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 Ππορ: ΓΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

 

ΘΔΜΑ: Έληαμε ηεο Πξάμεο «Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάπιαζε πεξηνρψλ ζε πθηζηάκελα ιηκάληα, 

παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Νφηηαο Κέξθπξαο θαζψο θαη πέξημ ηνπ πνηακηνχ Μεζνγγήο» κε 

Κσδηθφ ΟΠ 5162277 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο Ππόεδπορ Δ.Γ.Π. ηος LEADER/ ΔΠΑΛΘ ηηρ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΑΑΔ ΟΣΑ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σο Ν. 4314/2014 για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν 

για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014), όπυρ ιζσύει, 

2. Σην Απόθαζη με απιθ. 508/2014 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 
15ηρ Μαΐος 2014, και ειδικόηεπα ηο άπθπο 62. 

 
3. Ση με απ. ππυη. 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31-12-2018), 

ανηικαηάζηαζη ηηρ ςπ΄ απιθμ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β/01.11.16) 
Τποςπγικήρ Απόθαζηρ με ηίηλο «Σποποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηηρ ςπ’ απιθ. 
81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β’ 1822) ςποςπγικήρ απόθαζηρ «Δθνικοί Κανόνερ 
Δπιλεξιμόηηηαρ δαπανών για ηα ππογπάμμαηα ηος ΔΠΑ 2014-2020 – Έλεγσοι 
νομιμόηηηαρ δημοζίυν ζςμβάζευν ζςγσπημαηοδοηούμενυν ππάξευν ΔΠΑ 2014-2020 
από Απσέρ Γιασείπιζηρ και Δνδιάμεζοςρ Φοπείρ – Γιαδικαζία ενζηάζευν επί ηυν 
αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ ππάξευν» (ΤΑΔΚΔΓ). 

4. Ση με απ. ππυη. 110427/ΔΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄3521) Τποςπγική Απόθαζη για 

ηην Σποποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηηρ ςπ’ απιθ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ 

Β΄1822)  Τποςπγικήρ Απόθαζηρ «Δθνικοί Κανόνερ Δπιλεξιμόηηηαρ δαπανών για ηα 

ππογπάμμαηα ηος ΔΠΑ 2014-2020 – Έλεγσοι νομιμόηηηαρ δημοζίυν ζςμβάζευν 

ζςγσπημαηοδοηούμενυν ππάξευν ΔΠΑ 2014-2020 από Απσέρ Γιασείπιζηρ και 
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Δνδιάμεζοςρ Φοπείρ – Γιαδικαζία ενζηάζευν επί ηυν αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ 

ππάξευν» (ΔΚΔΓ), 

5.  Σην με απιθμ. 1177/01.08.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 3163/Β/12.09.2017) «ύζηημα Γιασείπιζηρ και 

Δλέγσος ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Αλιείαρ και Θάλαζζαρ 2014-2020» όπυρ 

ηποποποιείηαι και ιζσύει 

6. Σην Κοινή Τποςπγική Απόθαζη με απιθ. 1393/25.10.2016 (ΦΔΚ 3501/Β/2016) με ηην οποία 

αναδιαπθπώθηκε η Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ηος Δ.Π. Αλιείαρ & Θάλαζζαρ 2014 – 

2020, όπυρ ιζσύει. 

7. Σην με απ. ππυη. Απόθαζη 366/04.02.2019 (ΦΔΚ 405/B/2019), με ηην οποία εκσυπούνηαι 

ζηην εηαιπία Αναπηςξιακή Ιονίυν Νήζυν- Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία ΟΣΑ 

απμοδιόηηηερ Δνδιάμεζος Φοπέα για δπάζειρ ηος Δ.Π. Αλιείαρ & Θάλαζζαρ 2014 – 2020, 

όπυρ ιζσύει.  

8. Σην ςπ’ απιθ. 730/26.03.2019 Απόθαζη «Έγκπιζη κπιηηπίυν επιλογήρ ππάξευν ανά μέηπο 

ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Αλιείαρ και Θάλαζζαρ» με ηην οποία εγκπίθηκαν με 

γπαπηή διαδικαζία από ηην Δπ. Παπακολούθηζηρ ηος Δ.Π. Αλιείαρ και Θάλαζζαρ 2014 -

2020, η μεθοδολογία και ηα κπιηήπια επιλογήρ ηυν ππάξευν Γημοζίος σαπακηήπα ηηρ 

Πποηεπαιόηηηαρ 4 «Αύξηζη ηηρ απαζσόληζηρ και ηηρ εδαθικήρ ζςνοσήρ», Μέηπο 8.3.3: 

Άπθπο 63 ηος Καν. (ΔΔ) 508/14, «Δθαπμογή ζηπαηηγικών ηοπικήρ ανάπηςξηρ» (για 

παπεμβάζειρ δημόζιος σαπακηήπα), 

9. Σην με απ. ππυη.12695/14.10.2021 ππόζκληζη ηηρ ΑΝΙΟΝ ΑΑΔ ΟΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΟΥΗ» H ΟΠΟΙΑ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΘΑ, ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΓΗΜΟΙΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΑΛΙΔΤΣΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΝΟΣΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ»   

10. Σo με ID 296192 – 31/01/2022 – ώπα: 13:57 Σεσνικό Γεληίο Ππάξηρ ηος Γικαιούσος , Γήμορ 

Νόηιαρ Κέπκςπαρ ππορ ηον Δ.Φ. ΑΝΙΟΝ ΑΑΔ ΟΣΑ για ηην ένηαξη ηηρ ππάξηρ ζηο Δ.Π. 

«ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΑ», 

11.  Σο αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ, όπυρ αςηό καηαγπάθεηαι ζηα έγγπαθα ηεκμηπίυζηρ ηηρ 

θεηικήρ αξιολόγηζηρ ηηρ ππόηαζηρ και ειδικόηεπα ζηο Φύλλο αξιολόγηζηρ και ζηον Πίνακα 

Οπιζηικήρ Καηάηαξηρ ηυν πποηάζευν πος έσοςν αξιολογηθεί θεηικά και αποηςπώνεηαι ζηο 

ΟΠ –ΔΠΑ 

12.  Σην με απ. ππυη. 12935/03.10.2022 θεηική ειζήγηζη ηος πποφζηαμένος ηος Γιεςθςνηή 

Δ.Φ. ηηρ ΑΝΙΟΝ ΑΑΔ ΟΣΑ.   

 

Αποθαζίζει  

ηελ Έληαμε  ηεο Πξάμεο «Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάπιαζε πεξηνρψλ ζε πθηζηάκελα ιηκάληα, 

παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Νφηηαο Κέξθπξαο θαζψο θαη πέξημ ηνπ πνηακηνχ Μεζνγγήο» κε Κσδηθφ 

ΟΠ 5162277 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020». Η Πξάμε 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο. 
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Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΑΞΗ 

1.Κωδικόρ Ππάξηρ /MIS (ΟΠ):  5162277 

2.Γικαιούσορ: ΓΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

3.Κωδικόρ Γικαιούσος: 40124124 

4.Φςζικό ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ: 

Η πξνηεηλφκελε πξάμε πεξηιακβάλεη ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάπιαζε 

πεξηνρψλ ζε πθηζηάκελα ιηκάληα, παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Νφηηαο Κέξθπξαο θαζψο θαη πέξημ ηνπ 

πνηακηνχ Μεζνγγήο. Αλαιπηηθά νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα ησλ 

αλαπιάζεσλ ε πξνκήζεηα είλαη νη αθφινπζεο: 

1. ΛΙΜΑΝΙ ΠΔΣΡΙΣΗ 

 

2. ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΡΓΤΡΑΓΩΝ 

 

3. ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΤΚΩΝ ΛΔΤΚΙΜΜΗ 

 

4. ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΛΤΒΙΩΣΗ 

 

5. ΠΟΣΑΜΙ ΜΔΟΓΓΗ 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζθνπεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ 

ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο, θάηη πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε επηζθέπηεο, κφληκνπο θαηνίθνπο θαη επαγγεικαηίεο. 

 

5. Παπαδοηέα ππάξηρ 

Π1.1: ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΔΣΡΙΣΗ 

-Αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ ζηα φξηα ηεο ιηκεληθήο δψλεο πεξίπνπ 1.200 ηκ 

-Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθνχ θξεαηίνπ απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ 

-Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκελίζθνπ 

 

Π1.2: ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΡΓΤΡΑΓΩΝ:  

-Αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ ζηα φξηα ηεο ιηκεληθήο δψλεο πεξίπνπ 600 ηκ 

-Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκελίζθνπ 

 

Π1.3: ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΤΚΩΝ ΛΔΤΚΙΜΜΗ 

-Αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ ζηα φξηα ηεο ιηκεληθήο δψλεο πεξίπνπ 400 ηκ 

-Δπηζθεπή ξάκπαο αλέιθπζεο/θαζέιθπζεο ζθαθψλ 

-Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκελίζθνπ 

 

Π1.4: ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΛΤΒΙΩΣΗ 

-Δπηζθεπή αλσδνκήο θξεπηδσκάησλ 

 

Π1.5: ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ ΜΔΟΓΓΗ 

-Αλάπιαζε 300 ηκ πιεζίνλ ζην πξψελ ζρνιείν θαη κπξνζηά απφ ην γήπεδν κπάζθεη  
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-Πεδνδξφκεζε 350 κ .Υ 1,5 κ (πεξηπνπ) θαη αλάπιαζε ζηεζαίνπ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ζηελ θάζνδν 

ζην πνηάκη. 

-Αλάπιαζε 250 ηκ  πεξίπνπ ζην ηέξκα ηνπ δξφκνπ πιεζίνλ ηεο παξαιίαο ζηελ είζνδν ηνπ πνηακηνχ 

 

 

6.1 ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ 

ΚΧΓ. 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΜΔΣΡΟ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ ΣΗ 
ΠΡΑΞΗ 

O4.4  Αξηζκφο Έξγσλ 
Γεκνζίνπ 
Υαξαθηήξα  

Απιθμόρ  4.1  1  

 

6.2 ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

ΚΧΓ. 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΜΔΣΡΟ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ ΣΗ 
ΠΡΑΞΗ 

R4.4  Ωφελοφμενοσ 
πληθυςμόσ από Πράξεισ 
Δημοςίου Χαρακτήρα  

Αριθμόσ  4.1  16.010 

 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 01/12/2022 

8. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 30/09/2023 

 

9. Η αλάιεςε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο (ζχκβαζε) ηνπ πξψηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη έσο 

01/11/2022 

(ε εκεξνκελία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, φπσο απηφο 

απνηππψλεηαη ζην ΣΓΠ , αθνχ έρεη ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα κελ πξνθχπηεη ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ 

ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4314/2014.] θαη έρεη δηαζθαιηζηεί φηη ε πξάμε ζα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηεο 

επηιέμηκεο πεξηφδνπ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ ΠΡΑΞΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 286.440,00 € 

ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 0,00 € 

ΜΗ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 0,00 € 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΑΞΗ 286.440,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗ 286.440,00 € 

 

 

 

 

10. Η επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 286.440,00 

€. 

 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

11. Η δημόζια δαπάνη ηηρ ππάξηρ πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ανέπσεηαι ζε 286.440,00 €. 

Η δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο επηκεξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 
ΚΧΓ. 

Α 

ΚΧΓ. Ππάξηρ Α 
(ΚΧΓ. 

Δναπίθμος)* 

Ππόηαζη 
εγγπαθήρ 

Δνεπγόρ 
Δνάπιθμορ  

(πος ζςνεσίζει 
να πληπώνει 
ηην ππάξη) 

Π/Τ Τποέπγων 
Πποπαπαζκεςαζηικών 

Δνεπγειών  
ύνολο Π/Τ 

Δ0861 2022Δ08610055  Νέν Έξγν ΠΓΔ  Ναη 0,00 286.440,00 € 

      

      

* Ο θσδηθφο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Α απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

12. To επηιέμηκν πνζφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην ΠΓΔ, αλέξρεηαη ζε 

286.440,00 €. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα πινπνηήζεη ηελ πξάμε, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ απηήο, θαζψο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο 

έληαμεο.   

ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, ε  ΓΑ/ ΔΦ 

επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμήο ηεο. 

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Επιηροπής Διαχείριζης Προγράμμαηος CLLD/LEADER 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΣΕΧΗ 
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. Παξάξηεκα Ι : ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Απφθαζεο 

Έληαμεο.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

 
• Τποςπγείο Ανάπηςξηρ και Δπενδύζευν, Γιεύθςνζη Γημοζίυν Δπενδύζευν, Νίκηρ 5 – 7, Αθήνα 
(κοινοποιείηαι ηλεκηπονικά μέζυ ηος ΟΠ ΔΠΑ)  

•  Φοπέαρ Υπημαηοδόηηζηρ (ΤΠΑΑΣ – Γενική Γιεύθςνζη Οικονομικών Τπηπεζιών) (κοινοποιείηαι 
ηλεκηπονικά)  

•  Δθνική Απσή ςνηονιζμού ΔΠΑ (κοινοποιείηαι ηλεκηπονικά μέζυ ηος ΟΠ ΔΠΑ)  

•  ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ (Μονάδερ Α, Β1, Γ1) (κοινοποιείηαι ηλεκηπονικά)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ  

Ο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο «ΓΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ» αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ 
ππνρξεψζεηο : 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ  

(i) Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.  

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ θαη ηδίσο 

ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. 

Σπρφλ ππεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

ελεξγεηψλ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο, επηθέξεη ηελ 

απηνδίθαηε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο (δειαδή ε πξάμε απεληάζζεηαη απφ ην 

ΔΠ).  

ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ κε ππνέξγα πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ππνέξγσλ ε εγγξαθή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γίλεηαη ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ. Δθφζνλ, ηα ππνέξγα ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θχξηα ππνέξγα εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ, κεηά απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΓΑ ή ηνπ ΔΦ  πξνο ηε ΓΓΔ. πλεπψο,  

Η αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ηεο 
πξψηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν 10 ηεο Απφθαζεο 
Έληαμεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε Απφθαζε Έληαμεο ζα αλαθιεζεί 
κεηά απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ/ ΔΦ θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ. Η 
παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ 

ηελ επηηήξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηε ΓΑ/ ΔΦ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο 

έληαμεο ηεο πξάμεο.  

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

(iii) Να ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πξάμεσλ/ππνέξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα.  

(iv) Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) ζρεηηθά 

κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιιεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη 

νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.  

(v) Να πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ  πζηήκαηνο ΟΠ – ΔΠΑ  κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο πξάμεο πνπ 

πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ  παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε 

πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε  δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 
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(vi) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ζην 

ΟΠ - ΔΠΑ,  ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί δηαζχλδεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ  πζηεκάησλ ηνπ κε ην ΟΠ – ΔΠΑ  γηα ηελ 

απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

(vii) Να εθαξκφδεη ην Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΑ, αλάινγα κε ην επίπεδν 

εκπινθήο ηνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.  

3.  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.  

(ii) Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη 

δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ή ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.  

(iii) Να ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) θαη ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξάμεο 

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

δηαηηζέκελσλ πφξσλ.  

β) επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ 

γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα, εθφζνλ απαηηείηαη 

γ)  ζηελ πεξίπησζε πξάμεο πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα έζνδα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη, εηεζίσο, ζηνηρεία γηα ηα 

θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο, γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ή έσο 

ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ γηα ην θιείζηκν ηνπ ΔΠ, αλαιφγσο κε ην πνηα 

εκεξνκελία είλαη πξνγελέζηεξε,   

δ) ζηελ πεξίπησζε πξάμεο πνπ παξάγεη θαζαξά έζνδα κφλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο θαη ηα 

νπνία δελ είραλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο (άξζξν 65 παξ. 8 ηνπ Καλ. 

1303/13), ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα δειψζεη, ην αξγφηεξν, ζην ηειεπηαίν Γειηίν 

Γήισζεο Γαπαλψλ πνπ ππνβάιιεη.   

4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη γηα φζν 

ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Αξρή 

Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(ii) Να απνδέρνηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά 

φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 

5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Να απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ δεκνζηνπνηεί ε 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ν ΔΦ), ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.alieia.gr, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 119 θαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Καλ.  

508/2014, θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζχλνςε ηεο 

πξάμεο, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε 

δαπάλε, πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο 

ηνπνζεζίαο, ρψξα, νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο.  

http://www.alieia.gr/
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(i) Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο, αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηεο πξάμεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Έλσζεο ζηελ πξάμε. 

Όια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ν δηθαηνχρνο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζηήξημε ηεο πξάμεο απφ ηα Σακεία, πξνβάιινληαο: 

α) ην έκβιεκα ηεο Έλσζεο καδί κε αλαθνξά ζηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 763/2014· 

β) αλαθνξά ζην Σακείν πνπ ζηεξίδεη ηελ πξάμε. 

 

Οη ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ζηήξημε 

πνπ έρεη ιάβεη ν δηθαηνχρνο απφ ην Σακείν είλαη: 

-  Αλάξηεζε πξνζσξηλήο πηλαθίδαο, ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ζε νξαηφ ζεκείν απφ ην θνηλφ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ 

ησλ 500.000 επξψ, θαηά ηε θάζε πινπνίεζήο ηνπο.  

-  Σνπνζέηεζε κφληκεο αλακλεζηηθήο πιάθαο ή πηλαθίδαο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν 

εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο 

ή θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ (ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

άλσ ησλ 500.000 επξψ. 

Οη αλακλεζηηθέο πιάθεο ή πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 763/2014, αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία 

θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ, ην έκβιεκα ηεο έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ Έλσζε, θαη ην 

Σακείν ή ηα Σακεία πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν. 

-   Σνπνζέηεζε κίαο αθίζαο κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην έξγν (ειάρηζην κέγεζνο Α3) πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ 

ην θνηλφ, φπσο ε είζνδνο ζε έλα θηίξην, γηα πξάμεηο κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε θάησ ησλ 

500.000 επξψ. 

 

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  

(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην θάθειν ηεο πξάμεο 

λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο 

ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο πξάμεο. Η ΓΑ/ 

ΔΦ ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

εγγξάθσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ 

πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(ii) Να θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) ην 

έληππν Δ.Ι.1_6 «Καηάζηαζε ηήξεζεο θαθέινπ Πξάμεο», ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, 

θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη 

ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή ππφ ηελ νπνία ζα ηεξνχληαη, ην αξγφηεξν κε ηελ 

ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπάλεο.  

(iii) Να ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή 

ελαιιαθηηθά ν ΔΦ). 

(iv) Να ηεξεί ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ:  

α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

ηειηθή πιεξσκή ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη: 
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 παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο 

πξνγξάκκαηνο 

 αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα 

εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα 

 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 

β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π 

(ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦΓ) ή θαζνξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε. 

Η ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, 

κε δηνηθεηηθέο ή θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηελ Γ.Α. ή ηνλ ΔΦ. (ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ δεζκεχζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε αθνξά απηφλ ηνλ θνξέα) 

7. Διδικοί Όποι 

 

Ο Γηθαηνχρνο, Γήκνο Νφηηαο Κέξθπξαο, νθείιεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ αηηήκαηνο ζηήξημεο, λα 

ηξνπνπνηήζεη ην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Κέξθπξαο –γηα ηηο πεξηνρέο 

παξέκβαζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ δεχηεξν εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ- ψζηε ην θείκελν λα ζπλάδεη κε απηφ 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κε ζαθή πεξηγξαθή ππνρξεψζεσλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ.     
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