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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΑ 2014 - 2020

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28
Ταχ. Κώδικας : 264 41
Πληροφορίες: Γ. Μπουγιούκου
Τηλέφωνο : 2613611434
Fax : 2610422978
Email : gbougioukou@mou.gr

Προς: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1. 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 έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,
3. Την με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»
(ΣΔΕ), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ
4222/Β΄/28.12.2016) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά,
4. Τη με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι
Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ,
5. Τις από 04.04.2016 αποφάσεις - συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επ.
Παρακολούθησης του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
6. Την με αρ. πρωτ. 1184/12.03.2019 πρόσκληση της ΕΥΔ για την υποβολή προτάσεων στο
ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο ενεργοποίησης της δράσης 4.3.1,
7. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΕΥΔ για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως
υποβλήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ,
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8. Την αξιολόγηση, μέσω ΟΠΣΑΑ, των προτάσεων από την ορισθείσα προς τούτοA∆A:
Τριμελή
Επιτροπή Αξιολόγησης,
9. Τον, με βάση την ως άνω αξιολόγηση, προσωρινό πίνακα κατάταξης των προτάσεων ο
οποίος απεστάλη στους φορείς με το υπ. αριθ. πρωτ. 4605/04.11.2019 έγγραφο της ΕΥΔ
ΠΔΕ,
10.Τη μη υποβολή ενστάσεων από τους φορείς επί των αποτελεσμάτων που απεικονίζονται
στον προσωρινό πίνακα κατάταξης των προτάσεων, και την εκ του γεγονότος αυτού
επελθείσα οριστικοποίηση του,
11.Την αύξηση του Προϋπολογισμού της πρόσκλησης με κωδικό 4.3.1 /ΕΥΔΠ_91(1η) μέχρι το
ποσό των 15.307.091,87€ σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3335/21.10.2019 έγγραφο –
απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ.
12.Την αποστολή στους φορείς του επικαιροποιημένου/οριστικού πίνακα κατάταξης προτάσεων
με το υπ. αριθ. πρωτ. 4964/25.11.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΔΕ,
13.Την υπ’ αριθ. 5055/29.11.2019 εισήγηση της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για ένταξη των πράξεων του
επισυναπτόμενου πίνακα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Πίνακα
Κατάταξης Θετικά Αξιολογημένων Πράξεων

της παρούσας, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές

Εγγείων Βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που
Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την Προσαρμογή της Γεωργίας και της
Δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του ΠΑΑ 20142020.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εντασσόμενων πράξεων ορίζεται η 31
Δεκεμβρίου 2023. Εντούτοις, θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η
τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31
Αυγούστου 2023.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 15.307.091,87 €.
Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να
υλοποιήσουν τις πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών,
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καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα
το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης,
η ΕΥΔ ΠΔΕ επανεξετάζει την πράξη και δύναται να προβεί στην ανάκληση αυτής, με την
απόσυρσή της από την παρούσα συνολική απόφαση ένταξης στην οποία περιλαμβάνεται μέσω
τροποποίησης της τελευταίας.

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ,
την/ις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πλαίσιο εφαρμογής των πράξεων.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ
Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά
και κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ, την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πλαίσιο εφαρμογής των
πράξεων.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Βλ. Παράρτημα I (Υποχρεώσεις Δικαιούχων)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης Ένταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ (σε ηλεκτρονική μορφή).
3. Οργανισμό Πληρωμών -ΟΠΕΚΕΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω
υποχρεώσεων :
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές
ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

(ii) Να τηρούν τους όρους ή περιορισμούς που τίθενται, από το Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά, από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο
εφαρμογής της πράξης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ και την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020.
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης
αποτυπώνονται στη συνολική απόφαση ένταξης.

των

πράξεων,

όπως

αυτές

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης για κάθε μία από τις εντασσόμενες πράξεις
δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την
προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων 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. Οι ως άνω υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης δύνανται
να επιφέρουν την τροποποίηση της παρούσας απόφασης ένταξης στην οποία
περιλαμβάνεται η ανακαλούμενη πράξη.
(ii) Να διασφαλίζουν 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 λαμβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Δυτική Ελλάδα
2014 - 2020 για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων
συμβάσεων.
(iv) Να ενημερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Δυτική Ελλάδα
2014 - 2020 σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να
αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική
υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
θεσμικό πλαίσιο του μέτρου/υπομέτρου/δράσης, ή/και τις απαιτήσεις της ΕΥΔ ΠΔΕ.
(v) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ, με
τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν 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.
(vi) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που
υποβάλλουν στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις
σχετικές διατάξεις.
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(vii) Να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές του
ΠΑΑ
ή
άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της,
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη καθορισμένων στόχων και
προτεραιοτήτων.
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν 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.

(ii) Να υποβάλλουν (εάν και εφόσον υπάρχει ανάγκη και απαιτηθεί) στην ΕΥΔ ΠΑΑ, στην
ΕΥΔ ΠΔΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση
των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών
εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των
καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του
βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει
κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των
προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως
στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την
ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης
του ΠΑΑ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή
της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης,
η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν
άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην α) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΠΑΑ, β) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, γ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΠΔΕ, δ) ΟΠΕΚΕΠΕ, ε) Επιτροπή Παρακολούθησης, και στ) σε όλα τα ελεγκτικά όργανα
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις 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.
(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να
διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:
α) Για πράξεις που περιλαμβάνουν επένδυση 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



6Ν7Ζ7Λ6-7Ω∆
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής A∆A:
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 ΠΑΑ, την ΕΥΔ ΠΔΕ ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
πράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση
της πράξης, από την ΕΥΔ ΠΑΑ ή την ΕΥΔ ΠΔΕ.
5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111
του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν.
(ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.
(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ
του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ
που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020.
6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Να αποδέχονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση
κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και
προθεσμιών.
7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την
ανάκληση της απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση
των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α/
Α

1

2
3

4

5

6

7

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ
Σαβαλίων
Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ
Μυρτουντίων
Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄
Πύργου
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Α3 & Α4, ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 8 ΤΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ
ΚΑΤΟΧΗΣ
Παρεμβάσεις βελτίωσης
αρδευτικών δικτύων Δήμου
Θέρμου
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
A2/ΖΩΝΗΣ (9Α) & Α2/ΖΩΝΗΣ
(9Β+9Γ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τ.Ο.Ε.Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Αντικατάσταση Αγωγών &

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΔ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΕΠΙΛΕΓΟ
ΝΤΑΙ
ΠΡΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ
(ΝΑΙ/ΌΧ
Ι)

2.198.000,000

55,60

Αξιολόγηση
μέσω ΟΠΣΑ

ΝΑΙ

4.396.000,00

53,90

Αξιολόγηση
μέσω ΟΠΣΑ

ΝΑΙ

6.595.000,00

53,60

Αξιολόγηση
μέσω ΟΠΣΑ

ΝΑΙ

Κωδ. ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

0016072077

Περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδας

2.198.000,60

2.198.000,00

0016072060

Περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδας

2.198.000,60

2.198.000,00

0016071845

Περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδας

2.199.000,00

2.199.000,00

0016070646

Περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδας

1.600.000,00

1.600.000,00

8.195.000,00

52,90

Αξιολόγηση
μέσω ΟΠΣΑ

ΝΑΙ

0016015654

Δήμος
Θέρμου

725.000,00

725.000,00

8.920.000,00

52,40

Αξιολόγηση
μέσω ΟΠΣΑ

ΝΑΙ

0016071056

Περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδας

2.200.000,00

2.200.000,00

11.120.000,00

51,30

Αξιολόγηση
μέσω ΟΠΣΑ

ΝΑΙ

0016071643

Περιφέρεια

1.987.091,87

1.987.091,87

13.107.091,87

50,30

Αξιολόγηση

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α/
Α

8

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εκσυγχρονισμός του
Αρδευτικού Δικτύου του
Τ.Ο.Ε.Β. Μεσολογγίου με
εγκατάσταση Σύγχρονου
Ηλεκτρομηχανολογικού
Εξοπλισμού
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Λ1 & Λ4 ΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΣΙΝΙΟΥ

Κωδ. ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΔ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

Δυτ. Ελλάδας

0016071445

Περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΕΠΙΛΕΓΟ
ΝΤΑΙ
ΠΡΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ
(ΝΑΙ/ΌΧ
Ι)

μέσω ΟΠΣΑ

2.200.000,00

2.200.000,00

15.307.091,87

49,30

Αξιολόγηση
μέσω ΟΠΣΑ

ΝΑΙ

