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ΚΩΔ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: ΑΔΑ… 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου 1, 

Διοικητήριο, Ιωάννινα 

Ταχ. Κώδικας : 452 21 

Πληροφορίες: Μ. Ματσάγκας 

Τηλέφωνο: 26513 60522 

Fax: 26510 60550 

Email: manomats@mou.gr  

  

 

 

Ιωάννινα, 09.12.2019 

Α.Π.: 3431 

 

 

  Προς: Ως Πίνακας Διανομής 

   

ΘΕΜΑ: Ένταξη των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0011360841, 0011238249, 0011042044, 

0010996843, 0010935651, 0011024644, 0011062448, 0011059653, 0011069447, 

0011349051, 0011366843, 0011069041, 0011068440, 0011307242, 0011301844, 

0011251446, 0011354055, 0011342441, 0011050247, 0010891049, 0011313243, 

0011313045, 0011314844, 0011325840, 0011313441, 0011357841, 0011069645 και 

0010709245 με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 
έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 

3. Την με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ), όπως 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 4222/Β΄/28.12.2016) και 
3485/08.11.2018 (ΦΕΚ 5091/Β΄/14.11.2018) Αποφάσεις και ισχύει κάθε φορά, 

4. Τη με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
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Προγραμμάτων Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 
1776/23.05.2019 (ΦΕΚ 1983/Β΄/30.05.2019) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά, 

5. 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, 

6. Τη με αρ. πρωτ. 117353/ΕΥΚΕ 6607/26.10.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ «Υπουργικές Αποφάσεις 
Υπομέτρου 19.2. Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020, 

7. Την υπ’ αριθ. 2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων και Αναπληρωτή Υπουργό 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», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1384/24.04.2019 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 1557/Β΄/08.05.2019) και ισχύει κάθε φορά, 

8. Τη με αρ. πρωτ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με το «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής 
των Τοπικών Προγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 1090/08.02.2019 (ΦΕΚ 
573/Β΄/25.02.2019) και 7281/05.11.2019 (ΦΕΚ 4205/Β/19.11.2019) και ισχύει κάθε φορά, 

9. 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 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

10. Την με αρ. πρωτ. 59/11.04.2018 πρόσκληση της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020,  

11. Τις αιτήσεις στήριξης προς την Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α.  για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως υποβλήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ, 

12. Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο φύλλο διοικητικού 
ελέγχου στο ΟΠΣΑΑ και στον πίνακα αποτελεσμάτων που εκδίδεται, 

13. Το από 24.04.2019 ακριβές απόσπασμα πρακτικού Νο 12 της Ε.Δ.Π. του Τοπικού Προγράμματος 
της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με το οποίο 
εγκρίνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των αιτήσεων 
στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης, όπως υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
208/14.05.2019 διαβιβαστικό έγγραφο, 

14. Το από 17.05.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο 
γνωστοποιείται στην  Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
το δείγμα ελέγχου της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
πρόσκλησης και ζητείται η προσκόμιση των φύλλων αξιολόγησής τους, 

15. Το με αρ. πρωτ. 218/20.05.2019 έγγραφο της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με το οποίο υποβάλλονται τα φύλλα αξιολόγησης των αιτήσεων 
στήριξης που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

16. Το με αρ. πρωτ. 1429/02.07.2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο 
αναφέρονται τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου της αξιολόγησης των αιτήσεων 
στήριξης, γνωστοποιείται η τήρηση του θεσμικού πλαισίου και εγκρίνεται η δημοσιοποίηση του 
προσωρινού πίνακα των αποτελεσμάτων,    

17. Το από 12.08.2019 ακριβές απόσπασμα πρακτικού Νο 16 της Ε.Δ.Π. του Τοπικού Προγράμματος 
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με το οποίο εγκρίνεται 
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η διαδικασία αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών, ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων 
των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης και η υποβολή αιτήματος 
σχετικά με την έγκριση υπερδέσμευσης για την πρόσκληση 59/11.04.2018 στην Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014 
- 2020, 

18. Το με αρ. πρωτ. 410/13.08.2019 έγγραφο της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με το οποίο υποβάλλεται στην Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014 – 2020 αίτημα σχετικά 
με την έγκριση υπερδέσμευσης για την πρόσκληση 59/11.04.2018, 

19. Το με αρ. πρωτ. 6546/04.10.2019 έγγραφο των Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α 2014 – 2020 και Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014 – 
2020, με το οποίο εγκρίνεται η υπερδέσμευση της με αρ. πρωτ. 59/11.04.2018 πρόσκλησης στα 
πλαίσια των δράσεων 19.2.4. και 19.2.5. για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Ο.Τ.Δ. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.,   

20. Το με αρ. πρωτ. 515/24.10.2019 έγγραφο της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με το οποίο υποβάλλεται ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων για τις 
αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της υποδράσης 19.2.4.5.  

21. Τo με αρ. πρωτ. 514/23.10.2019 εισήγηση της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με την οποία υποβλήθηκαν οι λίστες ελέγχου διακήρυξης και ελέγχου 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης με τα απαραίτητα έγγραφα για τις συμβασιοποιημένες 
προκαταρκτικές μελέτες (διακριτά υποέργα) της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011062448, 

22. Την με αρ. πρωτ. 3015/05.12.2019 θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με 
υπογεγραμμένες τις λίστες ελέγχου διακήρυξης και ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, 
μετά την εξέταση του φακέλου που υποβλήθηκε με την εισήγηση της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για τις συμβασιοποιημένες 
προκαταρκτικές μελέτες (διακριτά υποέργα) της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011062448. 

 

Αποφασίζει  

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος 

ΙΙ της παρούσας, στη Δράση 19.2.4.5. «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 

συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λ.π.» του Υπομέτρου 19.2 

«Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις 

δημοσίου χαρακτήρα»,  του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020.  

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων - Χρονοδιάγραμμα 

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι την 30-06-2023. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 1.053.496,85 €.  

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν τις 

πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις 

υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της απόφασης ένταξης. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΕΥΔ 

(Ε.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της 

απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία 

περιλαμβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις). 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 

13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων σχετικά με το «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών 

Προγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  την/ις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης. 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και 

κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με 

αρ. πρωτ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την/ις 

εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης. 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011360841 πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος 

για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της 

εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων, τα εξής έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς: α) 

Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη της 

ιδιωτικής συμμετοχής και β) Άδεια δόμησης ή σχετικό απαλλακτικό έγγραφο.  

 Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011238249 πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος 

για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της 

εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων, τα εξής έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς: α) 

Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη της 

ιδιωτικής συμμετοχής, β) Άδεια δόμησης ή σχετικό απαλλακτικό έγγραφο και γ) Έγγραφα  που να 

τεκμηριώνουν την ισχύουσα ή μελλοντική κάλυψη των απαιτήσεων για δυνατότητα πρόσβασης 

και εξυπηρέτησης σε κατάλληλους χώρους υγιεινής των ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο.  

 Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011062448 πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος 

για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της 
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εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων, τα εξής έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς: α) 

Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη της 

ιδιωτικής συμμετοχής και β) Έγγραφα  που να τεκμηριώνουν την ισχύουσα ή μελλοντική κάλυψη 

των απαιτήσεων για δυνατότητα εξυπηρέτησης σε κατάλληλους χώρους υγιεινής των ΑμΕΑ, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

 Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011307242 πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος 
για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της 
εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων, τα εξής έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς: α) 
Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη της 
ιδιωτικής συμμετοχής, β) Άδεια δόμησης ή σχετικό απαλλακτικό έγγραφο και γ) Πράξη 
χαρακτηρισμού για την έκταση του περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 
109987/05.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας για την έγκριση κατασκευής του 
έργου.  

 Για τις πράξεις με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0011301844, 0011251446, 0011313243 και 0011313045 

πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης 

κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων,  

έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη της 

ιδιωτικής συμμετοχής. Επίσης για την πράξη 0011313243 έγγραφα  που να τεκμηριώνουν την 

ισχύουσα ή μελλοντική κάλυψη των απαιτήσεων για δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε 

κατάλληλους χώρους υγιεινής των ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

 Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011313441 πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος 

για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της 

εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων, τα εξής έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς: α) 

Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη της 

ιδιωτικής συμμετοχής, β) Άδεια δόμησης ή σχετικό απαλλακτικό έγγραφο και γ) Έγγραφα  που να 

τεκμηριώνουν την ισχύουσα ή μελλοντική κάλυψη των απαιτήσεων για δυνατότητα πρόσβασης 

και εξυπηρέτησης σε κατάλληλους χώρους υγιεινής των ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο.  

 Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011357841 πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος 

για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της 

εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων, τα εξής έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς: α) Άδεια 

δόμησης ή σχετικό απαλλακτικό έγγραφο, β) Γνωμάτευση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & 

Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. και γ) Έγγραφα  

που να τεκμηριώνουν την ισχύουσα ή μελλοντική κάλυψη των απαιτήσεων για δυνατότητα 

πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε κατάλληλους χώρους υγιεινής των ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο.  

 Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010709245 πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή αιτήματος 

για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της 

εξέλιξης σταδίων δημοσίων συμβάσεων, τα εξής έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς: α) 

Έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη της 

ιδιωτικής συμμετοχής και β) Έγγραφα  που να τεκμηριώνουν την ισχύουσα ή μελλοντική κάλυψη 

των απαιτήσεων για δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε κατάλληλους χώρους υγιεινής 

των ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

 Για τις πράξεις με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0011360841, 0011238249, 0010935651, 0011062448, 

0011307242, 0011301844, 0011251446, 0011313243, 0011313045, 0011313441 και 0010709245 

πρέπει να υποβληθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
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Σχεδίου του Δήμου και απόσπασμα που περιλαμβάνει την ενταγμένη πράξη πριν την υποβολή του 

τελικού λογαριασμού.      

 Για τις πράξεις με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0011042044, 0010996843, 0011059653, 0011069447, 

0011349051, 0011366843, 0011069041, 0011068440, 0011354055, 0011342441, 0010891049, 

0011314844, 0011325840, 0011357841 και 0011069645 οι δικαιούχοι πρέπει να ακολουθήσουν 

διαδικασίες δημόσιας πρόσκλησης επιλογής για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 

36 της Υ.Α. 13765/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

10427/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”». Οι επιμέρους κανόνες και λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται από 

την ΟΤΔ.  

 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Καχριμάνης  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 

Ένταξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

- 44001 Πράμαντα 
2. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

- Αγία Κυριακή Θεριακησίου 45500 Ιωάννινα 
3. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

- Πλατεία Α. Παπανδρέου 5 45444 Ιωάννινα 
4. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 

- Κ. Καραμανλή 178, 46200 Παραμυθιά 
5. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

- Σουλίου 3 46100 Ηγουμενίτσα  
6. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

- Πλατεία Δημαρχείου 1 44100 Κόνιτσα  
7. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

- Ν. Χ. Αβέρωφ 2 44200 Μέτσοβο 
8. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

- Λ. Πασσαρώνος 1 45445 Ελεούσα 
9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- Συρράκο Ιωαννίνων 45500 
10. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 

- Πέρδικα Θεσπρωτίας 46100 
11. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων, 454 45 Πέραμα Ιωαννίνων 
12. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- Σκλίβανη Ιωαννίνων 45500 
13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΕΣΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΝΩΝ 

- Δραμεσιοί Ιωαννίνων 45500 
14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

- 28ης Οκτωβρίου 7 46100 Ηγουμενίτσα 
15. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- Ροδοτόπι Ιωαννίνων 45500 
16. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΒΥΛΙΖΑ» 

- Ματσούκι Ιωαννίνων 44001 
17. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ 

- Χουλιαράδες Ιωαννίνων 44001 
18. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

- Εθνικής Αντίστασης 0 46300 Φιλιάτες 
19. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΠΑΝΗΣ 

- Κοπάνη Ιωαννίνων 45500 
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20. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

- Ελευθερίας 7 46100 Ηγουμενίτσα 
21. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

- Κερασούντος 13 Ανατολή Ιωαννίνων 45221 
22. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

- Τσανάκα 1 44200 Μέτσοβο 
23. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΑΣ 

- Κρύα Ιωαννίνων 45500 
24. ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑΛΗ 

- Αρίστη Ιωαννίνων 44004 
25. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «ΡΕΝΑ ΚΩΤΣΙΟΥ» 

- Πάροδος Ολύμπου 6 46100 Ηγουμενίτσα 
26. ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. 

- Πλατεία Πύρρου & ΜΙΧ. Αγγέλου 1 453 32 Ιωάννινα 
27. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

- Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα 
 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

28. Οργανισμό Πληρωμών –ΟΠΕΚΕΠΕ 

- Δομοκού 5, 104 45, Αθήνα 
29. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

- Λ. Αθηνών 56, 104 41 Αθήνα 

 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

- Χρονολογικό αρχείο 

- Προϊσταμένη Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

- Προϊστάμενους Μονάδων Α και Β1 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 
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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 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. 

(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 με αρ. πρωτ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) ΥΑ, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

(ii) Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 
απόφαση ένταξης της πράξης. 

Σε περιπτώσεις που οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί 
με την αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την 
Απόφαση Ένταξης του έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού της 
προτεινόμενης πράξης που περιλήφθηκε στην αίτηση στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση 
ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους 

από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της 

Δημόσιας Δαπάνης της πράξης. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών 

ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας 

βίας. Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, δεν ισχύουν οι παραπάνω 

περιορισμοί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

σχετικά με τους λογαριασμούς-πιστοποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος έχει την 

ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, 

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023. 

Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει παράταση του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της πράξης, η οποία εγκρίνεται από τις ΕΥΔ (ΕΠ) της 

Περιφέρειας Ηπείρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30-06-2023 και σε κάθε περίπτωση δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την αρχική καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μιας πράξης μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμα 

μήνες, μετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από με 

αιτιολογημένη αίτηση του δικαιούχου προς αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω παρατάσεις 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 30-06-2023. 
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Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων δύνανται να επιφέρουν την επιβολή 

στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την 

ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην 

οποία περιλαμβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις).  

(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 λαμβάνουν έγκριση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου για τις διαδικασίες της 
διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων και τροποποίησης της 
νομικής δέσμευσης σε έργα που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις. Στις περιπτώσεις 
πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο 
απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή αυτού, και να 
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών 
έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. 

(v) 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 ΟΤΔ.  

(vi) 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. 

(vii)  Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν 
στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 

(viii) 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. 

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) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην ΟΤΔ, μετά την 
ολοκλήρωση της πράξης: 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των 
διατιθέμενων πόρων.  

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών 
εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών 
εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται 
στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια 
προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που 
υποβάλλει ο δικαιούχος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων 
εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα 
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καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την 
προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΠΑΑ, αναλόγως με το ποια 
χρονική στιγμή προηγείται.  

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα 
οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη 
δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο 
δικαιούχος.  

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 Ηπείρου, 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 όλες τις πράξεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός πέντε 
(5) ετών από την τελική πληρωμή 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. 

Επιπλέον ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, για τα οποία βαθμολογήθηκε 
κατά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης και αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για 
πέντε (5) έτη από την τελική του πληρωμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 23 της με 
αρ. πρωτ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε έτος και στο πλαίσιο της διάρκειας των μακροχρονίων 
υποχρεώσεων τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης 
των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους, έως τις 31-12-2023 και στο μετέπειτα χρονικό διάστημα 
των μακροχρόνιων υποχρεώσεων τους στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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 
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τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση 
τηρούνται οι διατάξεις του Καν. (EΕ) 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 25 της με αρ. 
πρωτ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) ΥΑ, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 
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.  

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 0011380641 
Αποκατάσταση ιστορικού κτηρίου 
Γιαννοπλάτειου Σχολής Μελιγγών και 
περιβάλλοντος χώρου    

Δήμος Δωδώνης 240.000,00 84.000,00 156.000,00 * 

2 0011238249 
    Μετατροπή διατηρητέου κτιρίου (παλαιού 

Δημοτικού Σχολείου) σε εκθεσιακό χώρο και 
χώρο πολυδραστηριοτήτων 

Δήμος Ιωαννιτών 369.000,00 78.000,00 291.000,00 * 

3 0011042044 Αγορά παραδοσιακών φορεσιών  
Σύνδεσμος Συρρακιωτών 

Ιωαννίνων 
14.880,00 14.880,00 0,00 

4 0010996843 Προμήθεια στολών και λαβάρου 
Μορφωτικός και 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Πέρδικας 

15.624,00 15.624,00 0,00 

5 0010935651 
 Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας θεάτρου 
στο κτίριο της πρώην Μαθητικής Εστίας  

Δήμος Ηγουμενίτσας 64.033,60 64.033,60 0,00 

6 0011024644 

Δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και ερμηνείας της 
φυσικής κληρονομιάς των 
προστατευόμενων περιοχών του Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων   

37.377,73 37.377,73 0,00 
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(ΦΔΠΛΙ)       

7 0011062448 
Μουσείο Ηπειρωτών μαστόρων Τ.Κ. 
Πυρσόγιαννης Δήμου Κόνιτσας 

Δήμος Κόνιτσας 328.435,41 157.000,00 171.435,41 * 

8 0011059653 
Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών 
Ηπείρου 

Αδελφότητα Σκλιβανιτών 
Ιωαννίνων 

14.999,04 14.999,04 0,00 

9 0011069447 Παραδοσιακές φορεσιές 
Σύλλογος Δραμεσιτών 

Γιαννίνων 
14.900,00 14.900,00 0,00 

10 0011349051 
Ενίσχυση Συλλόγου Σαρακατσαναίων 
Θεσπρωτίας για την προμήθεια χορευτικών 
στολών 

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Θεσπρωτίας 

11.625,00 11.625,00 0.00 

11 0011366843 
Ενίσχυση Πολιτιστικού, Λαογραφικού και 
Χορευτικού Ομίλου Ιωαννίνων  για την 
προμήθεια χορευτικών στολών 

Πολιτιστικός, Λαογραφικός 
και Χορευτικός Όμιλος 

Ιωαννίνων 
22.960,00 22.960,00 0,00 

12 0011069041 Προμήθεια παραδοσιακών στολών 

Πολιτιστικός και 
Μορφωτικός Σύλλογος 

Ματσουκίου Ιωαννίνων «Η 
Βύλιζα»  

21.030,00 21.030,00 0,00 

13 0011068440 Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών 
Χορευτικός Όμιλος 

Χουλιαράδων  
16.343,20 16.343,20 0,00 

14 0011307242 

Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου 
Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου στη θέση «Μύλος 
Σαμονίδας Σουλίου»  

Δήμος Σουλίου 258.000,00 85.000,00 173.000,00 * 

15 0011301844 
Παραγωγή μουσικού έργου με τη 
μελοποίηση ποιημάτων του ποιητή Κώστα 
Κρυστάλλη 

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 24.304,00 17.012,80 7.291,20 * 
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16 0011251446 
Συλλογή και ψηφιοποίηση της μουσικής 
παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 24.676,00 17.273,20 7.402,80 * 

17 0011354055 
Προμήθεια χορευτικών στολών για το 
χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Κέντρου Νεότητας Φιλιατών  

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κέντρου Νεότητας Φιλιατών 

15.624,00 15.624,00 0,00 

18 0011342441 Αγορά παραδοσιακών φορεσιών 
Φιλοπρόοδος Κίνηση 

Κοπάνης 
14.198,00 14.198,00 0,00 

19 0011050247 
Προμήθεια στολών και οργάνων για τη 
Φιλαρμονική 

«Προσχολική αγωγή – 
Κοινωνική Προστασία – 

Πολιτισμός» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 
Ηγουμενίτσας  

24.997,16 24.997,16 0,00 

20 0010891049 Προμήθεια χορευτικών στολών 
Αδελφότητα Ποντίων και 

Μικρασιατών Ηπείρου 
16.253,92 16.253,92 0,00 

21 0011313243 
Αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών 
έκθεσης γλυπτών Θεόδωρου Παπαγιάννη 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 55.169,00 44.135,20 11.033,80 * 

22 0011313045 
Προμήθεια εξοπλισμού Συνεδριακού 
Κέντρου Δημαρχείου  Βορείων Τζουμέρκων   

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 8.000,00 6.400,00 1.600,00 * 

23 0011314844 
Προμήθεια χορευτικών στολών για τις 
ανάγκες του Χορευτικού Συλλόγου 
Μετσόβου 

Χορευτικός Σύλλογος 
Μετσόβου 

13.200,00 13.200,00 0,00 

24  0011325840 
Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών για τη 
βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 
Ηπείρου 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Κρύας 

15.012,00 15.012,00 0,00 

25 0011313441 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του 
κτιρίου του παλαιού σινεμά στην Δ.Κ. 
Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου 

Δήμος Μετσόβου 95.000,00 95.000,00 0,00 
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26 0011357841 Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή 34.446,00 34.446,00 0,00 

27 0011069645 
Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών για τη 
βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 
Ηπείρου   

Σύλλογος Πολιτιστικού και 
Κοινωνικού Σκοπού Ρένα 

Κώτσιου  
17.172,00 17.172,00 0,00 

28 0010709245 Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς Δήμος Ζίτσας 219.000,00 85.000,00 134.000,00 * 

    ΣΥΝΟΛΟ  2.006.260,06 1.053.496,85 952.763,21 * 

ΑΔΑ: ΨΛΩΠ7Λ9-1ΦΑ
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