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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, 

παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

VTMIS» με Κωδικό ΟΠΣ 5002707 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον 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. 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 τις Αποφάσεις C(2017) 8399 final / 6-12-2017 και την C(2018) 8854 

final/12.12.2018, 

3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της 

υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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”»,

4. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29-12-2017 (ΦΕΚ 81/Β’/23-1-2018) «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής 
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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»,

6. 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, 

7. Την ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 677) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 

ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Τη με α.π. 10073/ 10-12-2018 Έγκριση της 3ης τροποποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους Προγράμματος 

Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: ΨΖΛΗ465ΧΙ8-2ΨΔ),

9. Τη με α.π. οικ. 3159 / 04-04-2019 Απόφαση για την "Έγκριση, μέσω Γραπτής Διαδικασίας του Εγγράφου 13ης 

Εξειδίκευσης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020» (ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ)”,

10. Τη με α.π. 5439/5-6-2019 (κωδ. 16.36.2/έκδοση 4.0/ α/α ΟΠΣ 1066) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων για 

τη Δράση 16.36.2. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών», 

11. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ. 16361/28-12-2016  Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".

12. Τη σχετική θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αποφασίζει

την τροποποίηση της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση 

και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» στον Άξονα 

Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»  του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5002707

2.Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1011700

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 

 Γενική Περιγραφή Συστήματος VTMIS Το Εθνικό Σύστημα VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) 

είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας. Το εν λόγω Σύστημα αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο των δράσεων του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και του εκσυγχρονισμού των τότε υφιστάμενων 

υποδομών και τεχνολογιών πληροφορικής, με στόχο τη συμμόρφωση της Ελληνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης με τους 

διεθνείς και ευρωπαϊκούς (Ε.Ε.) κανόνες και πρότυπα (standards) στους τομείς της ασφάλειας ναυσιπλοΐας (maritime 
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safety), της ναυτικής ασφάλειας (maritime security), της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της προστασίας 

του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και της 

μείωσης των ναυτικών ατυχημάτων. Το Σύστημα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους σε 24ώρο βάση (24/7) για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης και παροχής οδηγιών σε πλοία που ναυσιπλοούν 

σε θαλάσσιες περιοχές, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία πλοίων (στενά, δίαυλοι), καθώς και για την 

παρακολούθηση πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των παρεχομένων 

υπηρεσιών του Συστήματος εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα και την καλή λειτουργία του επιμέρους εξοπλισμού. Ο 

εξοπλισμός, του VTMIS, δύναται να ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: Μηχανογραφικός – πληροφοριακός 

εξοπλισμός και λογισμικό Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Κτιριακές υποδομές / Πυλώνες. Έργο «Επέκταση, 

Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» Σκοπός του έργου θα είναι η αναβάθμιση του ήδη 

υπάρχοντος συστήματος VTMIS, ο εκσυγχρονισμός του καθώς και η επέκταση του με εισαγωγή νέων κέντρων υποδομής 

με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα κάλυψής των δυτικών (Ιόνιο), ανατολικών (Αιγαίο), νοτίων (νότια της Κρήτης) 

θαλάσσιων συνόρων της Χώρας, με την σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου “Π” ή ενός ”U”. Λόγω της μεγάλης 

πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου έργου καθώς και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας είναι απαραίτητο να προπορευτεί 

το παρόν έργο Ανάδοχου Τεχνικού Συμβούλου προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής προκήρυξη καθώς και 

ολοκλήρωση και παραλαβή του. Αντικείμενο και στόχος: Στο πλαίσιο του υλοποίησης του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση, 

και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» και λόγω του εξειδικευμένου και πολυσχιδή χαρακτήρα του, 

θεωρείται αναγκαία η υποστήριξη της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα από Τεχνικό Σύμβουλο, κατά τη φάση τεχνικής 

μελέτης, σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, παρακολούθησης υλοποίησης και παρακολούθησης δοκιμαστικής 

λειτουργίας (site acceptance tests) του νέου Έργου VTMIS. Ουσιαστικά ο Αναδόχος Τεχνικός Σύμβουλος του παρόντος 

έργου θα παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υπηρεσίες υποστήριξης: α) κατά την καταγραφή και αξιολόγηση 

υπάρχοντος συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System), β) κατά την φάση της προκήρυξη 

του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» γ) καθώς και κατά την φάση 

υλοποίησης του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS», όπως 

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στην παράγραφο «Παραδοτέα πράξης». 

5. Παραδοτέα πράξης: 

 ΦΑΣΗ 1η: Εργασίες πριν από τη συμβασιοποίηση του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος VTMIS» (εφεξής «Έργο») : Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου με λεπτομερή περιγραφή των εργασιών 

αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού VTMIS και θα 

περιλαμβάνει: Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Υφιστάμενης Υποδομής VTMIS σε τεχνικό-τεχνολογικό- επιχειρησιακό 

επίπεδο. A. Χρηματοοικονομική Αποτίμηση Υφιστάμενου Εξοπλισμού: Μελέτη όπου θα αποτυπώνεται η Καθαρή Παρούσα 

Αξία (ΚΠΑ) σε συνδυασμό με τις αποσβέσεις και την ανωτέρω αναφερόμενη τεχνο -οικονομική αξιολόγηση. B. Πλήρη 

Αξιολόγηση Κτιριακών Υποδομών και Υποβολή Τεχνικών Υπομνημάτων και Μελετών. Υφιστάμενος Εξοπλισμός VTΜΙS I. 

Κατάσταση κτιριακών υποδομών και τυχόν απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασής τους. II. Αποτύπωση γεωγραφικής 

περιοχής, περιγραφή κλιματικών συνθηκών που εκτίθεται ο εξοπλισμός. III. Εκπόνηση έκθεσης για τις περιπτώσεις όπου 

κριθεί απαραίτητη η μεταφορά υπάρχοντος συστήματος σε άλλη περιοχή. Νέος εξοπλισμός VTMIS IV. Εκπόνηση έκθεσης 

για τα νέα κέντρα VTMIS, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις a. Κατάλληλη κτιριακή υποδομή (εγκατάσταση), b. 

κατάλληλη γεωγραφική περιοχή για τα νέα κέντρα VTΜΙS. Γενικά: Μελέτη σχεδίου επέκτασης σε νέες περιοχές, 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ανά τμήμα υλικού και περιοχή. Προτάσεις νέων αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών και υλικών 

για το Σύστημα στα εξής επίπεδα: a. επίπεδο υλικού – αισθητήρων, b. επίπεδο λογισμικού και λειτουργιών, c. κτιριακών 

υποδομών, d. διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας με έτερα συστήματα. ΦΑΣΗ 2η : Εργασίες κατά την διαγωνιστική 

διαδικασία του «Έργου»: Υποβολή αναφορών με σκοπό την υποστήριξη της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα προκειμένου: 

Ι. να αξιολόγησει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, II. να συμβάλλει στη λεπτομερή ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος 

τεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των Προσφορών της Διακήρυξης του «Έργου». 

ΦΑΣΗ 3η: Εργασίες κατά την υλοποίηση και παραλαβή του «Έργου»: Ο Ανάδοχος υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή καθ’ 
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όλη τη φάση υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας του «Έργου». Προσφερόμενες υπηρεσίες: A. Υπηρεσίες 

υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης υπό την μορφή τεχνικών αναφορών: Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου 

είναι να υποστηρίζει την Αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα και να συμβάλει, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του «Έργου», στην 

ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής. Ο Ανάδοχος υποστηρίζει την Αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση, έλεγχο και 

αποδοχή της μελέτης και ειδικότερα των παραδοτέων: a. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, b. Επικαιροποίηση 

εξοπλισμού και λογισμικού, c. Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, d Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων συστήματος, e. 

Αρχιτεκτονική Συστήματος - Μελέτη Εγκατάστασης, f. Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφής και διαλειτουργικότητας με 

συστήματα του Φορέα και/ή άλλων φορέων. B. Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του «Έργου», υπό την μορφή 

τεχνικών αναφορών. I. Μηνιαίες συνοπτικές αναφορές οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του 

συστήματος VTMIS και τις τυχόν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του και κάθε τεχνική επισήμανση. II. Εκθέσεις 

αξιολόγησης και ελέγχου μελετών, λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου υλοποίησης του «Έργου» εντός δεκαημέρου από 

την υποβολή τους. C. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του VTMIS 

(τεχνικές αναφορές). I. Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του «Έργου», και σύνταξη 

προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του. D.I. Τεχνική έκθεση δράσεων που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. II.Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί 

άμεση ενέργεια, είτε ζητείται από την Αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα, είτε αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4458

Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / 

Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & 

μελέτες

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 03/08/2017.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/08/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 18/06/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του έργου έως 31-08-2023 λόγω της 

υπογραφής της σύμβασης του υποέργου, η αντικατάσταση του δείκτη εκροής Τ4416 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την 

οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» με τον δείκτη Τ4458 «Υποστηρικτικά εργαλεία και 

υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες» και η κατάργηση του δείκτη εκροής Τ4418 «Τελικοί 

Δικαιούχοι που υποστηρίζονται» σε εφαρμογή της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως αυτή αποτυπώθηκε στην 

13η εξειδίκευση.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

i. Ποσό 

χωρίς ΦΠΑ
483.871,00 483.871,00

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

ii. ΦΠΑ 116.129,00 116.129,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 600.000,00 600.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 600.000,00 600.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 600.000,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 600.000,00

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 600.000,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  
600.000,00 € 

Η δημόσια 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 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2891 2016ΣΕ28910000 NAI  600.000,00 
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* 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 600.000,00 €. 

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 Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Φωτονιάτα Ευγενία

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα  
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

Εσωτερική διανομή: 

Μονάδες A’,  ΒΥΜ3’, 
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