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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 
Ταχ. Κώδικας : 10441 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χ. Ματσούκα, Φ. Τσιριγώτη 
Τηλέφωνο: 210 52.75.111, 210 52.75.267   
Email: cmatsouka@mou.gr, ftsirigoti@mou.gr 

Αθήνα,  29/09/2022 

                  

                  Αριθμ. Πρωτ.: 4123 

 

 

 

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

   
   

ΘΕΜΑ: Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Τις παρ. 19 και 20, του άρθρου 65, του ν. 4914/2022 (Α’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

mailto:cmatsouka@mou.gr
mailto:ftsirigoti@mou.gr
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σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και 

άλλες διατάξεις».  

3. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την 

έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)», όπως 

κάθε φορά ισχύει.  

5. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων».  

6. Το π.δ. 40/2021 (Α΄ 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών 

Γραμματειών». 

7. Τις από 10.12.2021 αποφάσεις - συμπεράσματα της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2014 - 2020, όσον αφορά τα κριτήρια 

επιλογής της Δράσης 4.3.4. 

8. Την υπ΄ αρ. 152950/23-10-2015 Κ.Υ.Α. έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Π.Α.Α. 2014-2020. 

9. Την υπ΄αρ. 3299/16-12-2021 (Β΄ 5985) απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 

24944/20-09-2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066)». 

10. Την υπ΄αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»», όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

11. Την υπ΄αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/ 

20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 
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2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»»», όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

12. Την υπ΄αρ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού 

Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη 

θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης - Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων 

για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 

– Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.4 «Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως 

τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 531/24-02-2022, 757/18-03-2022 και 786/18-

03-2022 αποφάσεις. 

14.  Το έγγραφο της Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της Ε.Υ.Δ. Σ.Σ. Κ.Α.Π. 

με αριθμ. πρωτ. 1996/24-08-2022 και με θέμα «Υπερδέσμευση στο πλαίσιο της 

Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014 - 2020». 

15. Τις Αιτήσεις Στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία και τις προσφυγές των Δικαιούχων 

Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για την ένταξη των πράξεων στο Π.Α.Α. 2014 – 

2020, όπως υποβλήθηκαν στο Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

16. Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στα φύλλα 

διοικητικού ελέγχου στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και στον με αριθ. πρωτ. 4036/27-09-2022(ΑΔΑ: 

64ΘΠ4653ΠΓ-ΠΚ5) πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου. 

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 για τα 

προγράμματα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η προθεσμία καταβολής ενίσχυσης από τον οργανισμό πληρωμής 

που ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 

παρατείνεται για δύο έτη (έως 31/12/2025). 

Αποφασίζουμε 

την ένταξη των πράξεων των Δικαιούχων Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τα 

στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, 

Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», 

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 Π.Α.Α. 2014-2020. 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της 

ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων ορίζεται η 31 

Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η 

τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & 

Παρεμβάσεων, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1) ανέρχεται σε 1.845.700,00 € και πίστωση έτους 2022 

1.000,00 € (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ: 2022ΣΕ08210037). 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να 

υλοποιήσουν τις πράξεις σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτών 

καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης 

ένταξης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην 

ανάκληση της ένταξης της πράξης με τροποποίησης της παρούσας απόφασης. 

 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
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Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014-2020, την/τις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το 

ειδικό θεσμικό 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 των πράξεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014-2020, την/τις 

εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των πράξεων. 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

• Λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω στο σημείο Α 

«ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», η ανάληψη της νομικής 

δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου κάθε πράξης του Παραρτήματος ΙΙ, 

πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 01/12/2023. 

• Κατά την υποβολή στην Υπηρεσία μας του αιτήματος για την προέγκριση 

δημοπράτησης της κάθε πράξης του Παραρτήματος ΙΙ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται 

να αποστείλουν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης εφόσον απαιτείται 

επικαιροποίηση τους σύμφωνα με τον Νόμο 4416/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον οδηγό προληπτικών ελέγχων 

σταδίων υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων της Υπηρεσίας μας, όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

• Κατά την υλοποίηση των πράξεων θα πρέπει σύμφωνα με τον Οδηγό 

Προληπτικών ελέγχων σταδίων υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων της 

υπηρεσίας, να αποστέλλονται τα απαραίτητα έγγραφα στην Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εκδίδονται οι 

απαραίτητες Προεγκρίσεις. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 

               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

(μόνο ηλεκτρονική αποστολή) 

Προς: 

• 1. ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

2.ΔΗΜΟ ΣΑΜΗΣ 

3.ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. - Μονάδα χρηματοοικονομικών ροών και 

Ο.Π.Σ.Α.Α. (σε ηλεκτρονική μορφή) 

 

Κοινοποίηση:  

• Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά 

• Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Στύλιου 

• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών,  

κ. Δ. Οδ. Παπαγιαννίδη 

• Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

- Γραφείο Προέδρου, κ. Ε. Σημανδράκου 

- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π., γραφείο προϊσταμένου, κ. Ν. Μανέτα 

• Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, γραφείο 

προϊσταμένης, κα. Π. Πυριοβολή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ο δικαιούχος της κάθε πράξης του Παραρτήματος ΙΙ αναλαμβάνει την τήρηση των 

παρακάτω υποχρεώσεων: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 

ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές 

ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την 

προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

(ii) Να τηρεί τους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά, από το ειδικό θεσμικό 

πλαίσιο εφαρμογής της πράξης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π., 

από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και από 

τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους 

υποέργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία 

ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο 

σημείο ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Απόφασης Ένταξης (δηλαδή την 01-12-2023). Σε 

περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα 

ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 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 υποέργων δύνανται να 

επιφέρουν την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός 

συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της ένταξης της πράξης με 

τροποποίησης της παρούσας απόφασης.  

(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 Εφαρμογής Παρεμβάσεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για τις 

διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ιδία μέσα, ο δικαιούχος 
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υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ιδία 

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 Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων σχετικά με την εξέλιξη 

της πράξης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική 

και οικονομική υλοποίηση έως και την ολοκλήρωση της πράξης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου /υπομέτρου /δράσης ή/και τις 

απαιτήσεις της ανωτέρω Μονάδας.  

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

Ο.Π.Σ.A.Α. με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης 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 διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 

υποβάλλει στο Ο.Π.Σ.Α.Α. σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις 

σχετικές διατάξεις. 

(vii) Να παράσχει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. ή σε άλλους φορείς που έχουν 

εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της, καθώς και στους 

εξωτερικούς αξιολογητές του Π.Α.Α. 2014-2020 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 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 Εφαρμογή Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων μέσω των αιτήσεων πληρωμής. 

(ii) 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. 

(iii) Οι δαπάνες των συγκεκριμένων πράξεων του Παραρτήματος ΙΙ, που 

χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. δεν λαμβάνουν καμία άλλη χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης. 
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4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτει στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π., της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Α.Α. 2014-2020 και όλων των ελεγκτικών 

οργάνων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 εφόσον αυτά ζητηθούν. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις από όλα τα αρμόδια 

εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους 

χώρους υλοποίησης της πράξης και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου η πράξη να 

διατηρήσει το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:  

α) Εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή 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 της πράξης. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. ή την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

πράξη. 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την 

ολοκλήρωση της πράξης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014-

2020 ή την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχεται ότι τα στοιχεία του 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 λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 

του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ειδικής 
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Υπηρεσίας Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. ή/και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.  

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Να αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης ή/και στο 

Ο.Π.Σ.Α.Α. 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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

Ο.Π.Σ.Α.Α. 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ) σε € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

σε € 

1 0035991076 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

491.000,00 491.000,00 

1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

470.000,00 470.000,00 

2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ 
ΣΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

21.000,00 21.000,00 

2 0035984474 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

854.700,00 854.700,00 

1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑ 
ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ 

814.000,00 814.000,00 

2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 40.700,00 40.700,00 

3 0035986324 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

500.000,00 500.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.845.700,00 1.845.700,00 

 

ΑΔΑ: 67ΑΘ4653ΠΓ-9ΣΦ


		2022-09-29T11:44:08+0300
	Athens




