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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των Δ20/οικ. 1259/Φ.10/Ε. ΚΩ Β’ΦΑΣΗ/23-05-2018, Δ20/οικ.357/Φ.10/Ε/11-12-2017
και Δ20/οικ.1471/Φ.10/Λ_Η.Μ./19-06-2018 αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών και
Λιμενικών Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα: 1. «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του
σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω - Β’
φάση». 2. «Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα
Σκάλας Πάτμου». 3. «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών».

2

2η τροποποίηση της 24944/20-09-2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020» (ΦΕΚ 3066/Β’/26-09-2016).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ20/οικ. 758/Φ. Γ. 19
(1)
Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων
(ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών
Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα:
1. «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της
21ης Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω - Β’ φάση».
2. «Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας
Πάτμου».
3. «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως

Αρ. Φύλλου 1426

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 180
παρ. 2 αυτού.
2. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4320/2015
(ΦΕΚ 29 Α’) και ισχύει.
3. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/22-09-2015) περί της
ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων.
4. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) περί της
μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
5. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄/12-10-2017) για τον
«Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα των Άρθρων 40, 55 και 59, που
αφορούν στην σύσταση και στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών και
Λιμενικών Υποδομών και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων αντίστοιχα.
6. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄/05-11-2016) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
7. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
κατά το τμήμα που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4403/2016 και του ν. 4412/2016.
9. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.
10. Της με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ 466/06-042017 (ΦΕΚ 1980 Β΄/08-06-2017) απόφασης Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
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11. Της με αρ. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746 Β΄/
30-11-1990) κοινής απόφασης Υπουργού Προεδρίας και
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των
τριών υπογραφών».
12. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.
Αφού λάβαμε υπόψη
1. Την με αρ. πρωτ. Δ20/οικ. 1259/Φ.10/Ε. ΚΩ Β’ΦΑΣΗ/23-05-2018 (ΑΔΑ: 7Θ18465ΧΘΞ-Ε0Μ) απόφαση
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:
• εγκρίθηκε η δέσμευση συνολικού ποσού είκοσι πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού
του Ενάριθμου Έργου 2017ΣΕ87000000 της ΣΑΕ 870 του
ΠΔΕ και η διάθεση ισόποσης πίστωσης, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω - Β’ Φάση».
Η πίστωση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του
συμφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, των απρόβλεπτων και της
αναθεώρησης στο ποσό της σύμβασης.
• εγκρίθηκε ως διαδικασία για την ανάθεση του υπόψη έργου, η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/2016 και με σύστημα
υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016).
• ορίσθηκε ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών δέκα έξι (16) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• ορίσθηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή
η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης
Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία
η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και
Δωδεκανήσων αυτού.
• εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού
και τις τυχόν επαναλήψεις του.
Στο προαναφερόμενο έργο ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης και εκτιμάται ότι η σχετική σύμβαση
θα υπογραφεί εντός του Μαρτίου 2019.
2. Την αριθμ. Δ20/οικ. 357/Φ.10/Ε/11-12-2017 (ΑΔΑ:
Ψ0ΔΩ465ΧΘΞ-ΧΚΩ) απόφαση Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών με την οποία:
• εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Πάτμου,
σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 4412/2016 με
αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση
αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ
σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου».
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• ορίσθηκε η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) ως
Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του προαναφερόμενου Έργου και εξουσιοδοτήθηκε να επικαιροποιήσει τα
τεύχη δημοπράτησης αυτού προκειμένου να καταστεί
το έργο πλήρως ώριμο για δημοπράτηση.
• ορίσθηκε η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ)
Κρήτης και Δωδεκανήσων ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
• εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή της εν λόγω
Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών καθώς και κάθε τροποποίησης και συμπλήρωσης αυτής ο Γενικός Γραμματέας
Υποδομών.
Το προαναφερόμενο έργο έχει δημοπρατηθεί και εκτιμάται ότι η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί εντός του
Μαρτίου 2019.
3. Την αριθμ. Δ20/οικ. 1471/Φ.10/Λ_ΗΜ/19-06-2018
(ΑΔΑ: Ω42Σ465ΧΘΞ-Α22) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:
• εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Πάτμου,
σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 με
αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών».
• ορίσθηκε η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) ως
Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του προαναφερόμενου Έργου και εξουσιοδοτήθηκε να επικαιροποιήσει τα
τεύχη δημοπράτησης αυτού προκειμένου να καταστεί
το έργο πλήρως ώριμο για δημοπράτηση.
• ορίσθηκε η ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
• εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και κάθε τροποποίησης και
συμπλήρωσης αυτής ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών.
Το προαναφερόμενο έργο έχει δημοπρατηθεί και εκτιμάται ότι η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί εντός του
Μαρτίου 2019.
4. Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
(ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Π.Δ. 123/10-10-2017, ΦΕΚ 151Α΄/
12-10-2017) ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας
για τα όλα τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών (πλην των έργων που
εκτελούνται με συμβάσεις παραχώρησης) και της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών
Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τα οποία
ανήκουν χωρικά στην Περιφέρεια Κρήτης και στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων.
5. Το γεγονός ότι και τα τρία (3) έργα του θέματος ανήκουν χωρικά στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων.
6. Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
(ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων δεν έχει μέχρι σήμερα
στελεχωθεί και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η άσκηση
των καθηκόντων της ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
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Για τα παρακάτω έργα:
1. «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης
Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω - Β’ φάση», προϋπολογισμού
25.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. «Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης
προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου»,
προϋπολογισμού 159.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
3. «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Λειψών», προϋπολογισμού 102.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ορίζουμε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών και
Λιμενικών Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 1226
(2)
2η τροποποίηση της 24944/20-09-2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020» (ΦΕΚ 3066/Β’/26-09-2016).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 62, 63 και 65 του ν. 4314/2014 «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 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 265),
β) της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α’),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξε-
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ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του
Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ.
352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ)
αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ.
485/2008 του Συμβουλίου.
5. Την C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», όπως
ισχύει.
6. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α’).
7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).
9. Την 91589/3.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (ΦΕΚ 3814 Β’).
10. Την ανάγκη τροποποίησης της 24944/20.09.2016
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ 3066/Β’/26-09-2016),
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της 24944/20-09-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση
των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ 3066/Β’/26-09-2016), όπως
τροποποιήθηκε με την 927/21-03-2018 κοινής απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1116/Β’/27-3-2018), ως
κατωτέρω:
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1. Η περίπτωση ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3,
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης
Η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης μεριμνά για την έκδοση
του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου Μ19 του
ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.
Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τις
παρακάτω υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:
- Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο μέτρων
του Άξονα 3 και Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.
- Υπομέτρο 19.1 - Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020.
- Υπομέτρο 19.3 - Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων
στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης
αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών
σε αυτές.
ii. μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
iii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των
αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάρισή τους.
ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών
λαθών σε αυτές.
iii. ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει
τις Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών
Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις
των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε
μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων
διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
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στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης καθώς των
ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.
Β. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής
εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
και του θεσμικού πλαισίου για το μέτρο Μ19 του ΠΑΑ
2014-2020 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER
(ΤΑΠΤΚ)», με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο
σημείο Α ανωτέρω.
Γ. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για το
υπομέτρο Μ4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία
και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».
Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για
την πορεία των μέτρων της παραγράφου Β (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων) για τα
οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε
άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).
Για το σκοπό αυτό και στα πλαίσια της εποπτείας των
Τοπικών Προγραμμάτων παρακολουθεί την πορεία
υλοποίησης διοικητικά ή/και επιτόπια στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.)
Περιφερειών και στις Ο.Τ.Δ στα πλαίσια του εκάστοτε
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2014-2020 στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.)
Περιφερειών.
Επίσης παρέχει τη συνδρομή της σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις που οι παραπάνω Ε.Φ.Δ. υποβάλουν σχετικό
αιτιολογημένο αίτημα σε αυτή.»
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 24944/20-09-2016 απόφαση
των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση
των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ 3066/Β’/26-09-2016), όπως
τροποποιήθηκε με την 927/21-03-2018 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1116/Β’/27-3-2018).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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