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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ, 10177 

Πληροφορίες: Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/  

Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 

Τηλ.: 2107476041, 2107476031 

Email: ydeap@yptp.gr 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

ΑΘΗΝΑ, 25/11/2021 
Α.Π.:  8000/20/84/1-να΄ 

      
Προς:  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛ.ΑΣ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5150204 στο 

«ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, 2021-2025 - 

Υποπρόγραμμα Α' Ελληνική Αστυνομία». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1.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/22-4-2005). 
2.Τον Ν. 3938/2011  (ΦΕΚ 61/Α΄/31.03.2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
3.Τον Ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019). 
4.Τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019). 
5.Το υπ'αριθ. 82/2011 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 198/Α'/09.09.2011) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)» . 
6.Το υπ'αριθ. 81/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 119/Α’/17.07.2019) για τη Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.  
7.Το υπ'αριθ. 83/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) για τον Διορισμό Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
8.Το υπ'αριθ. 84/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 123/Α'/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» και ειδικότερα το 
Άρθρο 2, παράγραφος 3. 
9.Το υπ'αριθ. 68/2021 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 155/Α'/31.08.2021) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» 
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10.Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ’ από 03/09/2015 (ΦΕΚ 1880/Β’/07.09.2015) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ 
του Ν.4332/2015. 
11.Την υπ'αριθ. 38/31.08.2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση και προσδιορισμός 
των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την Προγραμματική Περίοδο 
2021-2025» (ΦΕΚ Α’ 174). 
12.Την υπ'αριθ. 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 
Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».  
13.Την υπ'αριθ. 64957/10.6.2021 (Β’ 2548) Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων 
εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις 
χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων». 
14.Την υπ' αριθ. 88394/4.8.2021 Απόφαση κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β’ 3630) 
«Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο ΕΠΑ 
2021-2025». 
15. Την υπ’αριθ. 118560/02-11-2021 Συμπληρωματική εγκύκλιο ΠΔΕ 2021: οδηγίες για την εγγραφή 
έργων ΕΠΑ σε ΣΑ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:6Y4846ΜΤΛΡ-4ΥΨ). 

 
 

Αποφασίζει  

την Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΛ.ΑΣ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5150204 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, 2021-2025 - Υποπρόγραμμα Α' Ελληνική 

Αστυνομία»  και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη». 

  
 

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5150204 

2.Δικαιούχος: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1011801 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
Η πράξη αφορά την επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΕΛ.ΑΣ ως προς τις κάτωθι οικοδομικές και 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:  
1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  
2. Διαμόρφωση εσωτερικών χωρισμάτων  
3. Τοποθέτηση κουφωμάτων και θυρών 
4. Επιχρίσματα και Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου 
5. Επιστρώσεις –Επενδύσεις δαπέδου και τοίχων με κεραμικά πλακίδια  
6. Κατασκευή κρατητηρίων  
7. Κατασκευή αποθηκών  
8. Κατασκευή κυλικείου  
9. Σύστημα ύδρευσης 
10. Σύστημα αποχέτευσης 
11. Κατασκευή Πρατηρίου καυσίμων 
12. Φωτισμός εγκαταστάσεων  
13. Σύστημα Θέρμανσης και Κλιματισμού 
14. Σύστημα πυρασφάλειας 
15.  Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης  
16.  Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (ασθενή ρεύματα) 
17.  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ισχυρά ρεύματα). 
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Τα κτίρια που επισκευάστηκαν ή πρόκειται να επισκευαστούν είναι τα ακόλουθα:  
1. A.T. Tυχερού της Δ/νσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 
2. Α.Τ. Πλατανιά Χανίων 
3. Α.Τ. Κατούνας 
4. Σχολή Μετ/σης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β.Ελλάδας 
5. 1ος όροφος της πρώην Σ.Α.Ε.Α. στο Νομό Αττικής 
6. Πρώην κτίριο κινηματογραφίας ΕΡΤ για τη στέγαση της Δ/νσης πρόληψης της βίας 
7. Α.Τ. Νέας Ιωνίας   
8. Α.Τ. Νοτίου Κέρκυρας της Δ.Α. Κέρκυρας 
9. Δ/νση Αστυνομίας Αιτωλίας 
10. Α.Σ Γραβιάς 
11. Κτίριο στέγασης συνεργείου μεταφορικών μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. 
(Πυροπροστασία) 
Καθώς και όποιου άλλου κτιρίου της ΕΛ.ΑΣ. κριθεί απαραίτητη η επισκευή/συντήρηση του.     

 

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟ
Σ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

32516 
Κτιριακές υποδομές του δημοσίου 
τομέα  που ανακατασκευάζονται , 
επισκευάζονται ή συντηρούνται 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 12,00 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2021. 
 

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2025.  
 

 
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/07/2021.  

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  4.733.076,46 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.733.076,46 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑ 4.221.958,90 

 
 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη  ανέρχεται σε 4.221.958,90 € και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα 
χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε  4.733.076,46 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που 
συνεχίζει να 

πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

ΝΑ350 2021ΝΑ35000001  NAI 0,00  4.186.905,36  

Ε050 2019ΣΕ05000000  OXI 0,00  546.171,10  

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

15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε 
4.221.958,90 €.  
  
Η διαφορά οφείλεται σε ποσό Δημόσιας Δαπάνης που εγγράφεται στο ΠΔΕ αλλά δεν χρηματοδοτείται από 
το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.  
  

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία: 

 Ε050 / 2019ΣΕ05000000 : Από τις συνολικές πληρωμές του εναρίθμου, ήτοι  546.171,10 €, το ποσό των  
511.117,56 € είναι μη επιλέξιμο για το ΕΠΑ, λόγω πληρωμής πριν την 01/07/2021. Το υπόλοιπο ποσό 
των  35.053,54 € είναι επιλέξιμο για το ΕΠΑ και περιλαμβάνεται στο επιλέξιμο ποσό της δημόσιας 
δαπάνης, ήτοι  4.221.958,90 € , ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο του π/υ του νέου κωδικού 
εναριθμού της ΝΑ350 καθώς αφορά πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί  από τον παλαιό 
ενάριθμο (2019ΣΕ05000000) κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2021 έως και την ημερομηνία 
σύνταξης της παρούσας απόφασης. 

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 

παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ / ο ΕΦ 

επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
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    Πίνακας Αποδεκτών:  

1. Γραφείο κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 

2. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 

3. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Ε.Α. 

4.Α.Ε.Α/ Κλάδος Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής 

5.Α.Ε.Α / Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης 

Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, 10177 

Συνημμένα:  

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

Κοινοποίηση:  

1.Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ/ Γενική 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ/ Γενική 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων/ Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 

Νίκης 5-7 Αθήνα, 10563 

3. Υπ.Προ.Πο./ Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./ Δ.νση Δημοσιονομικής Διαχείρισης. 

Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, 10177 

 

Εσωτερική διανομή:  

Τμήμα Υλοποίησης Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης - Τομέας Επιστροφών / Υ.Δ.Ε.Α.Π.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Ο δικαιούχος του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΛ.ΑΣ.» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

Να τηρεί την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου 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.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

i) Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης (η κύρια νομική δέσμευση αφορά το κυρίως φυσικό αντικείμενο του έργου, η υλοποίηση 
του οποίου συμβάλλει στους δείκτες εκροής του έργου) δεν μπορεί να υπερβεί το 18μηνο από την ημερομηνία ένταξης. Παράταση 
μπορεί να δοθεί με έγκριση της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δι.ΔΙ.Ε.Π.) σε σαφώς 

αιτιολογημένες περιπτώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης μετά την υπέρβαση του 18μήνου και τη μη 
ενεργοποίηση του κυρίου υποέργου.  

ii) Να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό 
πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης του έργου και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου  δεν ταυτίζεται με τον φορέα υλοποίησης αυτού. 

iii) Να τηρεί τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις έργων/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο Φορέας 
υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης στην περίπτωση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.  

iv) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣ ΕΠΑ σχετικά με την πορεία του έργου, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή του, τα δεδομένα και έγγραφα που απαιτούνται για τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, 
τους ελέγχους, την αξιολόγηση και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου αυτού. 

v) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣ ΕΠΑ. 

vi) Να ενημερώνει έγκαιρα την ΥΔ του ΠΑ σχετικά με τη φυσική και οικονομική υλοποίηση του έργου έως και την ολοκλήρωσή του, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ ΕΠΑ.  

vii) Να παρακολουθεί τους δείκτες του έργου.  

viii) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και  
ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες 

ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

ix) Να καταγράφει τις δαπάνες του έργου στα συστήματα του φορέα και να τις δηλώνει άμεσα στην ΥΔ (στην περίπτωση των έργων με 
έμμεσες δαπάνες - επιχορηγήσεις ειδικών ταμείων/λογαριασμών και Νομικών Προσώπων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ΣΔΕ.  

x) Για έργα για τα οποία απαιτείται η συλλογή δεδομένων για τους ωφελούμενους (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να 
εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους 
ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.  

3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

i) Να θέτει στη διάθεση της  ΥΔ του ΠΑ, της ΔΙ.ΔΙ.Ε.Π. και των ad hoc ελεγκτικών οργάνων όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία 
του έργου, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο των επιτόπιων επιθεωρήσεων ή ελέγχων. 

ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης 
του έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί. 

4.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των έργων του ΠΑ που δημοσιοποιεί η ΥΔ του ΠΑ.  

ii) Να λαμβάνει τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση μέτρα δημοσιότητας. 

5. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του έργου έως την ολοκλήρωση, την 
αποπληρωμή και τη λειτουργία του. Για τις ανάγκες του ΕΠΑ, στο φάκελο του έργου  να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους για διάστημα τριών (3) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή της 
τελικής δαπάνης του ολοκληρωμένου έργου. Για τις δράσεις  κρατικών ενισχύσεων το χρονικό διάστημα επεκτείνεται στην δεκαετία, 

και συνοδεύεται από τις ενδεδειγμένες δράσεις δημοσιότητας και διαθεσιμότητας. Η ΥΔ ενημερώνει το δικαιούχο για το χρονικό 
διάστημα διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση του έργου.  

Η ανωτέρω χρονική περίοδος διακόπτεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών, είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης 

της Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων 

των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων 
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
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ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α. το έντυπο Δ1 Ε3 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Έργου», στο οποίο, 
μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, 

καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή της πρώτης Δαπάνης.   

iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του έργου ή που τίθενται από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.  

iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, όπου προβλέπονται, για έργα υποδομής ή παραγωγικής επένδυσης, και για το 
διάστημα που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 
 
  
Η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων δύναται να επιβεβαιώνεται από την Υ.Δ. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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