
  
        Αρ. Πιστοποιητικού    

            ΣΔΠ 7005/22  

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 

Κωδικός ΟΠΣ: 5189927 (Κωδ. Απόφασης: 17289) 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιου κτιρίου της Ελληνικής 

Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5189927 στο Υποπρόγραμμα Α΄ : «Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας»  

του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 

Έχοντας υπόψη: 

1.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).  

2.Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  167/Α/30.10.2019). 

3.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)» . 

4.Το υπ' αριθ.: 81/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 119/Α/09.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων».  

5.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. 

6.Το υπ' αριθ.: 68/2021 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 155/Α/31.08.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού 

και Υφυπουργών». 

7.Την υπ’ αριθ.: 8000/20/45/119-δ’/03.09.2015 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 (ΦΕΚ 1880/Β/07.09.2015). 

8.Την υπ' αριθ.: 38/31.08.2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 174/Α/10.09.2020) με τίτλο «Έγκριση και 

προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την Προγραμματική Περίοδο 

2021-2025». 

9.Την υπ’ αριθ.: 95189/14.09.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3961/Β/16.09.2020)  «Κατάρτιση και Υποβολή 

προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021-2025». 

10.Την υπ' αριθ.: 62564/04.06.2021  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2442/Β/07.06.2021) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 

Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.: 

55415/30.05.2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2741/Β/02.06.2021) και ισχύει,.  

 

  

 

 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ & ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177 ΑΘΗΝΑ 

Αρμόδιος: Α/Β΄ ΤΣΙΤΣΟΣ Ιωάννης 

Τηλ.:  2107476031-041 

E-mail: i.tsitsos@astynomia.gr  

Αριθμ.  Πρωτ.: 8000/20/84/1/5-ε΄ 

   

 

 

          Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2022 

 

 
      

Προς:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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11.Την υπ' αριθ.: 88394/04.08.2021 Απόφαση κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ  3630/Β/06.08.2021) 

«Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο ΕΠΑ 2021-2025». 

12.Την υπ' αριθ.: 141748/27.12.2021 Απόφαση κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ  6358/Β/31.12.2021) «1η 

Αναθεώρηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025». 

13.Την υπ' αριθ.: 28919/17.03.2022 Απόφαση κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ  1381 /Β/23.03.2022) «1η 

Αναθεώρηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025». 

14.Την υπ’ αριθ: 8000/20/84/1-πγ΄από 29.07.2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 - Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- 

Υποπρόγραμμα Α΄: Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 608Π46ΜΤΛΒ-ΛΒ0) (Α/Α ΟΠΣ ΕΠΑ: 6172).  

15.Την υπ’ αριθ: 8000/20/84/1-πγ΄από 29.07.2022 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Σύσταση - 

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – 

Υποπρόγραμμα Α΄, με τίτλο: «Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας» στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική  περίοδο 2021-2025» (ΑΔΑ: ΨΓΟΧ46ΜΤΛΒ-4ΓΞ). 

16.Τo με ID 345416 – 21.10.2022 – ώρα: 14.35 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «Διεύθυνση Τεχνικής 

Υποστήριξης/ΑΕΑ» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς την Υπηρεσία Διαχείρισης «Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρηματοδότηση της υπόψη 

Πράξης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική  περίοδο 2021-2025. 

17.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και 

ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται 

στο ΟΠΣ – ΕΠΑ και στο από 01.11.2022 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

18.Την υπ’ αριθ.: 8000/20/84/1/5-δ΄ από 08.11.2022 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης για 

την ένταξη της Πράξης. 

 

Αποφασίζει  

την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιου κτιρίου της Ελληνικής 

Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5189927 στο Υποπρόγραμμα Α΄ : «Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας»  

του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.1 

«Ενεργειακή απόδοση». 

 

 

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5189927 

2.Δικαιούχος: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1011801 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου της  Ελληνικής Αστυνομίας επί της οδού Ισχομάχου 1 στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής. Το 

ενεργειακό αναβαθμισμένο κτίριο θα χρησιμοποιηθεί ως Διαγνωστικό Ιατρικό Κέντρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

Οι παρεμβάσεις  ενεργειακής  αναβάθμισης  αφορούν  στο σύνολο των εγκαταστάσεων του κτιρίου (όψεις, τοιχοποιϊες, 

κουφώματα, εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, φωτισμού, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού κτλ.)  

Αναλυτικά: 

 

-Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους του κτιρίου αφορούν στην αντικατάσταση των κουφωμάτων, στην 

θερμουγρομόνωση του δώματος και στην εξωτερική / εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων 
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- Οι εργασίες  ενεργειακής αναβάθμισης των πεπαλαιωμένων και υποτυποδών Η/Μ εγκαταστάσεων αφορούν στην κατασκευή 

πλήρους συστήματος κλιματισμού υψηλής απόδοσης, με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων λεβήτων από αντλίες 

θερμότητας και τη χρήση τους για ψύξη και θέρμανση του κτιρίου , στην εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων ψύξης - 

θέρμανσης, στην εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών 

σωμάτων, στην εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS), στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

συστήματος και στη εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος, σε συνδυασμό με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 

για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που 

υποστηρίζονται για την ενεργειακή 

αναβάθμισή τους 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/12/2022. 

 

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

 

 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου Υποέργου πραγματοποιείται έως 15/05/2023.  

 
 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  938.161,84 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 938.161,84 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑ 938.161,84 

 

 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη  ανέρχεται σε 938.161,84 €  και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί 

από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.  

  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

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

938.161,84 €. 

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 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕ

ΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓEΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

ΝΑ350 2022ΝΑ35000000  NAI 0,00 938.161,84 

 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  
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15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε  938.161,84 €  .   

 

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  Υπηρεσία Διαχείρισης 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΙΠΚ46ΜΤΛΒ-3ΞΒ



  
        Αρ. Πιστοποιητικού    

            ΣΔΠ 7005/22  

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 

Κωδικός ΟΠΣ: 5189927 (Κωδ. Απόφασης: 17289) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

Προς: 
      Α.Ε.Α / Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης 

      Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ.- 10177 

             

     Κοινοποίηση:  

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

           Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. 

           6. 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 

           7+. 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.  

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης. 
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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. 
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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. 

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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