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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
lappasko@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 2016 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5001084 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 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 τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005),
3.Την υπ. αρ. πρωτ. 34686 / 27.03.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 178 / 27.03.2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και 
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για το Διορισμό της Ειδικής 
Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ 
και ΤΣ,
4. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β’/23.01.2018) «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, 
παρ. 4 του Ν.4314/14» (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
5. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
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6. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 
2014GR16M1OP001) που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση C(2017) 8399 
final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση) και την Απόφαση C(2018) 8854 final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση)
7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (ΦΕΚ 5968/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση 
[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 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”»
8. Τη με αριθ. πρωτ. 3159/04-04-2019 (ΑΔΑ:Ω6ΜΒ465ΧΙ8-ΕΥΥ) Απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, του εγγράφου 13ης Εξειδίκευσης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
9. Τη με αρ. πρωτ. 84528/ΕΥΘΥ606 /1-08-2017 (ΦΕΚ 2706/Β/01.08.2017) υπουργική απόφαση με τίτλο 
«Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή»,
10. Τη με αριθ. πρωτ. οικ 5092/28/04/2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 
14, κωδικός πρόσκλησης 14.31.21.1 (κωδικός ΟΠΣ 1470 /1.3, ΑΔΑ:7ΤΦΖ4653Ο7-Α5Ο), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,
11. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ οικ. 6897/14-06-16  Απόφαση ένταξης της Πράξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".
12. Την σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων  ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας  Στερεάς 

Ελλάδας, για την περίοδο 2016 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  του Ε.Π. 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5001084
2.Δικαιούχος: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40408992
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Οδηγίας 2006/7/ΕΚ 
που αντικατέστησε την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009), εφεξής ΚΥΑ. Ειδικότερα μέσω της ΚΥΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας, θεσπίζονται 
μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και στην 
παροχή πληροφοριών προς το κοινό. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης είναι ενταγμένες στα Μητρώα 
Προστατευόμενων Περιοχών του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας και του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (για τη 
Λεκάνη Απορροής Ποταμού Μόρνου). Η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση της 
Χώρας και η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αποτελεί μία από τις δράσεις εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης. 
Ειδικότερα η πρόταση περιλαμβάνει τρία υποέργα: 1ο Υποέργο : «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2016 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ ». Η Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης 
απορρέει από το Άρθρο 4 της ΚΥΑ (άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ) και από τα Σχέδια Διαχείρισης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιείται από την Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Υδάτων Στερεάς 
Ελλάδας) κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (για το έτος 2016). Η παρακολούθηση γίνεται σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης με 
συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα. 2ο Υποέργο: «Παρακολούθηση 
της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2017-2023 σύμφωνα με την Οδηγία 
2006/7/ΕΚ». Η παρακολούθηση γίνεται όπως ακριβώς στο Υποέργο 1 και θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
(2017-2022). 3ο Υποέργο «Σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας για την περίοδο 2016-2023 », Το Μητρώο 
Ταυτοτήτων των ακτών απορρέει από το Άρθρο 7 της ΚΥΑ (άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ). Στόχος των ταυτοτήτων είναι η περιγραφή 
και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Κατά την κατάρτιση (στην περίπτωση ένταξης νέων 
ακτών), την επανεξέταση και την ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που προέρχονται 
από την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και τις αξιολογήσεις αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ.• Το σύνολο των 
παρακολουθούμενων σημείων,τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και οι ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης, αναρτώνται στο 
www.bathingwaterprofiles.gr της ΕΓΥ του ΥΠΕΝ. 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 1ο Υποέργο και 2ο Υποέργο: Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνει για κάθε παρακολουθούμενο έτος 
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τα παρακάτω: • Το 2016 αφορά 140 ακτες και τα έτη 2017-2023 αφορούν έως 187 ακτές. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει κατ' έτος 
χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών που θα διεξαχθούν κατά την κολυμβητική 
περίοδο, σύμφωνα τις μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Θα παραδοθεί ψηφιακό αρχείο excel στο 
οποίο θα αναφέρονται το όνομα του σημείου δειγματοληψίας, ο κωδικός του, η ακτή στην οποία αυτό ανήκει και η διοικητική υπαγωγή της 
(Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα), η περιγραφή του σημείου, σύμφωνα με τα όσα θα περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών οδηγιών της 
αναθέτουσας υπηρεσίας.• Πίνακα σε ψηφιακή μορφή (excel) με τις προσδιορισμένες ανά σημείο συντεταγμένες στα συστήματα 
συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 και ETRS '89. • Tα δελτία δειγματοληψίας – επισκόπησης της περιοχής κολύμβησης συμπληρωμένα κατά την 
επιτόπια επίσκεψη, ανά παρακολουθούμενο σημείο και όχι ανά ακτή. • Εισαγωγή των δεδομένων που αφορούν το Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης των υδάτων των ακτών κολύμβησης σε βάση δεδομένων που λειτουργεί υπό τη Ειδική Γραμματεία Υδάτων που είναι και 
ο αρμόδιος φορέας για την ενημέρωση και την λειτουργια όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων της πράξης με φιλικές προς τα ΑΜΕΑ 
ιστοσελίδες διάχυσης αποτελεσμάτων. 3ο Υποέργο: . Κατά την κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση του μητρώου η ταυτότητα 
που αφορά έως 85 ακτές περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα: • περιγραφή των φυσικών, γεωγραφικών και υδρολογικών 
χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης καθώς και άλλων επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη απορροής των εν λόγω υδάτων 
κολύμβησης που μπορούν ενδεχομένως να αποτελέσουν πηγή ρύπανσης, τα οποία είναι συναφή με τους σκοπούς της οδηγίας και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2000/60/ΕΚ • εντοπισμό και αξιολόγηση των αιτιών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάζουν 
τα ύδατα κολύμβησης και να βλάπτουν την υγεία των λουομένων • αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης κυανοβακτηρίων και 
μακροφυκών ή/και φυτοπλαγκτού • εάν, από την αξιολόγηση των αιτιών ρύπανσης, συνάγεται ότι υπάρχει κίνδυνος βραχυπρόθεσμης 
ρύπανσης, τις ακόλουθες πληροφορίες: - την αναμενόμενη φύση, συχνότητα και διάρκεια της αναμενόμενης βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, 
- λεπτομέρειες για τις τυχόν άλλες αιτίες ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται και του 
χρονοδιαγράμματος για την εξάλειψή τους, - τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης ρύπανσης και τα 
στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ανάληψη τέτοιας δράσης. • την τοποθεσία του σημείου 
παρακολούθησης. Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στη μελέτη που παραδίδει ο ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων χαρτών η οποία 
εκπονείται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, και στη μη τεχνική περίληψη που αναρτάται στην ιστοσελίδα 
http://www.bathingwaterprofiles.gr. 

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4411
Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/06/2016.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η31/12/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/03/2017. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Την αντικατάσταση των δεικτών εκροής (02101) και (02105) με την εισαγωγή νέου δείκτη (T4411 «Αριθμός Σχεδίων Δράσης Συστημάτων 
Εργαλείων κλπ που εκπονούνται/εφαρμόζονται») σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 206.414,00 206.414,00 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 49.539,36 49.539,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 255.953,36 255.953,36 

ΣΥΝΟΛΑ 255.953,36 255.953,36

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 255.953,36

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 255.953,36
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10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 255.953,36 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  255.953,36 € 

Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2016ΣΕ27510004 NAI  255.953,36 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 255.953,36 €. 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 

αρχικής απόφασης ένταξηςκαι δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί 

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η Επιβεβαίωση της Διοικητικής και Επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου δίδεται αυστηρά για τη συγκεκριμένη πράξη, σύμφωνα με 

την από 10/6/2016 απάντηση της ΕΥΘΥ στο με αρ. 62915/2.6.2016 ερώτημα (Helpdesk) της Μονάδας Απ της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η 

Επιβεβαίωση της Διοικητικής και Επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου δίδεται μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.Η Επιβεβαίωση της 

Διοικητικής και Επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου δίδεται μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.Η Επιβεβαίωση της Διοικητικής και 

Επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου δίδεται μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Φωτονιάτα Ευγενία

Κοινοποίηση: 

1) Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
2) Υπ.  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων  119, 101 92  Αθήνα
3) Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης

Εσωτερική διανομή: 
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