ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά και ο ΕΦΕΠΕ ορίζονται ως Ενδιάμεσοι
Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική» 2014- 2020 για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο
της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», όπως
προσδιορίζεται στο άρθρο 3 και ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει
αρμοδιότητες διαχείρισης των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της ίδιας Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», όπως προσδιορίζεται στο
άρθρο 4.
1. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας,
θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο
παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες/Καθήκοντα που ανατίθενται
στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 και της υλοποίησης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», τα
ακόλουθα καθήκοντα:
1. Εξειδικεύει τις Δράσεις που διαχειρίζεται, όπου
απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό
των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Παρέχει τα
στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στην ΕΥΔΕΠ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό
του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.
2. Σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και στη βάση αναφορών του παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων που διαχειρίζονται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες,
τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις
προοπτικές εξέλιξής τους, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και
εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής προτάσεις
αναθεώρησής τους.
3. Υποστηρίζει την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ στη σύνταξη των αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.
4. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί
σε συμφωνία με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την
ΕΑΣ.
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5. Συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για
τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων
επιλογής των Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου
να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΕΠ.
6. Υποστηρίζει την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και συνεργάζεται με τον ΕΦΕΠΑΕ και τη ΜΟΔ ΑΕ στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση της εφαρμογής
των απαιτούμενων διαδικασιών στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση και στο ΣΔΕ.
7. Σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας
για τις Δράσεις/Πράξεις που διαχειρίζεται, στη βάση της
εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο
την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών
προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/
ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο
και τα επιτεύγματα τη πολιτικής συνοχής των ταμείων.
8. Προετοιμάζει και αποστέλλει στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων που διαχειρίζεται και τους σχετικούς
Οδηγούς Εφαρμογής (εφόσον απαιτείται), για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) από τις
ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που αιτούνται τη
λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς Δικαιούχους).
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά προωθεί τα σχέδια των προσκλήσεων και
των Οδηγών Εφαρμογής στον Νόμιμο Εκπρόσωπο του
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά για την έκδοσή τους.
Μετά την έκδοση των προσκλήσεων, μεριμνά για τη
δημοσιοποίησή τους και την ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του ΕΠ «Αττική 2014-2020», του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά, το www.espa.gr και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
ενημερώνει τον ΕΦΕΠΑΕ.
9. Εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά την έκδοση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων
στο ΕΠ και των τροποποιήσεων αυτής, και μετά την έκδοση τους, τις δημοσιοποιεί.
[Σε περίπτωση που κατά την Ένταξη των Πράξεων στο
ΕΠ «Αττική 2014-2020» προϋπάρχει Απόφαση Χρηματοδότησης, το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά οφείλει να ενημερώσει τους
Δικαιούχους σχετικά με τη χρηματοδότηση της πράξης
τους από το ΕΠ, καθώς και για τις επιπλέον υποχρεώσεις
που αυτοί αναλαμβάνουν].
10. Εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου
Πειραιά την έκδοση/τροποποίηση/ανάκληση της Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης.
11. Δημοσιοποιεί ευρέως τις επιμέρους αποφάσεις
ένταξης των πράξεων, καθώς και τις εγκριτικές αποφάσεις όπου προβλέπεται, μέσω της ανάρτησής τους στην
ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
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Αττικής, στην ιστοσελίδα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και στην
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
12. Σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και στη βάση αναφορών του παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τους δικαιούχους, στη
βάση των όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης της
Πράξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης
των χρονικών προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη
συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες ενωσιακούς και
εθνικούς κανόνες υλοποίησης και’όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ εντοπίζονται προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των
πράξεων και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την
έγκαιρη επίλυσή τους.
13. Συνεργάζεται με τον ΕΦΕΠΑΕ για την έγκαιρη
συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και
το πλαίσιο επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζονται
καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και της
ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
14. Στην περίπτωση που ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται στη
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής την έκδοση απόφασης
ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις
περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων
που διενεργεί ο ΕΦΕΠΑΕ αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/
ΒΑΑ Δήμου Πειραιά παρακολουθεί την ανάκτηση των
σχετικών ποσών.
15. Σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει ότι
οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό
της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90
ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την
παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη
καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου
αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της
επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.
16. Συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
και τον ΕΦΕΠΑΕ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά
πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε
Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και
κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
17. Εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου
Πειραιά την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης και της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων. Μεριμνά
για τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών Αποφάσεων
και για την έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
18. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση
στο ΟΠΣ και στο ΠΣΚΕ, των απαραίτητων δεδομένων
που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης
και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά
τα πληροφοριακά συστήματα.
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19. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ και στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με τις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
20. Συνεπικουρεί την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για
την αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο ΣΔΕ.
21. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
22. Συνεπικουρεί την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στην
εξέταση των καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο
της εκχώρησης για πράξεις πλην Κρατικών
Ενισχύσεων στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης
Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 και της υλοποίησης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», τα
ακόλουθα καθήκοντα:
1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση των αξιολογήσεων
του Προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω
αξιολογήσεων σε συνεργασία με την ΕΥΔΕΠ, και τα κοινοποιεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/
ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.
2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων
που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα
ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις
προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρεις Αττικής σε συνεργασία
με το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά προτάσεις αναθεώρησής τους.
3. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης
για τις Πράξεις για τις οποίες του ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους και ενημερώνει σχετικά το
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.
Συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την
Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, με κοινοποίηση στο Αυτοτελές Τμήμα
Διαχείρισης ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά, για την συμπλήρωση της αναφοράς Κρατικών Ενισχύσεων που υποβάλλεται ετησίως μέσω του συστήματος SARI της EE (State
Aid Reporting Interactive).
5. Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα
τόσο στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/
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ΒΑΑ Δήμου Πειραιά όσο και με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής, υποστηρίζει την τελευταία στη σύνταξη των
αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας
αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και
για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν
λόγω αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται,
με κοινοποίηση στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης ΟΧΕ/
ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.
6. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί
σε συμφωνία με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την
ΕΑΣ.
7. Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης
Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και με τη ΜΟΔ ΑΕ
στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση
της εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση
και στο ΣΔΕ.
8. Σε συνεννόηση και συμφωνία με το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και
επικοινωνίας για τις Δράσεις/Πράξεις που διαχειρίζεται,
στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας
του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση
πληροφοριών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις
ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους
δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας
για το ρόλο και τα επιτεύγματα τη πολιτικής συνοχής
των Ταμείων.
9. Μετά την έκδοση των προσκλήσεων εφαρμόζει σε
συνεννόηση και συμφωνία με το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά ενέργειες
δημοσιότητας για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης,
όλων των απαραίτητων πληροφοριών της πρόσκλησης
στους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω (ενδεικτικά) αναρτήσεων στους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του
ΕΦΕΠΑΕ και των κατά τόπους αρμόδιων φορέων και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς επίσης και μέσω ενημερωτικών ημερίδων.
10. Παραλαμβάνει είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη
μορφή, ανάλογα με τους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης, συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις
χρηματοδότησης που υποβάλλονται και ελέγχει την
πληρότητα των στοιχείων τους και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν με βάση τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ελέγχου πληρότητας. Καταχωρεί
τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
11. Προβαίνει στον έλεγχο σώρευσης των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στους υποψήφιους δικαιούχους και εισηγείται σχετικά στο Αυτοτελές
Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.
12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη
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μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ. Αξιοποιεί
το Μητρώο Αξιολογητών το οποίο έχει καταρτίσει. Ο
ΕΦΕΠΑΕ, κατά την επιλογή των αξιολογητών, διασφαλίζει
ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
ενώ εκπαιδεύονται σχετικά. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι
απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, μέσω της υποβολής δήλωσης μη
σύγκρουσης συμφερόντων, στη βάση σχετικού εντύπου
που τηρείται στο ΠΣΚΕ.
13. Παρουσιάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΠΕΠ Αττικής την πρόοδο των πράξεων κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται.
14. Παρέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
αιτημάτων χρηματοδότησης στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά, προκειμένου να εκδοθούν οι Αποφάσεις Χρηματοδότησης, η
Απόφαση Ένταξης των Πράξεων στο ΠΕΠ Αττικής και οι
τροποποιήσεις αυτών.
15. Αναρτά στην ιστοσελίδα του τις αποφάσεις χρηματοδότησης και την απόφαση ένταξης πράξεων.
16. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των
όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, τις
αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών
προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή
τους με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους.
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
έγκαιρη επίλυσή τους. Ενημερώνει σχετικά το Αυτοτελές
Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά
και την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
17. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης,
την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος, κ.λπ., και τις κοινοποιεί στο Αυτοτελές
Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.
18. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) καθώς και στις σχετικές
Προσκλήσεις ή/και Οδηγούς Εφαρμογής, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι,
η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς
λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων
προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.
Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής ή/και χρήσης
καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), ο
ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητική επαλήθευση στο αίτημα
του Δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και όλες τις ενέργειες που
προβλέπονται στην υπ’ αρ. 62550/10.06.2016 υπουργική
απόφαση (Β’ 1738).
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19. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
20. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
21. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται
και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.
22. Εισηγείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής την
έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει
των επαληθεύσεων που διενεργεί ο ΕΦΕΠΑΕ αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη.
23. Εισηγείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς
της Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία
διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
24. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
25. Εκδίδει την απόφαση καταβολής της δημόσιας
χρηματοδότησης και πραγματοποιεί τις πληρωμές των
δαπανών των πράξεων καταβάλλοντας την ενίσχυση
στον δικαιούχο. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής
από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής
επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης
χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.
26. Παρέχει στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, τα
απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΠΕΠ Αττικής και
μεριμνά για τη χρηματοδότηση (διάθεση ποσών στους
λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ και ενημερώνει σχετικά το Αυτοτελές
Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.
27. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
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28. Παρέχει στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο
άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.
29. Συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
και το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά
πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε
Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και
κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
30. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013
και σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ.
31. Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Αυτοτελές
Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά
για την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης
και της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων. Στο πλαίσιο
αυτό, ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στην παρακολούθηση και
έλεγχο τακτοποίησης τυχόν εκκρεμοτήτων σχετικά με
τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και παραλαβής έργων
των Δικαιούχων, όπως αυτές ορίζονται στην Αναλυτική
Πρόσκληση της δράσης.
32. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση
στο ΠΣΚΕ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.
33. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του
ΣΔΕ.
34. Συνεπικουρεί την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για
την αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο ΣΔΕ.
35. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
36. Συνεπικουρεί την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στην
εξέταση των καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά
Επιπροσθέτως, των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, το Αυτοτελές Τμήμα
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων που
ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των
καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής
και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών.
Στην περίπτωση δε που το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης
Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά είναι και Δικαιούχος
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στο πλαίσιο των Πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των Πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική
από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των
επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων στη ΔΑ του ΕΠ.
2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, το νέο
οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.
3. Ορίζει στέλεχος/στελέχη, τα οποία συνεπικουρούν
την ομάδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο έργο της
αξιολόγησης των κινδύνων απάτης σε σχέση με τις πράξεις που διαχειρίζεται. Ο ορισμός των στελεχών γίνεται
με απόφαση του νόμιμου εκπρόσωπου του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και κοινοποιείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
και στην ΕΥΘΥ.
4. Συμμετέχει σε ομάδες της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας
Αττικής για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
5. Ορίζει στέλεχος/στελέχη για τη διαχείριση κινδύνων,
σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται. Ο ορισμός
γίνεται με απόφαση του νόμιμου εκπρόσωπου του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και κοινοποιείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής και στην ΕΥΘΥ.
6. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους Ενδιάμεσους Φορείς.
7. Κοινοποιεί στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου
στις προθεσμίες που ορίζει η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών σε συνεργασία με τον
ΕΦΕΠΑΕ, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του
Καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.
9. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διαδικασίες του ΣΔΕ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί,
η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί.
10. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών
ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του, όσο και στους
χώρους υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται και
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
11. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν,
12. Το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά, καθώς και τυχόν
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, που απασχολούνται σε
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δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των
πράξεων στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς
και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως
αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε
υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ΕΦΕΠΑΕ
Επιπροσθέτως, των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων που
ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των
καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής
και έγκρισης πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών.
Στην περίπτωση δε που ο ΕΦΕΠΑΕ είναι και Δικαιούχος
στο πλαίσιο των πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική
από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των
επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων στη ΔΑ του ΕΠ.
2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, το νέο
οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.
3. Ορίζει στέλεχος/στελέχη, τα οποία συνεπικουρούν
την ομάδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο έργο της
αξιολόγησης των κινδύνων απάτης σε σχέση με τις πράξεις που διαχειρίζεται. Ο ορισμός των στελεχών γίνεται
με απόφαση του νόμιμου εκπρόσωπου του ΕΦΕΠΑΕ και
κοινοποιείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και στην
ΕΥΘΥ.
4. Συμμετέχει σε ομάδες της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας
Αττικής για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
5. Ορίζει στέλεχος/στελέχη για τη διαχείριση κινδύνων,
σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται. Ο ορισμός
γίνεται με απόφαση του νόμιμου εκπρόσωπου του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και κοινοποιείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής και στην ΕΥΘΥ.
6. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους Ενδιάμεσους Φορείς.
7. Κοινοποιεί στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και
στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές
αναφορές προόδου στις προθεσμίες που ορίζει η ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Αττικής και διαμορφώνει τεκμηριωμένες
προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών,
με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του
Καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.
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9. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διαδικασίες του ΣΔΕ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί,
η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί.
10. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών
ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους
χώρους υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται, και
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
11. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.
12. Το προσωπικό του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και τυχόν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και
οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως
αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται
σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης
από τον ΕΦΔ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και στο ΕΦΕΠΑΕ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020, και κάθε προσαρμογή,
τροποποίηση/αναθεώρησή τους.
2. Υποστηρίζει το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και τον ΕΦΕΠΑΕ στην
ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών του ΣΔΕ και τους
ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης τους τήρησης των κανόνων πληροφόρησης
και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες
παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέμα
που σχετίζεται με το ΣΔΕ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και του ΕΦΕΠΑΕ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την
τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
ΕΠ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και
του ΕΦΕΠΑΕ, η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής:

Τεύχος B’ 6084/31.12.2020

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και
την επίτευξη των δεικτών, των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές
εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται,
3.2. εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και του ΕΦΕΠΑΕ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με
στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ,
3.3. παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ,
3.4. παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και στο ΕΦΕΠΑΕ από την
Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα/αρχές,
3.5. παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και
προληπτικών μέτρων από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και από τον
ΕΦΕΠΑΕ,
3.6. διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά και στον ΕΦΕΠΑΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των
αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική
και δημοσιονομική ικανότητά του για τη διαχείριση του
μέρους του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητές του ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου,
3.7. εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και
πεδίο παρέμβασης,
3.8. στις περιπτώσεις που η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά και του ΕΦΕΠΑΕ με τους όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.
4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο
αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα
πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων
λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που
παρέχονται από τον ΕΦΔ στην Αρχή Πιστοποίησης.

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƪƷƴƧ
ƶƸƱƳƯƳ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

3

ƷĮǋİǁǎ

2

1.732.800
1.732.800

2.166.000
2.166.000

80%

ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

6

5:6+7

4
ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

433.200

433.200

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

Ⱥǎıƾ ıİ İǑǏǙ

(ƴİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ ǗǊİǐ Ĳǈǐ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ)

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 3:
"ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ
ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ǄİǔǏǄǈǉǎǘ
ĲǎǋƿĮ (ǄǈĮ Ĳǎ ƪīƷƧƧ) ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǎǋƿĮ Ĳǆǐ ĮǊǈİǁĮǐ
ǉĮǈ Ĳǆǐ ǑįĮĲǎǉĮǊǊǈƿǏǄİǈĮǐ (ǄǈĮ Ĳǎ ƪƷĬƧ)"

1

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƪƷƴƧ
ƶƸƱƳƯƳ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

3

ƷĮǋİǁǎ

2

ƶƸƱƳƯƳ

5.600.000
5.600.000
7.332.800

9.166.000

80%

ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ
7.000.000

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

6

7.000.000

5:6+7

4
ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

1.833.200

1.400.000

1.400.000

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǍǔıĲǏƿĳİǈĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ – ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İǊǉǑıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ƧĲĲǈǉǀǐ ǄǈĮ ȺǏǎıƿǊǉǑıǆ ƪȺİǌįǘıİǔǌ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ
ƮĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ"

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 2:
"ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ȺǏǗıǃĮıǆǐ, Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ
ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ĲİǒǌǎǊǎǄǈǙǌ Ĳǔǌ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ
ǉĮǈ Ĳǔǌ İȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ"

1

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2: "Ʃǈƾįǎıǆ ǉĮǈ ƧǌƾȺĲǑǍǆ ƮĮǈǌǎĲǗǋǔǌ ƴǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ƸȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ ưưƪ ǋİ Ĳǆ ǒǏǀıǆ Ʒƴƪ"

ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 30/12/2020

Ƨ/Ƨ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 232/01

ƮƻƩƭƮƳƶ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: ATT_OXE_02_Ʈƪ

ƧǑĲǎĲİǊİǐ ƷǋǀǋĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ƩǏƾıİǔǌ Ƴƹƪ/ƨƧƧ ƩǀǋǎǑ ƴİǈǏĮǈƾ
ƧǌƾǇİıǆ ĮǏǋǎįǈǎĲǀĲǔǌ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ıĲǎǌ ƪĭƪƴƧƪ

ǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ıĲǎ:

"ƧƷƷƭƮƬ" 2014-2020

16 / CCI2014GR16M2OP012

ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƭƮƳƶ ƴƭƱƧƮƧƶ ƩƵƧƶƪƻƱ ƷƳƸ ƪƴ:

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ

Τεύχος B’ 6084/31.12.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70459

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70460

Τεύχος B’ 6084/31.12.2020

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭ
Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 9.166.000,00 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀǐ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏƾǍİǔǌ ȺǎǑ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İȺİǌįǑĲǈǉƿǐ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ:

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2: "Ʃǈƾįǎıǆ ǉĮǈ ƧǌƾȺĲǑǍǆ ƮĮǈǌǎĲǗǋǔǌ ƴǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ƸȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ ưưƪ ǋİ Ĳǆ ǒǏǀıǆ Ʒƴƪ"
ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƷǁĲǊǎǐ
ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ȺǏǗıǃĮıǆǐ, Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ
Ĳǔǌ ĲİǒǌǎǊǎǄǈǙǌ Ĳǔǌ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ
İȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
ƷǁĲǊǎǐ

ƮǔįǈǉǗǐ
2

ƮǔįǈǉǗǐ

ƧǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ Ʒƴƪ, ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ İǋȺǗǏǈǎ ǉĮǈ ĮǘǍǆıǆ Ĳǆǐ ǅǀĲǆıǆǐ
ǄǈĮ Ʒƴƪ

2b

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǍǔıĲǏƿĳİǈĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ – ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İǊǉǑıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ƧĲĲǈǉǀǐ ǄǈĮ
ȺǏǎıƿǊǉǑıǆ ƪȺİǌįǘıİǔǌ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ƮĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ"
ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔǌ
İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ǄİǔǏǄǈǉǎǘ ĲǎǋƿĮ (ǄǈĮ Ĳǎ ƪīƷƧƧ)
ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǎǋƿĮ Ĳǆǐ ĮǊǈİǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ǑįĮĲǎǉĮǊǊǈƿǏǄİǈĮǐ
(ǄǈĮ Ĳǎ ƪƷĬƧ)

ƮǔįǈǉǗǐ

3

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
ƷǁĲǊǎǐ
ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ, ǈįǁǔǐ ǋİ Ĳǆ įǈİǑǉǗǊǑǌıǆ Ĳǆǐ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ
İǉǋİĲƾǊǊİǑıǆǐ ǌƿǔǌ ǈįİǙǌ ǉĮǈ Ĳǆ ıĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǌƿǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ, ǋİĲĮǍǘ
ƾǊǊǔǌ ǋƿıǔ ĳǑĲǔǏǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İȺƿǉĲĮıǆǐ ȺǏǎǆǄǋƿǌǔǌ ǈǉĮǌǎĲǀĲǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ ǌĮ ĮǌĮȺĲǘııǎǌĲĮǈ ıİ ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉƿǐ, İǇǌǈǉƿǐ ǉĮǈ
įǈİǇǌİǁǐ ĮǄǎǏƿǐ ǉĮǈ ǌĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıİ įǈĮįǈǉĮıǁİǐ ǉĮǈǌǎĲǎǋǁĮǐ

ƮǔįǈǉǗǐ
3a
3c
3d

Ƭ ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ, ǘǓǎǑǐ 7.332.800,00 İǑǏǙ ȺǎǑ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ AȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈ ıĲĮ ȺİįǁĮ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ ǔǐ İǍǀǐ:
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2: "Ʃǈƾįǎıǆ ǉĮǈ ƧǌƾȺĲǑǍǆ ƮĮǈǌǎĲǗǋǔǌ ƴǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ƸȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ ưưƪ ǋİ Ĳǆ ǒǏǀıǆ Ʒƴƪ"

ƷƧưƪƭƳ

ƪƷƴƧ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ
ƸȺǆǏİıǁİǐ ǉĮǈ İĳĮǏǋǎǄƿǐ Ʒƴƪ ǄǈĮ ưưƪ (ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ Ĳǎ
ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ İǋȺǗǏǈǎ, ǆ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǀ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǀ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ
ǉĮǈ ǎǈ įǈǉĲǑǔǋƿǌİǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉƿǐ įǈİǏǄĮıǁİǐ), ǅǔǌĲĮǌƾ
İǏǄĮıĲǀǏǈĮ, İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǁİǐ ĲǎǑ įǈĮįǈǉĲǘǎǑ, ǌİǎıǘıĲĮĲİǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ıĲǎǌ ĲǎǋƿĮ Ĳǔǌ Ʒƴƪ ǉǊȺ.)

ƮǔįǈǉǗǐ

82

ƶƸƱƳƯƳ

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

1.732.800,00

1.732.800,00

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǍǔıĲǏƿĳİǈĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ – ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İǊǉǑıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ƧĲĲǈǉǀǐ ǄǈĮ ȺǏǎıƿǊǉǑıǆ ƪȺİǌįǘıİǔǌ ǉĮǈ
ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ƮĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ"

ƷƧưƪƭƳ

ƪƷƴƧ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

ƶĲǀǏǈǍǆ ıǑǌİǏǄĮĲǈǉǙǌ ıǒǆǋĮĲǈıǋǙǌ (cluster) ǉĮǈ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǙǌ
įǈǉĲǘǔǌ ǉĮĲ’ İǍǎǒǀǌ ȺǏǎǐ ǗĳİǊǎǐ ưưƪ

63

800.000,00

ƴǏǎǆǄǋƿǌİǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ ıĲǀǏǈǍǆǐ ǄǈĮ ưưƪ ǉĮǈ ǎǋǁǊǎǑǐ ưưƪ
(ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ, ǋƾǏǉİĲǈǌǄǉ ǉĮǈ
ıǒİįǈĮıǋǎǘ)

66

1.397.931,20

īİǌǈǉǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ İȺƿǌįǑıǆ ıĲǈǐ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ ǋİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
(ưưƪ)

001

1.600.000,00

ƧǌƾȺĲǑǍǆ ǉĮǈ ȺǏǎǃǎǊǀ Ĳǔǌ ĲǎǑǏǈıĲǈǉǙǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ıĲǈǐ ưưƪ ǀ ǄǈĮ
Ĳǈǐ ưưƪ

75

1.374.482,40

ƧǌƾȺĲǑǍǆ ǉĮǈ ȺǏǎǃǎǊǀ Ĳǔǌ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǙǌ ǉĮǈ įǆǋǈǎǑǏǄǈǉǙǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ
İǌİǏǄǆĲǈǉǎǘ ıĲǈǐ ưưƪ

76
ƶƸƱƳƯƳ

427.586,40
5.600.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6084/31.12.2020

70461

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭƭ
Ʒǎ ƧǑĲǎĲİǊİǐ ƷǋǀǋĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ƩǏƾıİǔǌ Ƴƹƪ/ƨƧƧ ƩǀǋǎǑ ƴİǈǏĮǈƾ ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ Ĳǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 9.166.000,00 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀǐ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ ĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈ Ĳǆǌ İǑǇǘǌǆ İǉȺǊǀǏǔıǆǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ įİǈǉĲǙǌ:
ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2: "Ʃǈƾįǎıǆ ǉĮǈ ƧǌƾȺĲǑǍǆ ƮĮǈǌǎĲǗǋǔǌ ƴǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ƸȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ ưưƪ ǋİ Ĳǆ ǒǏǀıǆ Ʒƴƪ"
ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: "ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ȺǏǗıǃĮıǆǐ, Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ĲİǒǌǎǊǎǄǈǙǌ Ĳǔǌ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ İȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ"
ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 2b: ƧǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
Ʒƴƪ, ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ İǋȺǗǏǈǎ ǉĮǈ ĮǘǍǆıǆ Ĳǆǐ ǅǀĲǆıǆǐ ǄǈĮ Ʒƴƪ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƩİǁǉĲǆǐ

CO01

ƴĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ: ƧǏǈǇǋǗǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ
ıĲǀǏǈǍǆ

CO08

ƴĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ: ƧǘǍǆıǆ Ĳǆǐ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ıĲǈǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ İǌǁıǒǑıǆ

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƪȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
ƭıǎįǘǌĮǋĮ ȺǊǀǏǎǑǐ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

ƪƷƴƧ

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

Ƨ

ī

ƶ

-

-

60

-

-

10,8

ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2: "Ʃǈƾįǎıǆ ǉĮǈ ƧǌƾȺĲǑǍǆ ƮĮǈǌǎĲǗǋǔǌ ƴǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ƸȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ ưưƪ ǋİ Ĳǆ ǒǏǀıǆ Ʒƴƪ"
ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: "ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ȺǏǗıǃĮıǆǐ, Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ĲİǒǌǎǊǎǄǈǙǌ Ĳǔǌ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ İȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ"
ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 2b: ƧǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ Ʒƴƪ, ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ İǋȺǗǏǈǎ ǉĮǈ ĮǘǍǆıǆ Ĳǆǐ ǅǀĲǆıǆǐ ǄǈĮ Ʒƴƪ
ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ
Ʒ3221

ƩİǁǉĲǆǐ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

%

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

1,5

ƴǎıǎıĲǗ ưưƪ ȺǎǑ įǏĮıĲǆǏǈǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ǋƿıǔ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ
İǋȺǎǏǁǎǑ

ƴƯƧƭƶƭƳ ƪƴƭƩƳƶƬƶ ƧƱƧ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2: "Ʃǈƾįǎıǆ ǉĮǈ ƧǌƾȺĲǑǍǆ ƮĮǈǌǎĲǗǋǔǌ ƴǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ƸȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ ưưƪ ǋİ Ĳǆ ǒǏǀıǆ Ʒƴƪ"
ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ
F

ƩİǁǉĲǆǐ ǀ ƨĮıǈǉǗ ıĲƾįǈǎ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

T3371: ƴǎıǗ ƴǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ƩĮȺĮǌǙǌ

ƪǑǏǙ

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƪƷƴƧ

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

Ƨ

ƳǏǗıǆǋǎ ǄǈĮ Ĳǎ 2018
ī

-

-

ƶ

Ƨ

-

-

ƷİǊǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
ī
-

ƶ

2.166.000,00

ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǍǔıĲǏƿĳİǈĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ – ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İǊǉǑıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ƧĲĲǈǉǀǐ ǄǈĮ ȺǏǎıƿǊǉǑıǆ
ƪȺİǌįǘıİǔǌ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ƮĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ"
ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3: "ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ǄİǔǏǄǈǉǎǘ ĲǎǋƿĮ (ǄǈĮ Ĳǎ ƪīƷƧƧ) ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǎǋƿĮ Ĳǆǐ ĮǊǈİǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ
ǑįĮĲǎǉĮǊǊǈƿǏǄİǈĮǐ (ǄǈĮ Ĳǎ ƪƷĬƧ)"
ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 3c: ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ
İȺƿǉĲĮıǆǐ ȺǏǎǆǄǋƿǌǔǌ ǈǉĮǌǎĲǀĲǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ
ǑȺǆǏİıǈǙǌ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƩİǁǉĲǆǐ

CO01

ƴĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ: ƧǏǈǇǋǗǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ
ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ıĲǀǏǈǍǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 3d: ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ ǌĮ
ĮǌĮȺĲǘııǎǌĲĮǈ ıİ ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉƿǐ, İǇǌǈǉƿǐ ǉĮǈ įǈİǇǌİǁǐ ĮǄǎǏƿǐ, ǉĮǈ ǌĮ
ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıİ įǈĮįǈǉĮıǁİǐ ǉĮǈǌǎĲǎǋǁĮǐ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƪȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ

ƪƷƴƧ

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƴĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ: ƭįǈǔĲǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ ȺǎǑ
ıǑǌįǑƾǅǎǌĲĮǈ ǋİ įǆǋǗıǈĮ ıĲǀǏǈǍǆ Ĳǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
(İȺǈǒǎǏǆǄǀıİǈǐ)

CO08

ƴĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ: ƧǘǍǆıǆ Ĳǆǐ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ıĲǈǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ İǌǁıǒǑıǆ

ī

ƶ

-

-

55

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ƩİǁǉĲǆǐ

CO06

Ƨ

Ƨ

ī

ƶ

EǑǏǙ

-

-

3.500.000,00

ƭıǎįǘǌĮǋĮ ȺǊǀǏǎǑǐ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

-

-

21

ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǍǔıĲǏƿĳİǈĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ – ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İǊǉǑıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ƧĲĲǈǉǀǐ ǄǈĮ
ȺǏǎıƿǊǉǑıǆ ƪȺİǌįǘıİǔǌ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ƮĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ"
ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3: "ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ǄİǔǏǄǈǉǎǘ ĲǎǋƿĮ (ǄǈĮ Ĳǎ ƪīƷƧƧ) ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǎǋƿĮ Ĳǆǐ ĮǊǈİǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ
ǑįĮĲǎǉĮǊǊǈƿǏǄİǈĮǐ (ǄǈĮ Ĳǎ ƪƷĬƧ)"
ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 3c: ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İȺƿǉĲĮıǆǐ ȺǏǎǆǄǋƿǌǔǌ ǈǉĮǌǎĲǀĲǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ
Ʒ3232

ƩİǁǉĲǆǐ
ƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ıĲǈǐ ưưƪ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ (ƨ’Ǆİǌǀ ǉĮǈ ī’ Ǆİǌǀ
ĲǎǋƿĮ)

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

4.000

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 3d: ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ ǌĮ ĮǌĮȺĲǘııǎǌĲĮǈ ıİ ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉƿǐ, İǇǌǈǉƿǐ ǉĮǈ įǈİǇǌİǁǐ ĮǄǎǏƿǐ, ǉĮǈ ǌĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıİ įǈĮįǈǉĮıǁİǐ ǉĮǈǌǎĲǎǋǁĮǐ
ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ
Ʒ3233

ƩİǁǉĲǆǐ
ưİĲĮǃǎǊǀ Ĳǆǐ ĮǍǁĮ Ĳǔǌ İǍĮǄǔǄǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

İǉĮĲ. €, ĲǏƿǒǎǑıİǐ
Ĳǈǋƿǐ

ƴİǏǈııǗĲİǏǎ ĮǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ȺİǏǈĳƿǏİǈİǐ

1.000

ƴƯƧƭƶƭƳ ƪƴƭƩƳƶƬƶ ƧƱƧ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǍǔıĲǏƿĳİǈĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ – ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İǊǉǑıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ƧĲĲǈǉǀǐ ǄǈĮ ȺǏǎıƿǊǉǑıǆ ƪȺİǌįǘıİǔǌ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ƮĮǈǌǎĲǗǋǎǑ
ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ"
ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ
F

ƩİǁǉĲǆǐ ǀ ƨĮıǈǉǗ ıĲƾįǈǎ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
T3371: ƴǎıǗ ƴǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ƩĮȺĮǌǙǌ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
ƪǑǏǙ

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ
-

ƳǏǗıǆǋǎ ǄǈĮ Ĳǎ 2018
ī
-

ƶ

Ƨ

-

-

ƷİǊǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
ī
-

ƶ

7.000.000,00
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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