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ΟΤΔ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. 
Α.Ε.) 
 

 

 
Ταχ. Δ/νση : Ν. Πλαστήρα – Κ.Αντωνιάδη 
Ταχ. Κώδικας :69132 
Πληροφορίες : Κυριακή Ευστρατιάδου 
Τηλέφωνο : 2531034071-2/ 83675 
Φαξ : 2531034073 
E- mail  : anro@anro.gr 

  
Κομοτηνή 24/10/2022 
Α.Π.: 1269 
 
 

 
 
 

 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   

 

ΘΕΜΑ:  2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2481/28-05-2020 Απόφασης Ένταξης των Πράξεων 

με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού 

προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Ροδόπης-

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ . 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

CLLD-LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Του ν. 4314/2014, ειδικά τα άρθρα 8 και 20, «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 το ν. 3419/2005 (Α΄ 
297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) το άρθρο 90 του 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 
β) Του ν. 4914/2022, ειδικά το άρθρο 65, παρ. 19, για τη μετονομασία της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 
σε ΕΥΕ ΠΑΑ (Α’ 61), όπως ισχύει. 
2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 
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β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 
γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή 
τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους 
και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 
δ) Την υπ’ αρ. 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. 
3. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020» (Β’ 1273), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
κάθε φορά. 
4. Την υπ’ αρ. 1337/4-5-2022 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο 
υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 
(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β’ 
2310), όπως ισχύει κάθε φορά. 
5.   Την υπ’  αρ. 849/04-05-2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές.» (ΦΕΚ Β΄2169/04-05-
2022). 
6. Την υπ’  αρ.   773/155557/10-05-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στις Ομάδες Τοπικής Δράσης του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 
1303/2013 για την υλοποίηση των πράξεων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) όσον αφορά στο Υπομέτρο 19.2 του 
Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.» (ΦΕΚ Β’ 2289/10-05-2022) 
7. τις υπ’ αριθμ. 401/17-06-2018 (θέμα 2ο) & 412/25-04-2017 (θέμα 5ο) αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΤΑ,  με τις οποίες εκχωρήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD – LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, όλες οι 
σχετικές με το ανωτέρω πρόγραμμα αρμοδιότητες, 
8. Την υπ’ αριθμ. 15/26-06-2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 
(Ε.Δ.Π.) CLLD – LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, περί συγκροτήσεως εκ 
νέου σε σώμα της ως άνω Επιτροπής, κατά την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος αυτής ο κύριος 
Δημήτριος Πολιτειάδης και εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με το 
τοπικό πρόγραμμα CLLD – LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 457/08-07-2020 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΔ 
Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης 
Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) με την αλλαγή του Προέδρου αυτής και η οποία απόφαση 
δημοσιεύθηκε προσηκόντως στο ΓΕΜΗ 
9.  Την υπ΄ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/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 
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επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων”»(Β΄5968), όπως ισχύει κάθε φορά. 
10. Την υπ’ αρ. 2635/20-9-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Περί πλαισίου λειτουργίας 
του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β 3313), όπως ισχύει. 
11. Τη με αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28-08-2017 επιστολή της ΕΥΚΕ «Οδηγίες και 
παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών 
Ενισχύσεων. 
12. 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 ισχύουν. 
13. Την με αρ. πρωτ. 177/26.03.2018 πρόσκληση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α στο ΠΑΑ 2014-2020. 
14.  Την με αρ. πρωτ. 2481/28-05-2020 Απόφαση Ένταξης της  Πράξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
15. Το με αριθμό 42/30-09-2022(θέμα 6ο) πρακτικό της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος 
CLLD-LEADER Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με θέμα «Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των έργων Δημοσίου 
χαρακτήρα, που εντάχθηκαν προς υλοποίηση στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD-
LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, ως προς το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης των έργων, ώστε να είναι σύμφωνες με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 1337/04-05-
2020 (ΦΕΚ 2310/11-05-2020) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»  

Αποφασίζει  

την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2481/28-05-2020  Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τα 

στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας λόγω: 

α. παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των πράξεων έως 30/06/2025  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τροποποιείται η προθεσμία ολοκλήρωσης των πράξεων έως 

30/06/2025, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 2481/28-05-2020   απόφαση ένταξης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ  

 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 Δικαιούχοι: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 2) ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 

 ΕΥΔ (ΕΠ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

•   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ (σε ηλεκτρονική μορφή). 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 Οργανισμό Πληρωμών - ΟΠΕΚΕΠΕ 

 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) 
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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 Ενωσιακή 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. 
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές 
απορρέουν από το άρθρο 20 της ΥΑ 3083/4-8-2021 (Β 3702 ), όπως ισχύει κάθε φορά. 
(ii) Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 
απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο Έργου της πράξης. 
Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης έως 
30-06-2025. Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του δικαιούχου (π.χ. ιατρικούς λόγους, 
καθυστερήσεις παραλαβής εξοπλισμού κ.λ.π.), το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενός ή 
περισσότερων έργων, μπορεί να παραταθεί πέραν της 30-06-2025 ημερομηνιών που, μετά 
από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, με 
κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας, επιφέρει την ανάκληση ένταξης της πράξης, 
αυτομάτως, από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ σε 
περίπτωση που έχει καταβληθεί δημόσια δαπάνη, αυτή επιστρέφεται εντόκως, από τον 
δικαιούχο της πράξης, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
(iii) 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. 
(iv) Να ενημερώνουν έγκαιρα την ΟΤΔ 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/ου ΟΤΔ. 
(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. 
(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. 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΚΝ46ΜΕ52-ΧΧΝ



ΚΩΔ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: ΑΔΑ… 

 

6/5 

 

 

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 ΟΤΔ 
μέσω των αιτήσεων πληρωμής. 
(ii) Αποδέχονται σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σε εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 7 του Καν. 651/2014 και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της έντασης 
της ενίσχυσης, ότι οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται 
στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, με βάση το προεξοφλητικό 
επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Ο υπολογισμός αυτός 
πραγματοποιείται κατά την τελική δόση – αποπληρωμή του έργου, αυτόματα από το 
ΠΣΚΕ. 
(iii) Αποδέχονται, σε περίπτωση χορήγησης χρηματοδοτικού εργαλείου σε εφαρμογή της 
παρ. 9 του άρθρου 37 του Καν 1303/2013 να πραγματοποιείται ο υπολογισμός του 
Ακαθάριστου Ισοδύναμος Ενίσχυσης κατά την τελική δόση – αποπληρωμή του έργου. 
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 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(ii) Να αποδέχονται επιτόπιες επισκέψεις από την ΟΤΔ και τους αρμόδιους με την υλοποίηση 
της πράξης φορείς και επιτόπιους ελέγχους 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: 
Για περίοδο τριών (3) ετών ή πέντε (5) ετών για μεγάλες επιχειρήσεις, από την τελευταία 
πληρωμή της πράξης από την ΟΤΔ του να μην επέλθει: 
 παύση ή μετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του τοπικού 
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. Ως ενδεικτική 
περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής αναφέρεται και η διαπίστωση περί πλημμελούς 
συντήρησης των έργων από τους δικαιούχους, με αποτέλεσμα αυτά να μην είναι 
πλέον λειτουργικά. 
Να τηρούν τα κριτήρια επιλογής, που αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για τρία (3) 
έτη ή πέντε (5) για μεγάλες επιχειρήσεις από την τελευταία πληρωμή της πράξης από την 
ΟΤΔ. Κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους οι 
δικαιούχοι υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά 
τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 37 της ΥΑ 3083/48-
2021(Β3702), όπωςισχύεικάθεφορά. 
 
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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. 
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(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 22 της ΥΑ 
3083/4-8-2021 (Β 3702 ),  όπως ισχύει και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ 
που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της ΟΤΔ. 
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. 
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου 
να λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, η στήριξη δεν 
καταβάλλεται ή ανακτάται εξ’ ολοκλήρου. 
Επιπλέον, ο δικαιούχος που δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει ενίσχυση, 
αποκλείεται από το υπομέτρο 19.2 για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για 
το επόμενο. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 23 
της ΥΑ 3083/4-8-2021 (Β 3702 ). 
Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Α/Α 
Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

2014-2020 
Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

(Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη) (€) 

Επιλέξιμη 
Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

Μη επιλέξιμες 
λοιπές αξίες (€) 

1 0010884843 Υδρευτική ενίσχυση οικισμών Ορεινού 
Όγκου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

48.000,00 € 48.000,00 € 0 

2 0010865248 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΒΔΗΡΩΝ 228.251,51 € 228.251,51 € 0 

3 0010884041 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

374.446,40 € 374.446,40 € 0 

4 0010871843 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΣ) 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΒΔΗΡΩΝ 439.161,49 € 439.161,49 € 0 

    ΣΥΝΟΛΟ  
 

1.089.859,40 € 
 

 
1.089.859,40 € 

 
0 
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