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Υπ’ όψιν

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, Αθήνα 115 27
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κας Ναδαλή Μαρίας

Πληροφορίες: Γεώργιος Διμέλλης

-Υπεύθυνου Πράξης

Τηλ.: 2132142214, 210 6930155

κου Ανδρέα Μπαμπούνη

Fax: 210 6920437
Email: g.dimellis@mou.gr

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου» με
Κωδικό ΟΠΣ 5001496 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τον 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 τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.

Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως
τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ),
C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,

3.

Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση 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/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (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»”», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

4.

Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως
περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,

5.

Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 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)»,
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6.

Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,

7.

Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων
μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,

8.

Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου
Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,

9.

Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή
Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,

10. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
11. Τη με αρ. πρωτ. οικ.5099/28.4.2016 (ΑΔΑ: 78ΟΩ4653Ο7-Α76) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14
«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και τη με αρ. πρωτ. οικ
6074/27.5.2016 (ΑΔΑ: 79ΧΟ4653Ο7-Ω2Λ) τροποποίησή της,
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2671/ 30.03.2018 (ΑΔΑ: Ω7ΝΟ465ΧΙ8-ΤΗΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Συστήματος
Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5001496, και την με αρ.
πρωτ. οικ.4679/23.05.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΩΓ465ΧΙ8-5ΕΩ) Απόφαση Τροποποίησης,
13. Το με ID:117474/22.10.2020/ώρα 2:47μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου «Δήμος
Σίφνου», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
14. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9634/07-11-2020 εισήγηση για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Προϊσταμένης
της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου»
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):
5001496
2.Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
3.Κωδικός Δικαιούχου:
40129018
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου τύπου SCADA
(supervisory control and data acquisition) με κύριο σκοπό την εποπτεία της κατανάλωσης, τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων στη λειτουργία
των ενεργών στοιχείων του δικτύου (π.χ. αντλίες, δικλείδες, μειωτές πίεσης, κ.α.) και τον περιορισμό των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του
αστικού και περί-αστικού ιστού της νήσου Σίφνου.
Στόχος του έργου είναι να υλοποιηθεί και να εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και τηλε-ελέγχου υδραυλικών
εγκαταστάσεων που θα προσφέρει δυνατότητες εγκαίρου εντοπισμού διαρροών, μέσα από τηλεματική παρακολούθηση και έλεγχο των
υδάτινων πόρων, των μηχανημάτων άντλησης και των δεξαμενών αποθήκευσης των αντλιοστασίων καθώς και επιλεγμένων σημείων του
δικτύου διανομής.
Επιπλέον στόχος του έργου αποτελεί η αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου σε Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης,
που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση
και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για
διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης κλπ.
Κάθε σημείο προς έλεγχο και επόπτευση θα φέρει τους κατάλληλους αισθητήρες για την μέτρηση των απαιτούμενων παραμέτρων. Επιπλέον
θα εγκαθίσταται ειδικός εξοπλισμός διαχείρισης δεδομένων και επικοινωνιών (PLC-Programmable Logic Controller) για την μετάδοση των
δεδομένων στο Κέντρο Ελέγχου.
Τα σημεία ενδιαφέροντος κυρίως περιλαμβάνουν :
1.Γεωτρήσεις νερού
2.Αντλιοστάσια μεταφοράς νερού (Α/Σ)
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3.Δεξαμενές (Δ/Ξ)
4.Σημεία του δικτύου διανομής-Φρεάτια.
5.Ταχυδιυληστήρια Αφαλάτωσης
Η πράξη περιλαµβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ενός λειτουργικού και ενιαίου Συστήµατος Τηλεµετρίας και Τηλεελέγχου του
Δικτύου Ύδρευσης. Μεταξύ άλλων, το σύστηµα θα περιλαµβάνει:
•Όργανα µέτρησης παροχής, πίεσης τα οποία θα ενισχύσουν την υποδοµή του υφιστάμενου εξοπλισµού μετρήσεων και που θα αποτελέσει
το µέρος υποδοχής δεδοµένων του συστήµατος.
•Συστήµατα τηλεµετρίας (τοπικοί σταθµοί ελέγχου και µετρήσεων) των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, εγκατεστηµένων στις
γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαµενές καθώς επίσης και σε σημεία μέτρησης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο, αποτελούµενων βασικά
από προγραµµατιζόµενους ελεγκτές , συστήµατα ενσύρµατης αλλά και ασύρµατης επικοινωνίας και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό.
Η στατιστική ανάλυση, τηλεμετρικά μέσω λογισμικού, των δεδομένων ροής και πίεσης του νερού σε συγκεκριμένους άξονες ροής και
διακίνησης ύδατος θα εντοπίζει ενδεχόμενη διαρροή σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου και θα ειδοποιεί το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό
για την επιδιόρθωση της βλάβης. Οι παράμετροι που θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου σχετίζονται με την ποσότητα νερού
(ροή–κυβικά μέτρα) που αντλείται και διατίθεται στην κατανάλωση, ώστε να υπολογίζεται το ισοζύγιο, αλλά και την λειτουργία των
εγκαταστάσεων (λειτουργία αντλιών, στάθμη δεξαμενών κλπ), ώστε να υπάρχει πιο ορθολογική διαχείριση του υδραυλικού συστήματος.
5. Παραδοτέα πράξης:
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή, τους ελέγχους λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την
παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την
κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού βάσει προδιαγραφών και σχεδίων.
Επιπλέον θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές, παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
Το αντικείμενο της Πράξης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ένα (1) σύστημα διαχείρισης και ελέγχου διαρροών ύδρευσης που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
26 ΤΣΕ του Υδραγωγείου Ύδρευσης του Δήμου
Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ)
Δύο (2) Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (ΦΣΕ)
- Προμήθεια συσκευών εντοπισμού αγωγών και διαρροών και βαθμονόμησης παροχών.
Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει πρόσθετο σύστημα ελέγχου SCADA με συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τα ΣΕΔ με στόχο, μετά από τη
συνολική επεξεργασία όλων των σημείων ελέγχου του δικτύου, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του
συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, τον έλεγχο ποιότητας του νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, την
πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων αλλά και κανόνων λειτουργίας του δικτύου.
Μετά την κατάρτιση και εφαρμογή ενός νέου λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και
ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του ΔΗΜΟΥ, θα είναι εφικτή η υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης
ολοκληρωτικών λύσεων βασισμένων σε ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
CO18
T4468

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης
Πλήθος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των
διαρροών δικτύων ύδρευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Άτομα

Δεν εφαρμόζεται

12.000,00

Αριθμός

Δεν εφαρμόζεται

1,00

7.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 27/08/2018.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 31/12/2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της πράξης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
962.461,00
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ
230.990,64
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
962.461,00

1.193.451,64

0,00
962.461,00

1.193.451,64

962.461,00

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.193.451,64

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.193.451,64

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 962.461,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.193.451,64 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

Ε2751

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει
την πράξη)
2018ΣΕ27510059
NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

1.193.451,64

* 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 962.461,00 €.
Η διαφορά οφείλεται σε Mη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ’ του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ)

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 ένταξης και 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.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
Γεώργιος Ζερβός
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Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
Κοινοποίηση:
1.Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται
ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2.Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

Εσωτερική διανομή:
Μονάδες A’, ΒΠ3’

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
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