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Περιβάλλον»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εφαρµογή συστηµάτων επεξεργασίας νερού και νέα δίκτυα ύδρευσης για την ικανοποίηση αναγκών σε
νησιωτικές περιοχές της Αττικής µε προβλήµατα (ποιοτικά και ποσοτικά) σε πόσιµο νερό – έργα δικτύων ύδρευσης και
συστήµατα επεξεργασίας νερού»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
Π.∆63/2005 [ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005].
2. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2014
–2020 (ΦΕΚ 265/Α'/23–12–2014), όπως ισχύει.
3. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23-03-2015 [ΦΕΚ 715/Β/24–04-2015] µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 –
2020.
5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά την τεχνική προσαρµογή του Ε.Π.
“ATTIKH” 2014 – 2020.
6. Τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό C(2018) 8869 final/12.12.2018 & C(2019) 3088 final/16.04.2019, που αφορά
στην έγκριση της 2ης Αναθεώρηση του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.
7. Την από 03 – 07 – 2015 [Α∆Α: Ω35Κ7Λ7 – 6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020, µε
την οποία εγκρίθηκαν η µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και
εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.
8. Την µε αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016 [ΦΕΚ 5968 Β/31-12-2018] Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση της 55944/ΕΥΘΥ
421/24.05.2018 [ΦΕΚ 2080/Β/07.06.2018] υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
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∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων».
9. Την ΚΥΑ Γ1(δ) /ΓΠοικ. 67322/06.09.17 (ΦΕΚ 3282/Β/17) περί ποιότητας νερού ανθρωπινής κατανάλωσης σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
10. Το υπ. αριθµ. 54929/ΕΥΚΕ 5601/16-5-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ µε θέµα: «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε το πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων για έργα υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων (ΕΕΛ)».
11. Την από 3549/28-11-2019 [Α∆Α: 9Φ7Α7Λ7-ΦΧ7] απόφαση έγκρισης της 33ης Γραπτής ∆ιαδικασίας της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ Αττική 2014-2020, µε την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής της ∆ράσης "6.2.1.3:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ) ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ – ΕΡΓΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ".
12. Το γεγονός ότι στην ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας Αττικής γνωστοποιούνται ανάγκες σε ώριµα ή και συµβασιοποιηµένα έργα ύδρευσης στην
Περιφέρεια, τα οποία για διαχειριστικούς λόγους κρίνεται σηµαντική η ένταξή τους στο ΕΠ στην παρούσα φάση υλοποίησής του, καθώς
διευκολύνει την προσπάθεια επίτευξης του στόχου απορρόφησης στον Άξονα Προτεραιότητας 06.

ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων
(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

•

∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

•

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

•

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

•

∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

•

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

•

∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

•

∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΑΣ

•

ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.

•

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων
παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράµµατος/ων.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραµµατική σύµβαση µε τους παραπάνω αναφερόµενους.

1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Η εξασφάλιση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αποτελεί ανελαστική υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. και συγκεκριµένα
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998, όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015),
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης λοιπόν προβλέπεται η αποκατάσταση της ποιότητας και της επάρκειας πόσιµου νερού
στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής µε αποδεδειγµένα προβλήµατα ποιότητας και επάρκειας πόσιµου νερού.
Ειδικότερα οι παρεµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν θα λάβάνουν υπόψη την ΚΥΑ Γ1(δ) /ΓΠοικ. 67322/06.09.17 (ΦΕΚ
3282/Β/17) περί ποιότητας νερού ανθρωπινής κατανάλωσης σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σύµφωνα µε την οποία οι αρµόδιοι φορείς πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το νερό που
προορίζεται για πόση, µαγείρεµα προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις να είναι υγιεινό και καθαρό (άρθρο 4 της ΚΥΑ).
Συγκεκριµένα το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον:
α) είναι απαλλαγµένο µικροοργανισµών και παρασίτων και οποιωνδήποτε ουσιών (σε αριθµούς και συγκεντρώσεις) που απειλούν
ενδεχόµενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παρατήµατος Ι µέρη Α και Β της προαναφερθείσας ΚΥΑ.
Η περιοχή παρέµβασης πρέπει αποδεδειγµένα µε πρόσφατα στοιχεία να καταδεικνύει το πρόβληµα και να τεκµηριώνει την
βέλτιστη λύση µε οικονοµοτεχνικούς όρους, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την επάρκεια νερού.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης είναι δυνατή η χρηµατοδότηση παρεµβάσεων υποδοµών ύδρευσης (αγωγοί,
δίκτυα, ΜΕΝ, αφαλατώσεις, κλπ).
Ειδικές προϋποθέσεις:
Για διαχειριστικούς λόγους που προκύπτουν από την ανάγκη βελτίωσης της απορρόφησης του ΕΠ, οι προτάσεις των δυνητικών
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δικαιούχων, πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε συµβασιοποιηµένα έργα (αφορά στο κύριο υποέργο) µε δυνατότητα
ολοκλήρωσης έως 31/12/2023.
1.2 O ∆ικαιούχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΕ)
1303/2013.
1.3 O ∆ικαιούχος πρέπει να αποδέχεται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και
Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.
1.4 Ο ∆ικαιούχος οφείλει να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020,
ανάλογα µε το επίπεδο της εµπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών του.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεµατικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική
(ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα.

Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αττική
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -

ΚΩ∆.

16

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ∆ιαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτηµένου της
Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

ΚΩ∆.

06

ΚΩ∆.

06

ΚΩ∆.

6b

- Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισµούς που δεν έχουν πρόσβαση σε
υψηλής ποιότητας πόσιµο νερό

ΚΩ∆.

6.b.
1

- Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

ΚΩ∆.

ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

2.1

3

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι
είναι:

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών

Ε.Π:16

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΠΑ

Α.Π.: 06

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩ∆

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσµός που
εξυπηρετείται από βελτιωµένες υπηρεσίες
ύδρευσης

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6b
Ειδικός Στόχος: Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισµούς που δεν
έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιµο νερό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Άτοµα

Περισσότερο
ανεπτυγµένες
περιφέρειες

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

50.000,00

Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελεσµάτων

Ε.Π:1
6

Α.Π.06

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΠΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6b
Ειδικός Στόχος: Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισµούς που δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας πόσιµο νερό
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ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

T3262

Ποσοστό ισοδύναµου
πληθυσµού που έχει
πρόσβαση σε καλής
ποιότητας νερό
ύδρευσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΩ∆.
ΕΙ∆IΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΥΝ.

3.

Περισσότερο
ανεπτυγµένες
περιφέρειες

Ποσοστό (%)

6.b.1

ΑΝ∆Ρ.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΓΥΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

89,40

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

95,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1. Η συγχρηµατοδοτούµενη

(όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον
υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ) δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 19.000.000,00 € και κατανέµεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέµβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως:

Πίνακας 4
ΚΩ∆: 16
ΚΩ∆: 06

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αττική
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 06 / 6b

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(5)

∆ΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

(2)

(3)

(4)

020 Παροχή νερού για ανθρώπινη
κατανάλωση
(υποδοµή
εξαγωγής,
επεξεργασίας, αποθή- κευσης και διανοµής)

6.2.1.3:Εφαρµογή
συστηµάτων
επεξεργασίας νερού και νέα δίκτυα ύδρευσης
για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιώτικες
περιοχές της Αττικής µε προβλήµατα
(ποιοτικά και ποσοτικά) σε πόσιµο νερό –
έργα δικτύων ύδρευσης και συστήµατα
επεξεργασίας νερού

Περισσότερο
ανεπτυγµένες
περιφέρειες

19.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

19.000.000,00

ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

3.2

Η∆.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή
και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους ∆ικαιούχους µέσω
της οικείας ιστοσελίδας: www.pepattikis.gr

3.3

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης.

4.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η
ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.

4.2

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές
πληρωµές.

4.3

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στην µε αρ. πρωτ.
137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕ∆).

4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες ∆απανών βάσει παραστατικών
Κατηγορία δαπάνης

Α.1

4.4

Περιγραφή

Άµεσες δαπάνες

Έργα µε έσοδα
Προκειµένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη µετά την ολοκλήρωσή της και ενδεχοµένως
και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, καταρτίζεται από τον δικαιούχο χρηµατοοικονοµική ανάλυση σύµφωνα µε τις σχετικές
οδηγίες που είναι συνηµµένες στην παρούσα πρόσκληση Ο_Ε.Ι_4 «Οδηγίες για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων για
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Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020»).

4.5

Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας.
Ειδικές προϋποθέσεις:
Για διαχειριστικούς λόγους που προκύπτουν από την ανάγκη βελτίωσης της απορρόφησης του ΕΠ, οι προτάσεις των δυνητικών
δικαιούχων, πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε συµβασιοποιηµένα έργα (αφορά στο κύριο υποέργο) µε δυνατότητα
ολοκλήρωσης έως 31/12/2023.

5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5.1

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις µέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ
ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό λογαριασµό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηµατικό) για την
πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

5.1.1
5.1.2

αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και
αφ ετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου ή του κύριου ∆ικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της
πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς ∆ικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος µπορεί να
εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήµατος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασµού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.
Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για
κωδικό φορέα σύµφωνα µε τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης

5.2

Οι προτάσεις υποβάλλονται µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 05/12/2019 06:45:00 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 19/06/2020 23:59:00 (ηµεροµηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).
Επισηµαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου ή του κύριου ∆ικαιούχου
[στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς ∆ικαιούχους] (ατοµικός λογαριασµός χρήστη του
νόµιµου εκπροσώπου). Ο ∆ικαιούχος µετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενηµερώνεται σχετικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην
«ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741
εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον ∆ικαιούχο.

∆εν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσµιών.
Πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής
πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόµενης ηµεροµηνίας, σε
περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.
Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.pepattikis.gr.

5.3

Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), αποτελεί την πρόταση του ∆ικαιούχου και συµπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική
µορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συµπλήρωση των πεδίων του
Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης.
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηµατοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό ∆ελτίο
Πράξης :
02. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης
03. Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου:

(π.χ. νόµος, διοικητική ή κανονιστική διάταξη)
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05. Απόφαση Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης: Σε περίπτωση που η αρµοδιότητα για την
υλοποίηση της πράξης εκχωρείται σε άλλο οργανισµό ή φορέα, υποβάλλεται προγραµµατική σύµβαση ή σχετικές αποφάσεις των
∆.Σ. των συµβαλλοµένων µερών για την έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
06. Προγραµµατική σύµβαση, εφόσον απαιτείται
08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
22. Τυποποιηµένα χρονοδιαγράµµατα για την εκτίµηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράµµατος
31. Τεύχη ∆ηµοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριµένα Τεύχη): Λόγω του ότι στην παρούσα πρόσκλησή θα αξιολογηθούν θετικά
ΜΟΝΟ συµβασιοποιηµένα έργα, είναι αποδεκτά µόνο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
40. Μελέτη σκοπιµότητας ή σχετική τεκµηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης:
µπορεί να αποτυπώνεται σε έκθεση τεκµηρίωσης σκοπιµότητας υλοποίησης της πράξης)

(η σχετική τεκµηρίωση

41. Βεβαίωση-∆ήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
50. Εγκριτικές αποφάσεις µελετών
52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθµού προόδου αυτής, εφόσον απαιτείται
53. ∆ελτίο Ενεργειών Ωρίµανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται
60. ∆ιοικητική Ικανότητα / Οργανωτική ∆οµή και ∆ιαδικασίες
61. ∆ιοικητική Ικανότητα / ∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Οµάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
Λοιπά έγγραφα: •
Χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται
σύµφωνα µε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και είναι δηµοσιεύσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
www.espa.gr και www.pepattikis.gr
• Για τα υποέργα –εργολαβίες θα προσκοµισθούν τα εξής:
i. Για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) και για τις Μονάδες Αφαλάτωσης θα προσκοµισθεί οριστική µελέτη ή
προµελέτη, ανάλογα µε το ζητούµενο επίπεδο ωριµότητας για τον τρόπο δηµοπράτησης που ακολουθήθηκε,
ii. Για το δίκτυο µεταφοράς του νερού (εξωτερικό υδραγωγείο) και για το δίκτυο υδροληψίας και µεταφοράς του αφαλατωµένου
νερού, θα προσκοµισθεί οριστική µελέτη εκτός αν το δίκτυο µεταφοράς περιλαµβάνεται στην απόφαση του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων για την δηµοπράτηση του έργου µε προµελέτη,
iii.
Φάκελος ∆ηµοπράτησης, Εγκεκριµένα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (ανάλογα το επίπεδο δηµοπράτησης που απαιτείται),
iv.
Απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων περί αποδοχής του συστήµατος
δηµοπράτησης µε προµελέτη (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016), εφόσον απαιτείται
• Για τα υποέργα-προµήθειες, θα προσκοµισθούν αποτελέσµατα έρευνας αγοράς και τεκµηρίωση του προϋπολογισµού και του
χαρακτηρισµού της πράξης ως προµήθεια,
• Εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο του έργου ή απόφαση απαλλαγής ή τεκµηρίωση περί µη-απαίτησης, σύµφωνα
µε τις σχετικές εγκυκλίους του αρµόδιου Υπουργείου και τον Ν. 4014/2011, ή κατάθεση ΜΠΕ στην αρµόδια Υπηρεσία για έγκριση
Π.Ο.
• Αντίγραφο γνωµοδοτήσεων ή τυχόν απαιτουµένων αδειών συναρµόδιων Υπηρεσιών και Φορέων (πχ. εφορείες αρχαιοτήτων,
δασαρχεία, διευθύνσεις υδάτων κ.ο.κ.) όπου από ισχύουσες διατάξεις απαιτείται,
• Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις ή τεκµηρίωση περί µη-απαίτησης,
σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους του αρµόδιου Υπουργείου και τον Ν. 4014/2011,
• Αντίγραφο γνωµοδοτήσεων ή τυχόν απαιτουµένων αδειών συναρµόδιων Υπηρεσιών και Φορέων (πχ. εφορείες αρχαιοτήτων,
δασαρχεία, διευθύνσεις υδάτων κ.ο.κ.) όπου από ισχύουσες διατάξεις απαιτείται,
• Στοιχεία κυριότητας ή κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν/πιστοποιούν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης ή
τη σύσταση δουλείας οδού.
• Τυποποιηµένα (πινακοποιηµένα) χρονοδιαγράµµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της ρεαλιστικότητας του
χρονοδιαγράµµατος,
• Έκθεση τεκµηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία (εφόσον απαιτείται).
• Πίνακας ∆1 για την αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών, τεχνικών υποστηρικτικών µελετών της πράξης και του βαθµού
ωρίµανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου σταδίου των µελετών,
• Πίνακας ∆2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθµού προόδου αυτής,
• Για τα υποέργα της προτεινόµενης προς ένταξη πράξης στα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις, όλα τα απαραίτητα
έγγραφα που τεκµηριώνουν τη νοµιµότητα της διαδικασίας ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων, ήτοι:
i. Η µελέτη εφαρµογής του αναδόχου σε περίπτωση που εφαρµόζεται το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή»,
ii. Αντίγραφα των συµβάσεων, καθώς και τυχών τροποποιήσεών τους,
iii.
Εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης υποέργων/πράξης,
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iv.
Φωτοαντίγραφα δηµοσίευσης του διαγωνισµού στις Εφηµερίδες (αποκόµµατα όλων των εφηµερίδων
συµπεριλαµβανοµένης και της εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον υπάρχει διεθνής διαγωνισµός),
v. Οικονοµική προσφορά προσωρινού Αναδόχου,
vi.
Πρακτικά Επιτροπής επιλογής Αναδόχου,
vii.
Αποφάσεις αρµόδιας αρχής έγκρισης αποτελέσµατος και η κοινοποίηση του αποτελέσµατος στους άλλους
υποψήφιους αναδόχους,
viii.
Οι αποφάσεις εκδίκασης τυχόν ενστάσεων,
ix.
Πρακτικό Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνηµµένα στο Τ∆Π. Η ανάλυση για
τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε µορφή αρχείου Excel.

6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο ∆ικαιούχο ή από τον κύριο ∆ικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση
της υποβαλλόµενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των
πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα. Ειδικότερες λεπτοµέρειες ως προς την µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης
παρατίθενται στο σχετικό συνηµµένο ή/και στο περιεχόµενο της Πρόσκλησης.

Άµεση Αξιολόγηση

6.1

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάµεσο Φορέα) σε δύο
στάδια:
Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης,
που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η προθεσµία για τον έλεγχο της
πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του ∆ικαιούχου, από την αρµόδια ∆Α ή ΕΦ, ορίζεται µέχρι
εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από το ∆ικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο20, ν. 4314/2014)
Αιτιολόγηση επιλογής Άµεσης Αξιολόγησης: Σύµφωνα µε την ΚΥΑ Γ1(δ) /ΓΠοικ. 67322/06.09.17 (ΦΕΚ 3282/Β/17) περί ποιότητας
νερού ανθρωπινής κατανάλωσης σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι αρµόδιοι φορείς
πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το νερό που προορίζεται για πόση, µαγείρεµα προπαρασκευή
τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις να είναι υγιεινό και καθαρό (άρθρο 4 της ΚΥΑ). Συγκεκριµένα το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον:
α) είναι απαλλαγµένο µικροοργανισµών και παρασίτων και οποιωνδήποτε ουσιών (σε αριθµούς και συγκεντρώσεις) που απειλούν
ενδεχόµενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παρατήµατος Ι µέρη Α και Β της προαναφερθείσας ΚΥΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω η εξασφάλιση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αποτελεί ανελαστική υποχρέωση της χώρας έναντι της
Ε.Ε. και συγκεκριµένα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου
1998, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015) και ως εκ τούτου επιλέγεται η διαδικασία της άµεσης
αξιολόγησης.

6.2

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρµόδια ∆Α ή ΕΦ σχετικά µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 της ΥΑ µε αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’5968). Οι ενστάσεις
υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη
ηµέρα της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από τον ∆ικαιούχο ή τον κύριο ∆ικαιούχο (στην περίπτωση
πολλαπλών ∆ικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραµµένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης,
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εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον ∆ικαιούχο.
Η ∆Α ή ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων
εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ∆Α ή του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την
ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών και αναρτώνται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της ∆Α ή του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της ∆Α ή του ΕΦ που συµµετείχαν στη
διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριµένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα
στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούµενη ανεξαρτησία, µέσω της υποβολής δήλωσης µη σύγκρουσης
συµφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσµατα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ∆Α ή ο ΕΦ προβαίνει στην
αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για
χρηµατοδότηση µε βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ∆Α ή ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση
Απόφασης Ένταξης της πράξης.

6.3

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Περιφερειάρχη ΑΤΤΙΚΗΣ, σε συνέχεια προηγούµενης θετικής
εισήγησης τουπροϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ή από το αρµόδιο όργανο τουΕΦ σύµφωνα µε την απόφαση
ορισµού του ΕΦ.

6.4

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών,
καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.

7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις
αρµόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ,2131501517, e-mail:entotsika@mou.gr

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το θεσµικό
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων,
καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, δεικτών
παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την
εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί
βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ∆Α µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική
πληροφορία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Εισηγητής
Προϊστάµενος Μονάδας
Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Πίνακας Αποδεκτών:
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•
∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΚ 18010, ΑΙΓΙΝΑ
•
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΝΩΝΗΣ 3, ΤΚ 18010, ΑΙΓΙΝΑ
•
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΚ 80100, ΚΥΘΗΡΑ
•
∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 18020, ΠΟΡΟΣ
•
∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1, ΤΚ 18900, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
•
∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 18050, ΣΠΕΤΣΕΣ
•
∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΑΣ, ΤΚ 18040, Υ∆ΡΑ
•
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ., ΩΡΩΠΟΥ 156, ΤΚ 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, ΑΙΓΑΛΕΩ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ, ΤΚ
18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ 18545
Συνηµµένα:
•
Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων.
•
Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και Οδηγίες Συµπλήρωσης.
•
Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης.
•
Κριτήρια Επιλογής Πράξεων.
•
Οδηγός για την εκτίµηση ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014–2020 και σχετικά
υποδείγµατα.
•
Η Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)
•
Υπόδειγµα Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης υπολογισµού καθαρών εσόδων και οδηγίες συµπλήρωσης για τα
έργα που παράγουν έσοδα.
•
Η ΚΥΑ Γ1(δ) /ΓΠοικ. 67322/06.09.17 (ΦΕΚ 3282/Β/17) περί ποιότητας νερού ανθρωπινής κατανάλωσης σε
συµµόρφωση µε την Οδηγία 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
•
∆ελτία Ταυτότητας ∆εικτών CO18 και T3262.
•
Πίνακας ∆1 µε στάδια εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης πράξης.
•
Πίνακας ∆2 αποτύπωσης προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
•
Τυποποιηµένα χρονοδιαγράµµατα.
•
∆ελτίο προόδου ενεργειών ωρίµανσης υποχρεώσεων.
•
Έντυπο διευκρινήσεων επί της προκλησης ΑΤΤ105.
•
Το υπ' αρ. πρωτ. 54929/ΕΥΚΕ5601/16-05-2017 έγκραφο.
•
Παράρτηµα ΙΙ: Για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα
µε αναπηρία».
Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105–57, ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική διανοµή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
2. Προϊστάµενος Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
3. Προϊστάµενος Μονάδας Α’ Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

2.

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.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράµµατα
ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισµού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα
υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο προϋπολογισµός της
πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της ∆.Α. προς τη ∆∆Ε.
Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών
µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την
υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του
δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και
την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii)

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

(iii)

Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα.

(iv)

Να ενηµερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και
οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου.

(v)

Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ
– ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα προγραµµατισµού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου
της πράξης.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστηµάτων
του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.

(viii)

Για πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδοµένων συµµετεχόντων
(microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρµόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και
µεταβίβαση των δεδοµένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΚΤ/ΠΑΝ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Σελίδα 10

ΑΔΑ: ΨΗΩ47Λ7-9Ψ9
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδοµένων
συµµετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα)

3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της
ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να εφαρµόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή
Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων.
β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν
καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,
γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειµενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την
ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσµία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιµο του ΕΠ, αναλόγως µε το
ποια ηµεροµηνία είναι προγενέστερη,
δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη
κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο,
στο τελευταίο ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών που υποβάλλει.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii)

5.

Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους 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.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο ΠαράρτηµαΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και
στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της πράξης,
ηµεροµηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.

(i)

(ii)

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

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών σε ορατό
σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός
τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε
συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στον Κανονισµό821/2014,αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της ένωσης µαζί µε την
αναφορά στην Ένωση, και το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έµβληµα της Ένωσης, µε αναφορά
στην Ένωση και στο Ταµείο ή στα Ταµεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηµατοδοτείται από
περισσότερα του ενός Ταµεία, γίνεται αναφορά στα Ε∆ΕΤ).

δ)

Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφή, ανάλογη µε το
επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση.
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6.

ε)

Να τοποθετεί αφίσα µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων
ή πλακών.

στ)

Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή
της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

ζ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα
ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο
κοινό ή στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών συµµετοχής ή άλλων πιστοποιητικών,
περιλαµβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωµή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών, από την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Η ∆Α ενηµερώνει τον δικαιούχο για
την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιµότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των πρωτοτύπων
ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.

(ii)

Να κοινοποιεί στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης»,
στο οποίο, µεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία
και έγγραφα, καθώς και η µορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο µε την υποβολή του πρώτου ∆ελτίου ∆ήλωσης
∆απάνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.

(iv)

Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των
Ταµείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή ή εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει:

•

παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος

•

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα

•

ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα µπορούσαν να
υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το
θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε διοικητικές ή και
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των
µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τα παρακάτω στοιχεία θα συµπληρώνονται από τις ∆Α ή τους ΕΦ µέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης,
προκειµένου να είναι δυνατή η συµπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης από τα δεδοµένα της πρόσκλησης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:

1.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι):

2.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι)

3.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ (ναι/όχι):

4.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Σ∆ΙΤ (ναι/όχι):

5.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι):

OXI

OXI

ΟΧΙ

OXI

OXI

6.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι):

7.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι)

8.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ (ναι/όχι)

6.
7.

ΟΧΙ
OXI

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (ναι/οχι):

OXI
OXI

ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ:

1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή µερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από Μη
Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι)

OXI

2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δηµόσιες διοικήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες σε
OXI

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι)

3. Πράξεις που έχουν στόχο/συµβάλλουν (dedicated) στη βιώσιµη συµµετοχή και την
OXI

πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι)

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ι.ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μορφή Χρηµατοδότησης

FIN 01 (ID: 801)

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

Οικονοµική ∆ραστηριότητα

ECO 11 (ID: 11)

Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης

Μηχανισµός Εδαφικής ∆ιάστασης
Τύπος Εδαφικής ∆ιάστασης

TDM 07 (ID: 1007)

∆εν εφαρµόζεται

TER 07 (ID: 907)

∆εν εφαρµόζεται
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Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή
Νοµός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU)

EL30 (ID:55 )
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