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ΘΕΜΑ: Απόφαση συνέχισης της πράξης  « Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος 

Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών»  του Μέτρου 125
Α
1 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109504 και κωδικό 

ΣΑΕ 2009ΣΕ08180035, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)   

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 

ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής 

ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου 

περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  

Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  το  Ευρωπαϊκό  
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Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  

Αλιείας  και  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και για  την κατάργηση  του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 

τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 

Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 

τους κατά το έτος 2014. 

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. 

9. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014  της Επιτροπής για τη θέσπιση  κανόνων  

εφαρμογής  του  κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 1306/2013  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  

του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  το  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης  και  ελέγχου, τα  

μέτρα  αγροτικής  ανάπτυξης και την πολλαπλή  συμμόρφωση. 

10. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την 

έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

11. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και 

ειδικότερα το κεφάλαιο 19: «Μεταβατικές ρυθμίσεις» αυτού. 

12. Το Νόμο 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265 Α): Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και 

άλλες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύει. 
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13. Το Π.Δ. 107 (ΦΕΚ 174/28-08-2014, τ.Α) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Νόμου 

4305/2014 (ΦΕΚ 237/31.10.2014, τ.Α). 

14. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/22-09-2015, τ. Α): «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. » 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/ΥΟΔΔ/30-03-2015) Κοινή Απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας  με την οποία διορίστηκε ο Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη στη θέση του 

Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

16. Τη με αριθμ. πρωτ. 9328/118691/30-10-2015 (ΦΕΚ 2366/Β/4-11-2015) Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «µε εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ». 

17. Τη με αριθμ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ  1273/04-05-2016, τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», 

(ΣΔΕ) , όπως ισχύει κάθε φορά. 

18. Την 8569/17.9.09  Απόφαση ένταξης της πράξης « Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος 

Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών» στο Μέτρο 125
Α
1 του ΠΑΑ 2007-2013 όπως 

ισχύει, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109504, συνολικού   προϋπολογισμού  12.096.468,18 € . 

Oι νομικές  δεσμεύσεις  στο ΠΑΑ 2007-2013 ανέρχονται σε 9.393.084,09 € και 

2.703.384,09€  στους Εθνικούς Πόρους με κωδικό ΣΑΕ   2009ΣΕ08180035.      

19. Τις δαπάνες  7.465.33725  €  που έχουν πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2015 για 

την εν λόγω πράξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013. Eπίσης  το ποσό των 2.242.252,88 € 

που έχουν πληρωθεί με Εθνική χρηματοδότηση. 

20.  Το 1634/59228/20.5.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και 

Τοπογραφικής για τη συνέχιση του  έργου στο ΠΑΑ 2014-2020 με τη συνημμένη αιτιολογική 

έκθεση, και το Πίνακα Διαχωρισμού σύμφωνα με τον 41
ο
 λογαριασμό για το υποέργο της 

Κατασκευής , όπως ορίζεται στο ΣΔΕ. 

21. Τη με αριθμ. πρωτ. 22501/29-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΟΙΚ. ΑΝ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την 

κατάρτιση του ΠΔΕ έτους 2016. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Τη βεβαίωση ολοκλήρωσης τμήματος της πράξης με συνολική νομική δέσμευση για το 

ΠΑΑ 2007 -2013  9.393.084,09 €   και τίτλο « Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος 

Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών» του Μέτρου 125
Α
1  του ΠΑΑ 2007-2013, με 

κωδικό ΟΠΣΑΑ 109504  και σύμφωνα με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
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πλαίσιο του ΠΑΑ 2007- 2013 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2015, συνολικού ύψους   

7.465.337,25 € . 

2. Τη συνέχιση της  πράξης  « Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού 

χειμάρρου Δήμου Αρχανών»  στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές 

Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, συνολικού Προϋπολογισμού 1.890.254,52 € 

στο Π.Α.Α. 2014-2020 με δικαιούχο την Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και 

Τοπογραφικής και 461.131,21 € μη επιλέξιμη δαπάνη.   

 

3. Τη χρηματοδότηση, από τη ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με 

προϋπολογισμό 2.351.385,73 € και πίστωση για το 2016   2.000.000 €.  

4. Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι  υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς : 

α)Κατασκευή & αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού 

           χειμάρρου Δ.Αρχανών                                                                      1.854.400,42€  

           επιλέξιμη δαπάνη και 448.350,89 μη    επιλέξιμη  

          β) Καθήκοντα ποιοτικού Ελέγχου και υπηρεσίες Γεωτεχνικού 

          Συμβούλου στη διάρκεια  κατασκευής του έργου ,επιλέξιμη                       1.227,66€ 

           δαπάνη και  12.780,32 μη επιλέξιμη δαπάνη                                                  

          γ) ΔΕΗ                                                                                                     5.886,44 € 

          δ) Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας                                                      28.740,00 €    

 

5. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη υπολογίζεται με βάση τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 1305/2013,  όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 

10 «Σχέδιο Χρηματοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

6. Ως  δικαιούχος της  εν λόγω πράξης αναλαμβάνετε τα ακόλουθα: 

i. Να ολοκληρωθεί τo φυσικό αντικείμενο της πράξης σύμφωνα με την ένταξή του στο 

ΠΑΑ 2007-2013, όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα του σημείου 20 των 

«έχοντας υπόψη», με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών τους 

από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) την 31-12-2023. 

ii. Να τηρείτε  την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης, 

τους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως ισχύει κάθε φορά και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

εφαρμογής του μέτρου/υπομέτρου/πράξης. 

iii. Να αποδέχεστε  τη δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 111 του 

Καν. 1306/2013 και την επεξεργασία τους από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της 

Ένωσης και της Χώρας προς το σκοπό της διαφύλαξης των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης. 

iv. Να πραγματοποιείτε  όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΑΑ) και να διασφαλίζετε την 

ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητά τους. 

v. Να θέτετε στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

πράξης και για όσο χρόνο απαιτείται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, 

δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 

2014-2020, στον  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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vi. Να αποδέχεσθε επιτόπια επίσκεψη και έλεγχο από όλα τα αρμόδια εθνικά και 

ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα σας, όσο και στους χώρους 

υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

vii. Να τηρείτε  και να ενημερώνετε φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στην εκτέλεσή της, την πληρωμή και τη λειτουργία της και να τηρούν  ξεχωριστό 

φάκελο παρακολούθησης του οικονομικού της αντικειμένου. 

viii. Να διασφαλίζετε το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό. 

ix. Να τηρείτε τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της πράξης, όπως αυτές  προκύπτουν από το 

άρθρο 71 του Καν. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

7. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης δύναται να επιφέρει 

την ανάκληση της πράξης από το ΠΑΑ 2014-2020 και την επιβολή των διατάξεων 

δημοσιονομικής διόρθωσης. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 

 

ΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ Π.Δ.Ε (σε ηλεκτρονική μορφή) 

 Μενάνδρου 22 - Τ.Κ. 105 52 Αθήνα 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Π.Α.Α. 2014-2020 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Δομοκού 5 - Τ.Κ. 104 45 Αθήνα  

ΑΔΑ: 6ΗΓΧ4653ΠΓ-ΧΨΥ
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