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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» 

 ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ», 

με κωδικό  : Output_1_1_01 Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4677 (ΑΔΑ: 9ΥΑΖ4653Π8-1ΓΤ) 

1η Ερώτηση: Στο ανώτερο ποσό επιχορήγησης που αναγράφετε (1.500.000,00€) συμπεριλαμβάνε-

ται το ΦΠΑ ή όχι; 

Απάντηση: Το ποσό των 1.500.000 € ορίζεται ως το μέγιστο ποσό επιχορήγησης των 

υποβαλλόμενων πράξεων. Είναι το ανώτερο ποσό που θα δοθεί ως επιχορήγηση στον Φορέα 

Υλοποίησης από το Πρόγραμμα και επομένως αφορά στο συνολικό επιλέξιμο ποσό της Πράξης.  

Σε περίπτωση που ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμο ποσό για μια συγκεκριμένη Πράξη, τότε 

περιλαμβάνεται στο συνολικό επιλέξιμο ποσό το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 

1.500.000 €. Σε περίπτωση που ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμο ποσό για μια συγκεκριμένη Πράξη, 

τότε το συνολικό επιλέξιμο ποσό δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ. 

Επισημαίνουμε ότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ. 

2η Ερώτηση: Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (κύριος διαχειριστής υδάτων στη Κρήτη) μπορεί να 

υποβάλει πρόταση στην πρόσκληση 1.1;  

Απάντηση: Εφόσον ο ΟΑΚ έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης των κατηγοριών έργων που 

αναφέρονται στην Πρόσκληση 1.1, αλλά και τη Διαχειριστική Επάρκεια για την εκτέλεση των έργων 

αυτών μπορεί να υποβάλλει πρόταση.  

3η Ερώτηση: Η Φολέγανδρος έχει εγκατεστημένες 3 μονάδες αφαλάτωσης που καλύπτουν μερικώς 

τις ανάγκες του νησιού την καλοκαιρινή περίοδο. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι η παλαιότητα 

του δικτύου διανομής στον οικισμό Καραβοστάσι με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων 

νερού και τις συνεχείς βλάβες. Η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης μπορεί να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα διαχείριση Υδάτινων Πόρων; Λάβετε υπόψιν βέβαια ότι ο Δήμος στερείται τεχνικής 

υπηρεσίας.  

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο Κεφ. 1 - Περιεχόμενο της Πρόσκλησης 1.1, «Η κατασκευή δικτύων 

ύδρευσης δεν είναι επιλέξιμη». 

4η Ερώτηση:  Η αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης (με απώλειες ύδατος) σε μικρό 

νησί των Κυκλάδων θα μπορούσε να ενταχθεί στην παρούσα πρώτη πρόσκληση του προγράμματος 

"διαχείριση υδάτων". Αν όχι, θα προβλεφθεί η εν λόγω δράση σε επόμενες προσκλήσεις ή σε άλλο 

πρόγραμμα. 
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Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο Κεφ. 1 (Περιεχόμενο) της Πρόσκλησης 1.1, «Η κατασκευή 

δικτύων ύδρευσης δεν είναι επιλέξιμη».  Δεν προβλέπεται η έκδοση άλλων προσκλήσεων στο 

πλαίσιο του Προγράμματος “Διαχείριση υδάτων” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. Επιλεξιμότητα 

χρηματοδότησης αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλα 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα, όπως στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

5η Ερώτηση : Υπάρχει κάποια πλατφόρμα όπου έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους φορείς των 

δοτριών χωρών; 

Απάντηση: Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.eysped.gr/el/Pages/pinakasdotrionxoron.aspx, υπάρχει αναρτημένος Ενδεικτικός 

Πίνακας Φορέων των Δότριων Χωρών του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα σχετικά με αυτά που 

έχουν επιλεξιμότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος 

«Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. 

Επίσης, η Υπηρεσία μας διοργάνωσε διαδικτυακά, «Εναρκτήρια» Ημερίδα και Ημερίδα «Ανάπτυξης 

Διμερών Σχέσεων» του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) 2014 – 2021. Ένας από τους στόχους της ημερίδας 

αποτέλεσε η παρουσίαση Εταίρων από τις Δότριες Χώρες. Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://www.eysped.gr/el/Pages/enarktiriaimeridadimeronsxeseon.aspx, 

βρίσκονται αναρτημένες οι παρουσιάσεις φορέων από τις δότριες χώρες που έχουν εκδηλώσει ι-

διαίτερο ενδιαφέρον για συνεργασίες στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος. 

6η Ερώτηση : Πόσο χρονικό διάστημα δύναται να είναι η χρονική διάρκεια ενός έργου; 

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο Κεφ. 4 της πρόσκλησης (Επιλεξιμότητα) και πιο συγκεκριμένα 

στο σημείο 4.1: “Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2024. Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί έως αυτήν την ημερομηνία”. Η ολοκλήρωση αφορά στο φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο της πράξης. 

7η Ερώτηση : Στα έντυπα της πρόσκλησης δεν συμπεριλαμβάνεται το έντυπο ΕΝΤΥΠΟ Ε.Ι_1_ΕΞ1: 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο έντυπο με την πρόσκληση 2 με τίτλο: 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΟΤΑΜΩΝ»  

Απάντηση: Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1 δεν απαιτείται έντυπο υποβολής πρότασης. Όπως 

αναφέρεται στο σημείο 5.3 της πρόσκλησης: «Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) αποτελεί την 

πρόταση του Φορέα Υλοποίησης και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που 

διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΟΧ». 

8η Ερώτηση : Εταίρος στην πρότασή μας θα είναι και ο Δήμος …………….., ο οποίος θα είναι ο 

Φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης. Θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ότι 

http://www.eysped.gr/el/Pages/pinakasdotrionxoron.aspx
http://www.eysped.gr/el/Pages/enarktiriaimeridadimeronsxeseon.aspx
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έχει τη διαχειριστική (διοικητική, επιχειρησιακή και εφόσον απαιτείται χρηματοοικονομική) 

ικανότητα να ολοκληρώσει την πράξη; 

Απάντηση: Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος ………………, από τις προκύπτουσες θεσμικά 

αρμοδιότητές του, ορίζεται ως Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου και δεν συμμετέχει 

στην υλοποίηση αυτού δεν απαιτείται να αποδείξει τη διαχειριστική του επάρκεια. Σημειώνεται 

όμως, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.3 της Πρόσκλησης, ότι μεταξύ των «αναπόσπαστων 

στοιχείων της πρότασης, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνεται και το 

δικαιολογητικό: «ii. Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης και οι Εταίροι έχουν 

τη διαχειριστική (διοικητική, επιχειρησιακή και εφόσον απαιτείται χρηματοοικονομική) ικανότητα 

να ολοκληρώσουν την πράξη». 

Επομένως, εάν ο Δήμος ……………… λειτουργήσει ως εταίρος στην υλοποίηση της πράξης θα πρέπει 

να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει τη διαχειριστική (διοικητική, επιχειρησιακή και εφόσον 

απαιτείται χρηματοοικονομική) ικανότητα να ολοκληρώσει το υποέργο που θα υλοποιήσει. 

9η Ερώτηση : Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του Δήμου ………………. ως Φορέα 

λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων? Τί έγγραφο πρέπει να 

προσκομίσει ο Δήμος? 

Απάντηση: Σε περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο 

Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών 

λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία. 

Ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να προσκομίσει, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.3 της πρόσκλησης - 

συνημμένο αριθ. iii, τα απαραίτητα αποδεικτικά (π.χ. νόμο / κανονιστική διάταξη / προγραμματική 

σύμβαση / οργανισμό εσωτερική υπηρεσία δήμου κ.λπ.) ορισμού του Φορέα λειτουργίας και 

συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. 

10η Ερώτηση : Το Πανεπιστήμιο σαν Φορέας Υλοποίησης μπορεί να ορίσει κάποιον υπεργολάβο? 

Απάντηση: Ο κάθε υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης μπορεί να υποβάλλει πρόταση έργων 

αρμοδιότητάς του. Ένας Φορέας, που δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητά, μπορεί να λειτουργήσει ως 

Φορέας Υλοποίησης, εφόσον η σχετική αρμοδιότητα του έχει μεταφερθεί με την υπογραφή 

κατάλληλης Προγραμματικής Σύμβασης με τον καθ' ύλην αρμόδιο Φορέα. Στη φάση υποβολής της 

πρότασης, για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας, μπορεί να γίνει δεκτή και σχετική επιστολή 

υποστήριξης από τον αρμόδιο Φορέα. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την ένταξη της πράξης 

απαιτείται η υπογραφή της αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος από τη στιγμή που ο Διαχειριστής Προγράμματος θα ενημερώσει σχετικά τον Φορέα 

Υλοποίησης. 

Ένας Φορέας εκτός Δήμου ή ΔΕΥΑ (π.χ. Πανεπιστήμιο) για να υλοποιήσει έργο ύδρευσης, ως 

Φορέας Υλοποίησης, θα πρέπει να έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με Φορέα που έχει τη 

σχετική αρμοδιότητα (π.χ. ΔΕΥΑ ή Δήμο). Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και δεν τίθεται θέμα ορισμού 

«υπεργολάβου».  

11η Ερώτηση: Στη σύνθεση της Ομάδας Έργου μπορούμε να ονοματίσουμε από την αρχή 

συνεργάτες, οι οποίοι δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Φορέα μας (μόνιμο ή 

αορίστου χρόνου προσωπικό), αλλά είναι ειδικοί στο αντικείμενο του έργου; Δηλαδή άτομα που 

θα πρέπει να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση ανάθεσης έργου με δελτίο παροχής 

υπηρεσιών. 

Απάντηση: Στην με αριθμ. Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/Β’/2018) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/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”», στο άρθρο 12, παρ. 7 αναφέρεται ότι: 

7. α) Η επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πράξης με οποιαδήποτε σχέση 

(σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, χορήγηση υποτροφίας), 

πραγματοποιείται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και 

ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της 

διαφάνειας. Ειδικά για τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου δημοσιεύεται πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και 

του επιχειρησιακού προγράμματος με αναφορά στα επαγγελματικά προσόντα που υπαγορεύονται 

από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου. 

β) Το ακαδημαϊκό/ερευνητικό προσωπικό τρίτων που η συμμετοχή τους στην πράξη θεωρείται 

ουσιώδης για την εκτέλεσή της και αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την 

χρηματοδότηση της πράξης από το πρόγραμμα, συμμετέχει σε αυτή χωρίς άλλη διαδικασία 

επιλογής. 

Κατ΄ αναλογία, η επιλογή του έκτακτου προσωπικού στα έργα του ΕΟΧ ακολουθεί τα αναφερόμενα 

στην παραπάνω παράγραφο. 

Αναλυτικότερα, θέματα που αφορούν στο προσωπικό σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 

αναφέρονται στο με ΑΠ 61665/11.06.2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ), με θέμα «Οδηγίες για τη δήλωση 

άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα 

με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ».  

12η Ερώτηση : Εάν έχουμε εταίρους από δύο δότριες χώρες, πχ Νορβηγία και Ισλανδία, θα πρέπει 

ο κάθε εταίρος να έχει ένα διαφορετικό Υποέργο; 

Απάντηση: Για διαχειριστικούς λόγους κάθε εταίρος υλοποιεί ένα ξεχωριστό υποέργο. 
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Επισημαίνεται ότι, αν στο πλαίσιο της πρότασης προβλέπεται συνεργασία με κάποιον Φορέα από 

τις δότριες χώρες με σκοπό την ανάπτυξη διμερών σχέσεων (δράση που δεν είναι απαραίτητη για 

την υλοποίηση της Πράξης), η δράση περιλαμβάνεται, οπωσδήποτε, σε ξεχωριστό υποέργο. Αν ο 

Φορέας αυτός από τις δότριες χώρες είναι και εταίρος της πρότασης (έχει να υλοποιήσει κομμάτι 

της Πράξης) τότε θα έχει ακόμα ένα ξεχωριστό υποέργο για τον σκοπό αυτό. 

13η Ερώτηση : Πρόταση για Αφαλάτωση κατατίθεται από ΔΕΥΑ. Στην περίπτωση που ΑΕΙ και 

Φορέας από Δότρια Χώρα συμμετέχουν στην πρόταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγκεκριμένου 

σχεδίου προγραμματικής με την αντίστοιχη ΔΕΥΑ για το τμήμα του έργου που θα αναλάβουν το ΑΕΙ 

και ο Φορέας από Δότρια Χώρα; Ή αυτό δεν είναι απαραίτητο; Μέσα στις οδηγίες αναφέρεται ότι 

απαιτείται προγραμματική σύμβαση σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από οργανισμό ή 

φορέα στον οποίο έχει εκχωρηθεί από τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα η αρμοδιότητα για την 

υλοποίηση της πράξης. 

Απάντηση: Στην περίπτωση που η ΔΕΥΑ είναι ο Φορέας Υλοποίησης της Πράξης και το ΑΕΙ και ο 

Φορέας από Δότρια Χώρα Εταίροι και ο κάθε συμμετέχων λειτουργεί στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του δεν χρειάζεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Αυτό που απαιτείται είναι 

η υποβολή Προσχεδίου της Εταιρικής Συμφωνίας Συνεργασίας ή Επιστολή Δήλωσης Προθέσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 7.7 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και της ΚΥΑ Αριθμ. 13249/2020, 

ΦΕΚ 526/Β’/2020, «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-

2021 - Κατανομή των Πόρων», για τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 5.3. σημείο (v) της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που το ΑΕΙ θα είναι ο Φορέας Υλοποίησης της Πράξης και θα υποβάλλει την 

πρόταση για χρηματοδότηση έργου ύδρευσης απαιτείται να έχει συνάψει προγραμματική 

σύμβαση με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Φορέα, τη ΔΕΥΑ, προκειμένου να υπάρξει εκχώρηση της 

σχετικής αρμοδιότητας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

Επισημαίνουμε επίσης ότι ο Φορέας Υλοποίησης, καθώς και οι εταίροι της πράξης απαιτείται να 

αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη Διαχειριστική Ικανότητα για την εκτέλεση των έργων που 

αναλαμβάνουν. 

14η Ερώτηση: Προβλέπεται πρόσθετη μοριοδότηση μιας πρότασης σε περίπτωση που 

συμμετέχουν εταίροι από δυο διαφορετικές δότριες χώρες; 

Απάντηση: Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην πρόσκληση κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων, 

βαθμολογείται η συμβολή της πρότασης στην επίτευξη του γενικού στόχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020 

«ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων Χωρών και του δικαιούχου κράτους», με 

αξιολόγηση της ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων Χωρών και του 

δικαιούχου κράτους, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταίρων. 

15η Ερώτηση: Προτιθέμεθα να υποβάλουμε μια πρόταση στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων και 

σας παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: 
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i. Για τις διμερείς θα υποβάλουμε ξεχωριστό τεχνικό δελτίο; 

ii. Οι εταίροι που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι και εταίροι στο κύριο έργο ή μπορεί να 

είναι διαφορετικοί; 

iii. Καλύπτονται μόνο τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο ή υπάρχει και κάποια ημερήσια 

αποζημίωση για φαγητό, μετακινήσεις κλπ.; 

Απάντηση:  

i. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση (παραγρ. 1. Περιεχόμενο Πρόσκλησης), «Οι 

δράσεις διμερών σχέσεων που θα προταθούν και εγκριθούν θα αποτελούν διακριτό 

υποέργο της Πράξης». Επομένως δεν απαιτείται να υποβληθεί ξεχωριστό Τεχνικό Δελτίο. Η 

πρόταση για ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ φορέων θα περιλαμβάνεται στο Τεχνικό 

Δελτίο της Πράξης ως ξεχωριστό υποέργο. 

ii. Οι Φορείς που θα συμμετέχουν σε υποέργο ανάπτυξης διμερών σχέσεων στο πλαίσιο μιας 

Πράξης δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν ως εταίροι στην υλοποίηση της Πράξης. Στην 

πρόταση μπορεί να συμμετέχουν ως εταίροι για την υλοποίηση της Πράξης διαφορετικοί 

Φορείς από αυτούς που συμμετέχουν σε υποέργο ανάπτυξης διμερών σχέσεων 

iii. Στις επιλέξιμες δαπάνες ταξιδιού για δράσεις, στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, 

περιλαμβάνεται και η ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 8.3 

παραγρ.1β και 8.8  παραγρ. 2 του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ και του Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ [ΚΥΑ υπ’ αρ. 13249/4.2.2020 (Β΄ 526/19.02.2020)]. 

16η Ερώτηση: Στη Πρόσκληση 1.1, αναφέρεται «Θα χρηματοδοτηθούν έργα παροχής νερού 

ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης (προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων 

αφαλάτωσης), τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες για 

την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διάθεση άλμης από μονάδες αφαλάτωσης), 

συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και έργα που αποσκοπούν 

στην αντιμετώπιση διαρροών και τη μείωση της απώλειας υδρευτικού νερού, τα οποία θα 

συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες.» 

Τί εννοείτε με τον όρο «πράσινες τεχνολογίες; 

Έχετε κάποια παραδείγματα υπόψη σας; Ή η απαίτηση αυτή είναι εκ παραδρομής; 

Απάντηση:  

Τον Οκτώβριο του 2017 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες χώρες του ΧΜ 

ΕΟΧ για προγράμματα σε συνολικά επτά (7) Προγραμματικές Περιοχές. Στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Περιοχής 11: «Περιβάλλον και οικοσυστήματα» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του 

Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» για την περίοδο 2014-2021. 

Στο σχετικό υπόμνημα (Concept Note) για το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-

2021 αναφέρεται ότι οι ειδικές ανησυχίες που παρουσιάζονται στο Μνημόνιο Κατανόησης και 

αφορούν στο παραπάνω Πρόγραμμα θα αντιμετωπιστούν με αυξημένες βαθμολογίες στα κριτήρια 

επιλογής για ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές και νησιά και έργα που αξιοποιούν καινοτόμες 

τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω του δείκτη εκροών 

«Αριθμός καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων που εφαρμόζονται». 
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Στο Concept Note αναφέρονται οι ορισμοί που αφορούν στις  καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες: 

Ως «καινοτομία» ορίζεται «η εφαρμογή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή 

υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας. Η καινοτομία μπορεί να γίνει σε επίπεδο επιχείρησης, σε τομεακό 

επίπεδο, σε εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο». 

Ως «πράσινη τεχνολογία» ορίζεται «μια τεχνολογία λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον από την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα, η οποία θα περιλαμβάνει τεχνολογίες και διαδικασίες για 

τη διαχείριση της ρύπανσης (π.χ. έλεγχος της ρύπανσης του αέρα/υδάτων/εδάφους, διαχείριση 

αποβλήτων) και για αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων» 

Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους 

τρόπους. Παρόλο που μπορεί να μην θεωρούνται καινοτόμες σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο, 

ορισμένες εφαρμογές μπορεί να είναι καινοτόμες σε περιφερειακό επίπεδο, π.χ. η εφαρμογή 

συστημάτων τηλεμετρίας που χρησιμοποιούν συστήματα υψηλής τεχνολογίας και η εγκατάστασή 

τους στα δίκτυα ύδρευσης στα νησιά μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της καινοτομία.  

Αντίστοιχα μια τηλεμετρία η οποία επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων μειώνοντας 

τις απώλειες ύδατος ή/και μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του 

δικτύου ύδρευσης μπορεί να θεωρηθεί πράσινη τεχνολογία. 

Επίσης, οι ενεργειακά πιο αποδοτικές τεχνολογίες, όπως η αντίστροφη ώσμωση, τα έργα που 

αφορούν λύσεις διάθεσης άλμης και η εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συστήματα 

αφαλάτωσης και σε συστήματα τηλεμετρίας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αποτελούν 

σημαντικές καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης αυτών των 

συστημάτων.  

Σε κάθε περίπτωση ο Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει στην πρότασή του να τεκμηριώνει 

τη χρήση καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών βάσει των παραπάνω ορισμών. 

17η Ερώτηση: Σχεδιάζουμε να υποβάλλουμε πρόταση στην πρόσκληση: Output_1_1_01 Α/Α ΟΠΣ 

ΕΟΧ: 4677 για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών. Είμαστε ΔΕΥΑ, ο ΦΠΑ 

για την εν λόγω προμήθεια είναι επιλέξιμη δαπάνη; 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με το άρθρο 8.7 παραγρ.2ε (εξαιρούμενες δαπάνες) του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ και του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ [ΚΥΑ υπ’ αρ. 13249/4.2.2020 (Β΄ 526/19.02.2020)] 

ο ανακτήσιμος ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 

18η Ερώτηση: Η προτεινόμενη πράξη του Φορέα μας προς υποβολή, αφορά μόνο την ανάπτυξη και 

πιλοτική λειτουργία, από ήδη πατενταρισμένη συσκευή (2020), συστήματος αφαλάτωσης από 

το ..................... Πανεπιστήμιο και τον Εταίρο Δότριας Χώρας. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας: 

1. Εάν εντάσσεται στις επιλέξιμες πράξεις της Πρόσκλησης.  

2. Πως θα αποτυπωθεί το ξεχωριστό υποέργο του Εταίρου Δότριας Χώρας; Εφόσον στο ΟΠΣ δεν 

είναι δυνατή η προσθήκη Εταίρου χωρίς κωδικό ΟΠΣ. 

Απάντηση: Σκοπός της πρόσκλησης, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1 «Περιεχόμενο 
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Πρόσκλησης», είναι η υλοποίηση υποδομών / προμηθειών (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης και η αντικατάσταση, 

επέκταση ή αναβάθμιση υπαρχουσών μονάδων αφαλάτωσης), κατά σειρά προτεραιότητας, σε 

νησιά, παράκτιες περιοχές με κακή κατάσταση υδάτων ή άλλες περιοχές της χώρας, με σκοπό τη 

βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. 

Επομένως, η πρότασή σας, όπως περιγράφεται στο ερώτημα, δεν φαίνεται να καλύπτει τον σκοπό 

της πρόσκλησης και δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη. 

Μια πρόταση για να είναι επιλέξιμη πρέπει να συνεισφέρει σε κάποιον από τους δείκτες εκροών 

του προγράμματος και να οδηγεί σε υλοποίηση και λειτουργία ενός συστήματος, το οποίο να 

βελτιώνει τη διαχείριση των υδάτων συγκεκριμένης περιοχής. 

19η Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Δότριας χώρας; 

Απάντηση: Στην πρόσκληση αναφέρεται: «Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης ενθαρρύνεται να 

συνεργαστεί, στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβληθεί, με εταίρο/εταίρους από τις Δότριες 

Χώρες ή ημεδαπούς εταίρους». 

Ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην πρόταση εταίρου από τις Δότριες Χώρες. Σε 

περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή εταίρου από τις Δότριες χώρες η πρόταση λαμβάνει 

μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. 

20η Ερώτηση: Πώς καλύπτεται η αμοιβή του συμμετέχοντα φορέα από Δότρια χώρα; 

Απάντηση: Οι δαπάνες των εταίρων της πράξης, των οποίων η έδρα είναι εκτός του Δικαιούχου 

Κράτους, βεβαιώνονται σύμφωνα με την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 8.12, παράγραφο 4, 

της αντίστοιχης ΚΥΑ ΣΔΕ του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. Ο Διαχειριστής του Προγράμματος προβαίνει στην 

διοικητική επαλήθευση των δαπανών αυτών με βάση την έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή, που 

διαθέτει τα εχέγγυα να προβεί σε νόμιμους ελέγχους λογιστικών εγγράφων, και προβαίνει στην 

αποστολή του αντίστοιχου ποσού στον Φορέα  Υλοποίησης, προκειμένου αυτός να το μεταφέρει 

στον εταίρο από τη δότρια χώρα. 

21η Ερώτηση: Θεωρώντας ότι η έρευνα θα διεξαχθεί από τον έναν εκ των ημεδαπών 

συμμετεχόντων, οι αντίστοιχες δράσεις (πακέτα εργασίας, κλπ) θα περιληφθούν ως διαφορετικό 

Υποέργο, στο οποίο θα καταγράφονται οι αμοιβές του φορέα;  

Απάντηση: Για διαχειριστικούς λόγους είναι σκόπιμο οι δράσεις κάθε εταίρου να υλοποιούνται ως 

ένα ξεχωριστό υποέργο. Στην ενότητα του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) «Φυσικό Αντικείμενο» 

θα αναφέρονται, ανά υποέργο, τα πακέτα εργασίας/παραδοτέα. Στην ενότητα του ΤΔΠ 

«Χρηματοδοτικό Σχέδιο» θα παρουσιάζεται η ανάλυση των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης 

δαπάνης. 

22η Ερώτηση: Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι το Σχέδιο Επικοινωνίας θα υλοποιηθεί ως ξεχωριστό 

Υποέργο. Θα πρέπει να διεξαχθεί διαγωνισμός ή μπορεί να ανατεθεί σε έναν εκ των φορέων? 
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Απάντηση: Αναλόγως με τις δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο υποέργο «Σχέδιο Επικοινωνίας» 

θα επιλεγεί από τον Φορέα Υλοποίησης η διαδικασία με την οποία θα υλοποιηθεί, με βάση τη 

σχετική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση (ανάθεση σε ανάδοχο ή 

εκτέλεση με ίδια μέσα από τον Φορέα Υλοποίησης / εταίρο) θα πρέπει να εφαρμοστεί το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. 

23η Ερώτηση: Στην πρόταση που θα υποβάλουμε, έχουμε σαν εταίρο μια Νορβηγική ιδιωτική 

εταιρία, η οποία δεν έχει κωδικό ΟΠΣ. Στο τεχνικό δελτίο ζητείται να συμπληρώσουμε τον ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) για κάθε εταίρο. 

Πρέπει να ανοίξει ΟΠΣ και ο Νορβηγός εταίρος και εάν ναι, πώς θα το κάνει αφού η συγκεκριμένη 

πλατφόρμα είναι στα Ελληνικά? 

Απάντηση: Στη φάση υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, οι εταίροι από δότριες χώρες, 

εφόσον δεν έχουν κωδικό ΟΠΣ δεν απαιτείται να αποκτήσουν νέο κωδικό. Τα στοιχεία τους 

συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία ή την επιστολή πρόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα δύο 

αυτά έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά την πρόταση. Οι δράσεις του εταίρου είναι 

σκόπιμο να περιληφθούν σε ξεχωριστό υποέργο στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης το οποίο θα 

αναφέρεται ως Δικαιούχος ο Φορέας Υλοποίησης της Πράξης. 

Η αναγκαιότητα συμπλήρωσης κωδικού στο ΟΠΣ για τον εταίρο θα εξετασθεί κατά την ένταξη της 

Πράξης εφόσον αυτή επιλεγεί (στην περίπτωση που απαιτηθεί τελικά, για διαχειριστικούς λόγους, 

να είναι αυτός ο Δικαιούχος του υποέργου των δράσεών του). 

24η Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου Έντυπο Υπολογισμός 

των καθαρών εσόδων. Για παράδειγμα στην πρόταση που πρόκειται να συμμετέχουμε θα είναι ως 

Δικαιούχος η ΔΕΥΑΠ, και εταίροι το Πανεπιστήμιο ........... και πιθανόν μία εταιρεία. 

Απάντηση: Η συμπλήρωση του εντύπου «Υπολογισμός Καθαρών Εσόδων Πράξεων» αφορά σε όλες 

τις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους, Στο συνημμένο στην 

πρόσκληση έγγραφο «Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των 

Προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021» αναφέρεται αναλυτικότερα το πεδίο εφαρμογής και ο 

τρόπος συμπλήρωσης του ανωτέρω εντύπου.  

25η Ερώτηση: Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021 

«Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού» παρακαλώ να διευκρινίσετε το παρακάτω θέμα. 

Ο Δήμος ενός νησιού θέλει να υποβάλει πρόταση, προκειμένου χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση 

και εγκατάσταση αφαλάτωσης στην περιοχή του. 

Ο Δήμος διαθέτει την οικονομική επάρκεια για την υλοποίηση του έργου (προμήθεια 

εγκαταστάσεων), δεν έχει όμως την διαχειριστική επάρκεια και την τεχνική επάρκεια. Για τον λόγο 

αυτό, ο Δήμος θα υπογράψει μια Προγραμματική Σύμβαση με ένα Πανεπιστήμιο, το οποίο διαθέτει 

τόσο την διαχειριστική όσο και την τεχνική επάρκεια (επίσης το Πανεπιστήμιο διαθέτει και 

οικονομική επάρκεια).  

1η Περίπτωση Σχήματος Υποβολής: 
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Ο Δήμος να είναι ο Κύριος του έργου και να υποβάλει το έργο μέσω του ΟΠΣ και το Πανεπιστήμιο, 

ως Φορέας Υλοποίησης, να αναλάβει όλες τις απαραίτητες διεργασίες (τεχνικές μελέτες τεύχη 

δημοπράτησης κλπ.), προκειμένου ο Δήμος στην συνέχεια να προκηρύξει διαγωνισμό για την 

επιλογή αναδόχου/αναδόχων και την εγκατάσταση του συστήματος. 

Ο έλεγχος των φακέλων των διαγωνισμών καθώς και η τεχνική επίβλεψη του έργου θα γίνει από το 

Πανεπιστήμιο ενώ τα τιμολόγια για την πληρωμή των αναδόχων θα εκδοθούν στο όνομα του Δήμου 

και θα πληρωθούν από τον Δήμο.  

2η Περίπτωση Σχήματος Υποβολής: 

Το Πανεπιστήμιο να υποβάλει το έργο μέσω ΟΠΣ και ως Φορέας Υλοποίησης να αναλάβει όλες τα 

απαραίτητες εργασίες (τεχνική μελέτη, τεύχη δημοπράτησης, διενέργεια διαγωνισμών, τεχνική 

επίβλεψη και πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν στο όνομα του Πανεπιστημίου) και να 

παραχωρήσει την εγκατάσταση (ιδιοκτησία) στο Δήμο μετά το τέλος του έργου.  

Με βάση τα παραπάνω θα ήθελα να ρωτήσω με ποια από τα 2 Σχήματα θα μπορούσε να υποβληθεί 

το έργο; 

Απάντηση: Κύριος της πράξης σε κάθε περίπτωση είναι ο Δήμος ή, αν υπάρχει, η αντίστοιχη ΔΕΥΑ 

[Κύριος πράξης (έργου): Κύριος της πράξης είναι, ο φορέας ο οποίος έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης του έργου και για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το 

έργο - ΕΝΤΥΠΟ Ο_Ε.Ι.1_2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ - ΠΕΔΊΟ Β.20]. 

Ο Φορέας Υλοποίησης/Εταίρος, που θα υλοποιήσει την πράξη/το υποέργο, θα πρέπει να διαθέτει 

τόσο τη διοικητική και την επιχειρησιακή επάρκεια για την υλοποίηση της πράξης/του υποέργου.  

Αν ο Κύριος της πράξης δεν διαθέτει τη διοικητική και την επιχειρησιακή επάρκεια για την 

υλοποίησή της, υποχρεωτικά θα πρέπει να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με έναν Φορέα, ο 

οποίος θα καταστεί με τον τρόπο αυτό ο Φορέας Υλοποίησης της πράξης (π.χ. το Πανεπιστήμιο).  

Τέλος ο Κύριος του έργου/Φορέας Λειτουργίας, θα πρέπει να διαθέτει την χρηματοοικονομική 

επάρκεια να χρηματοδοτήσει το κομμάτι της ιδιωτικής συμμετοχής (αν η πράξη μετά την 

ολοκλήρωσή της παράγει έσοδα). 

Όσον αφορά στα 2 πιθανά σχήματα υποβολής πρότασης του ερωτήματός σας, σας πληροφορούμε 

τα εξής: 

Σχήμα 1: ο Δήμος αφού δεν έχει την απαραίτητη διοικητική επάρκεια δεν μπορεί να προκηρύξει 

διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων και την εγκατάσταση του συστήματος. Άρα το 

σχήμα 1, όπως περιγράφεται, δεν πληροί το κριτήριο του σταδίου αξιολόγησης Β4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) και απορρίπτεται ως λύση. 

Σχήμα 2: Το Σχήμα 2 θα μπορούσε επομένως να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• Ο Κύριος της πράξης θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι δεν διαθέτει τη διοικητική και την επιχει-

ρησιακή επάρκεια για την υλοποίηση της πράξης * 

• Ο Φορέας Υλοποίησης της πράξης θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τόσο την διοικητική όσο 

και την επιχειρησιακή επάρκεια για την υλοποίηση της πράξης. 

Επισημαίνουμε τα εξής: 
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• Στην περίπτωση που οι πληρωμές θα γίνονται από τον Κύριο του έργου, τα τιμολόγια θα εκδί-

δονται στο όνομά του, αν και διαχειριστικά πιο απλό είναι ο Δικαιούχος του έργου να δημο-

πρατήσει, να υπογράψει τη σύμβαση και να εκτελεί τις πληρωμές.  

• Μόνο η μελέτη για τις καινοτόμες δράσεις είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση. 

*Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την 

εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους, 

εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, από τον οικείο δήμο, 

ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών του. (Νόμος 3852/2010 – Καλλικράτης - Άρθρο 205 - Αρμοδιότητες νησιωτικών 

περιφερειών, σημείο 4).  

26η Ερώτηση: Αίτημα παράτασης προτάσεων αφαλάτωσης 

Απάντηση: Δεν προβλέπεται τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1.1 «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού – Μονάδες 

Αφαλάτωσης» του Προγράμματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, πέραν της  

Παρασκευής 26 Μαρτίου 2021 ώρα 23:59’. Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία 

υποβολής προτάσεων παρατείνεται εάν εμφανιστούν τεχνικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν την 

ομαλή και έγκαιρη υποβολή προτάσεων. 

27η Ερώτηση: Πρόκειται να καταθέσουμε πρόταση στην οποία θα υπάρχει και συμμετοχή του 

Πανεπιστημίου ................. της Νορβηγίας και θα ήθελα να ρωτήσω αν αρκεί η κατάθεση του 

σχετικού υπο-έργου γραμμένου στα Ελληνικά, το οποίο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο letter of 

intend του συγκεκριμένου φορέα (στα Αγγλικά). 

Αν όχι, θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε σχετικά με τις προβλεπόμενες ενέργειες που 

απαιτούνται για τη συμμετοχή φορέα του εξωτερικού. 

Απάντηση: Οι δράσεις του κάθε εταίρου, ημεδαπού ή από Δότρια χώρα, είναι σκόπιμο να 

περιληφθούν σε ένα ξεχωριστό υποέργο. Τα στοιχεία του υποέργου (προϋπολογισμός, 

χρονοδιάγραμμα κ.λπ.) θα συμπληρωθούν στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) στο ΟΠΣ από τον 

Φορέα Υλοποίησης. Στην ενότητα του ΤΔΠ «Φυσικό Αντικείμενο» θα αναφέρονται, ανά υποέργο, η 

περιγραφή των δράσεων και τα πακέτα εργασίας/παραδοτέα. Στην ενότητα του ΤΔΠ 

«Χρηματοδοτικό Σχέδιο» θα παρουσιάζεται η ανάλυση των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης 

δαπάνης συνολικά για όλα τα υποέργα της Πράξης. 

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση ύπαρξης εταίρων, από την Ελλάδα ή τις Δότριες Χώρες, 

αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελεί: 

Προσχέδιο της εταιρικής συμφωνίας συνεργασίας ή επιστολή δήλωσης προθέσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 7.7 του κανονισμού και της ΚΥΑ ΕΟΧ 2014-2021 για τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

μερών. Η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση του/των Εταίρου/ων, εγχώριου/ων ή 

από Δότριες χώρες, για την υλοποίηση της πρότασης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή του ρόλου 

του/τους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Η επιστολή θα πρέπει να είναι στα αγγλικά 

για Εταίρους από Δότριες χώρες. Προσχέδιο της εταιρικής συμφωνίας συνεργασίας ή επιστολή 
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δήλωσης προθέσεων απαιτείται και στην περίπτωση δράσεων διμερών σχέσεων. Σημειώνεται ότι, 

αν επιλεγεί για χρηματοδότηση μια πρόταση που συμμετέχει/ουν Εταίρος/οι, πριν από την πρώτη 

πληρωμή, θα πρέπει να υπογραφεί Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και 

του/των Εταίρου/ων του και να αποσταλεί στον Διαχειριστή Προγράμματος. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης και οι 

Εταίροι καλούνται να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν τη διαχειριστική 

(διοικητική, επιχειρησιακή και εφόσον απαιτείται χρηματοοικονομική) ικανότητα για να 

ολοκληρώσουν την πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, για εταίρους από δότριες χώρες αρκεί να υποβληθεί 

μια παρουσίαση του Φορέα που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το στελεχιακό δυναμικό του, 

καθώς και λίστα πρόσφατων σχετικών ερευνητικών έργων. 

28η Ερώτηση: Παρακαλώ ενημερώστε μας αν χρειάζεται ως Δήμος ............... να συλλέξουμε κάποια 

στοιχεία του Δήμου μας, πχ Οικονομικά για να τα έχουμε έτοιμα. 

Απάντηση: Τα δικαιολογητικά/έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν με την πρόταση αναφέρονται 

αναλυτικά στη δημοσιευμένη Πρόσκληση. 

29η Ερώτηση: Θεωρείτε σκόπιμο η αγορά εξοπλισμού ~500.000- 600.000 ευρώ των μονάδων 

αφαλάτωσης και των φωτοβολταϊκών να υποβληθούν ως ένα ξεχωριστό υποέργο του Φορέα 

Υλοποίησης; 

Απάντηση: Για διαχειριστικούς λόγους είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά υποέργα: 

- η προμήθεια του εξοπλισμού από τον Φορέα Υλοποίησης  

- το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσει κάθε εταίρος 

Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό υποέργο: 

- το Σχέδιο Επικοινωνίας 

- η ανάπτυξη δράσεων διμερών σχέσεων (εφόσον φυσικά περιλάβετε στην αίτησή σας τέ-

τοιου είδους δράσεις). 

30η Ερώτηση: Ενδιαφερόμαστε να καταθέσουμε πρόταση Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 1 Output_1_1_01 - «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ». 

Η συνεργασία αφορά: 

- Δήμο «…………..» 
- «…………..» (ΑΜΚΕ). 
- Πανεπιστήμιο «…………..» 

Δεδομένου ότι ο Δήμος «…………..» δεν διαθέτει διαχειριστική ικανότητα, δύναται να υπογράψει 

προγραμματική σύμβαση με τη «…………..» (ΑΜΚΕ η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΟΤΑ). 

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής της «…………..» (ΑΜΚΕ) ως εταίρος είτε ως 2ος φορέας 

υλοποίησης; 

Αν όχι, ποια η δυνατότητα συμμετοχής της «…………..» (ΑΜΚΕ) στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί 

να διασφαλίσει ο Δήμος «…………..» την υποχρεωτική προγραμματική σύμβαση για τη διαχειριστική 

ικανότητα; 
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Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση (σελ.4) «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 

Εταιρείες, που διέπονται από τους κανόνες του αστικού δικαίου (πιο συγκεκριμένα άρθρα 741- 784 

του Αστικού Κώδικα), καθώς και ιδιωτικοί φορείς, με έδρα χώρα άλλη από τις Δότριες χώρες, δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ως Φορείς Υλοποίησης ή Εταίροι.» 

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η συμμετοχή της «…………..» (ΑΜΚΕ) ως Φορέας Υλοποίησης ή 

Εταίρος σε πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης. 

Αν ο Κύριος της πράξης (Δήμος «…………..») δεν διαθέτει τη διαχειριστική (διοικητική, επιχειρησιακή 

και εφόσον απαιτείται χρηματοοικονομική) ικανότητα για την υλοποίησή της, υποχρεωτικά θα 

πρέπει να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με έναν Φορέα, ο οποίος θα καταστεί με τον τρόπο 

αυτό ο Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης της πράξης. Ο Φορέας αυτός θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους Φορείς Υλοποίησης της πρότασης και να αποδείξει ότι διαθέτει 

τη διαχειριστική ικανότητα για την υλοποίηση της πράξης. 

31η – 38η Ερώτηση: Ο Δήμος ............. πρόκειται να υποβάλλει ως Φορέας Υλοποίησης πρόταση 

στην πρόσκληση με κωδικό Output1_1_01 Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ:4677 στην οποία θα συμμετέχει το 

Πανεπιστήμιο ................ και το Νορβηγικό Ινστιτούτο ............ ως εταίροι. 

Εν συντομία, η πρόταση με τίτλο «..................................» στοχεύει στο σχεδιασμό, κατασκευή και 

εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης και του ενεργειακού συστήματος το οποίο θα βασίζεται 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας. 

31η Ερώτηση: Το κομμάτι του σχεδιασμού και όποιων μελετών απαιτούνται θα τα υποστηρίξει το 

Πανεπιστήμιο ............ σε συνεργασία με το Νορβηγικό Ινστιτούτο ............. Θα θέλαμε να 

ρωτήσουμε πως είναι πιο σωστό διαχειριστικά να φαίνεται η δράση αυτή στο πρόγραμμα. Ως ένα 

Υποέργο στο οποίο το Πανεπιστήμιο ................ θα είναι υπεύθυνο; Ή ως δύο, ένα υποέργο στο 

οποίο θα είναι δικαιούχος το Πανεπιστήμιο ................ και ένα υποέργο στο οποίο θα είναι 

δικαιούχος το Νορβηγικό Ινστιτούτο ή ο Δήμος;  

Απάντηση: Στις απαντήσεις σχετικών ερωτήσεων που έχουν ήδη αναρτηθεί 

(http://www.eysped.gr/el/Pages/erotiseisapantiseis.aspx) περιλαμβάνεται απάντηση ως 

ακολούθως: 

Για διαχειριστικούς λόγους είναι σκόπιμο οι δράσεις κάθε εταίρου να υλοποιούνται ως ένα 

ξεχωριστό υποέργο. Στην ενότητα του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) «Φυσικό Αντικείμενο» θα 

αναφέρονται, ανά υποέργο, τα πακέτα εργασίας/παραδοτέα. Στην ενότητα του ΤΔΠ 

«Χρηματοδοτικό Σχέδιο» θα παρουσιάζεται η ανάλυση των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης 

δαπάνης. Σε κάθε περίπτωση οι δράσεις κάθε εταίρου (και άρα κάθε υποέργου) θα είναι σαφώς 

διακριτές μεταξύ τους με ξεχωριστό προϋπολογισμό. 

Εφόσον ένας εταίρος από δότρια χώρα περιλαμβάνεται στην βάση του ΟΠΣ, είναι σκόπιμο οι 

δράσεις του να περιληφθούν σε ξεχωριστό υποέργο στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο οποίο θα 

αναφέρεται ο ίδιος ως Δικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, που ο εταίρος από δότρια χώρα δεν 

περιλαμβάνεται στην βάση του ΟΠΣ, στο σχετικό υποέργο θα αναφέρεται ως Δικαιούχος ο Φορέας 

Υλοποίησης της Πράξης. 

Στην τελευταία περίπτωση, η αναγκαιότητα συμπλήρωσης του εταίρου από δότρια χώρα στην βάση 
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του ΟΠΣ θα εξετασθεί κατά την ένταξη της Πράξης εφόσον αυτή επιλεγεί (στην περίπτωση που 

απαιτηθεί τελικά, για διαχειριστικούς λόγους, να είναι αυτός ο Δικαιούχος του υποέργου των 

δράσεών του). 

32η Ερώτηση: Για το συγκεκριμένο/α υποέργο/α, δηλαδή το σχεδιασμό του συστήματος, στο είδος 

υποέργου πρέπει να επιλεγεί «Επιχορήγηση για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ» ή 

«Μελέτη Τεχνικών Έργων»; Στο πεδίο Εφαρμοζόμενη Διαδικασία αντιστοίχως πρέπει να επιλεγεί 

«Εκτέλεση Έργων με Ίδια μέσα» και στο πεδίο Θεσμικό Πλαίσιο «Άλλο»; 

Απάντηση:  Όσον αφορά στο υποέργο για τις απαραίτητες μελέτες / σχεδιασμό του συστήματος 

θα επιλεγεί από τον Φορέα Υλοποίησης, σε συνεργασία με τους εταίρους, η διαδικασία με την 

οποία θα υλοποιηθεί, με βάση τη σχετική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε κάθε 

περίπτωση (ανάθεση σε ανάδοχο ή εκτέλεση με ίδια μέσα από τον Φορέα Υλοποίησης/εταίρο) θα 

πρέπει να εφαρμοστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Εφόσον το Πανεπιστήμιο ................ και ο εταίρος από την δότρια χώρα εκπονήσουν τη μελέτη με 

χρήση δικών τους μέσων (προσωπικό και εξοπλισμός) και δεν αναθέσουν σε κάποιον άλλον φορέα 

θα πρέπει να επιλεγούν: 

Είδος υποέργου: «Επιχορήγηση για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ» 

Εφαρμοζόμενη Διαδικασία: «Εκτέλεση Έργων με Ίδια μέσα»  

Θεσμικό Πλαίσιο: «Άλλο» 

33η Ερώτηση: Το Πανεπιστήμιο ................ πρέπει να υποβάλλει «Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης 

Υποέργου με Ίδια Μέσα» κατά την υποβολή της πρότασης για το προαναφερθέν υποέργο;  

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση (παράγραφος 5.3.iv.), εφόσον τα 

υποέργα υλοποιηθούν με «Ίδια μέσα», τόσο ο ημεδαπός όσο και ο εταίρος από την δότρια χώρα 

θα πρέπει να υποβάλλουν «Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα» στο πλαίσιο 

της υποβολής της πρότασης.  

34η Ερώτηση: 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων πρέπει να φαίνεται ως ξεχωριστό οριζόντιο υποέργο; Σε αυτήν την 

πρόταση, που στη διάχυση θα συμμετέχουν και οι τρεις εταίροι, ποιος πρέπει να φαίνεται ως 

δικαιούχος, ο Δήμος .......................; 

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στην πρόταση οι δράσεις του Σχεδίου επικοινωνίας της Πράξης θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό υποέργο.  

Αναλόγως με τις δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο υποέργο «Σχέδιο Επικοινωνίας», θα επιλεγεί 

(από τον Φορέα Υλοποίησης σε συνεργασία με τους εταίρους) ο Δικαιούχος του σχετικού υποέργου, 

καθώς και η διαδικασία με την οποία θα υλοποιηθεί, με βάση τη σχετική νομοθεσία για τις δημόσιες 

συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση (ανάθεση σε ανάδοχο ή εκτέλεση με ίδια μέσα από τον Φορέα 

Υλοποίησης ή τον εταίρο) θα πρέπει να εφαρμοστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

35η Ερώτηση: Ένα από τα Υποέργα της Πρότασης «..........................» θα εκτελεσθεί με ιδίους 
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πόρους από το Δήμο. Το ποσό, για την προμήθεια του συγκεκριμένου συστήματος, θα πρέπει να 

προστεθεί στο συνολικό ποσό των 1.500.000 ευρώ, το οποίο αιτούνται οι εταίροι για την εκτέλεση 

των υπολοίπων υποέργων; 

Απάντηση: Στην Αίτηση Χρηματοδότησης που θα υποβάλετε, μέσω του ΟΠΣ, θα περιλαμβάνεται 

όλο το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται για την 

επιλεξιμότητα αυτού στην Πρόσκληση, καθώς και το ποσό, σε ευρώ, που απαιτείται για την 

υλοποίησή του. Το αιτούμενο για επιχορήγηση ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 1.500.000€. Το 

επιπλέον ποσό, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο με σχετικά απόφαση 

χρηματοδότησης, με εγγραφή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Δήμου κ.λπ. Επισημαίνουμε ότι 

το σύνολο του Έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – 

επιχορηγούμενο ποσό και άλλοι πόροι) μέχρι 30/04 του 2024. 

36η Ερώτηση: Για το ίδιο Υποέργο «.............................» χρειάζεται να συμπληρώσει ο Δήμος κάποιο 

έγγραφο, εκτός από τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα; 

Απάντηση: Η πρόταση για χρηματοδότηση μιας Πράξης, για να αξιολογηθεί, οφείλει να 

περιλαμβάνει ολόκληρο το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, ασχέτως αν κάποιες συγκεκριμένες 

δράσεις δεν χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος. Ως εκ τούτου, για όλες τις δράσεις, 

πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την πρόσκληση. 

Επομένως, και για το υποέργο του ερωτήματος πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά / πληροφορίες (όπως π.χ. αναλυτικός προϋπολογισμός, λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, μελέτες / προδιαγραφές / τεύχη διαγωνισμού αν είναι διαθέσιμα, 

αποδεικτικό ότι ο Φορέας έχει το δικαίωμα πραγματοποίησης της παρέμβασης στο συγκεκριμένο 

ακίνητο, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

πρόσκληση. 

Σε περίπτωση που το κόστος συγκεκριμένου Υποέργου καλύπτεται από ίδιους πόρους ή άλλη πηγή 

χρηματοδότησης, αναφέρεται σαφώς στην υποβαλλόμενη πρόταση και κατατίθενται προς τούτο 

στοιχεία που αποδεικνύουν την εξασφάλιση του αντίστοιχου ποσού.  

37η Ερώτηση: Καλημέρα. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν το σχέδιο απόφασης υλοποίησης του 

Υποέργου με ίδια μέσα χρειάζεται υπογραφή σε αυτή τη φάση από το Νόμιμο εκπρόσωπο του 

Πανεπιστημίου ................. 

Απάντηση: Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα, για τα υποέργα που θα 

υλοποιηθούν με την μέθοδο αυτή, δεν απαιτείται να είναι υπογεγραμμένο στην φάση υποβολής 

της πρότασης. Οι οικονομικοί πίνακες του παρατήματος Β μπορούν να συμπληρωθούν κατά την 

οριστικοποίηση του σχεδίου απόφασης, σε περίπτωση επιλογής της πράξης προς χρηματοδότηση. 

Σε περίπτωση που εταίρος από δότρια χώρα εκτελεί υποέργο με ίδια μέσα, το σχέδιο απόφασης 

υλοποίησης του Υποέργου με ίδια μέσα μπορεί να υποβληθεί στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά. 

38η Ερώτηση: Κοιτάζοντας κάποια δικαιολογητικά στην περιγραφή του Προγράμματος σχετικά με: 
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i. Τεκμηρίωση ότι οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης έχουν την αρμοδιότητα για την υποβολή 

προτάσεων (νόμος, διοικητική ή κανονιστική διάταξη, καταστατικό, προγραμματική σύμβαση, 

οργανισμός, συστατική πράξη κ.λπ.) A∆ A:9ΥΑΖ4653Π8-1ΓΤ 14  

ii.  Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης και οι Εταίροι έχουν τη διαχειρι-

στική (διοικητική, επιχειρησιακή και εφόσον απαιτείται χρηματοοικονομική) ικανότητα να ο-

λοκληρώσουν την πράξη. Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη διαχει-

ριστική ικανότητα των δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.2 

παρ.5 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ 2014- 2021. Το κριτήριο της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματο-

οικονομικής ικανότητας εξετάζεται μια φορά και ισχύει επί διετία για κάθε υποβαλλόμενη 

πρόταση του Φορέα Υλοποίησης στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που, κατά την προηγούμενη 

διετία, ο Φορέας Υλοποίησης έχει υλοποιήσει ή συνεχίζει να υλοποιεί πράξη στο πλαίσιο προ-

κηρυχθέντος Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η οποία αφορά σε παρεμφερή πράξη με 

την αναφερόμενη στην υποβαλλόμενη πρόταση, τότε αυτοδίκαια εκπληρούται το εν λόγο κρι-

τήριο και στο πλαίσιο της προς ένταξη πράξης του ΕΟΧ. Ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης και 

οι Εταίροι γνωστοποιούν υποχρεωτικά στον διαχειριστή του προγράμματος οποιονδήποτε 

σύμβουλο που ενδεχομένως εμπλέκεται στην προετοιμασία της αίτησης για την υλοποίηση 

των πράξεων (άρθρο 7.3.2.ια της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ 2014-2021)  

iii. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του Φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των α-

ντίστοιχων αρμοδιοτήτων του 

Παρακαλώ ενημερώστε μας τί έγγραφα θέλετε ακριβώς από το Δήμο ................. Από την εμπειρία 

μας φαίνεται ότι χρειάζεστε: 

- Το ΦΕΚ Καλλικράτη για το Δήμο .................... 

- Διαχειριστική Επάρκεια: Να σημειωθεί πως ο Δήμος μόνος του δεν έχει διαχειριστική επάρ-

κεια, και σε σημαντικά έργα κάνει σύμπραξη με τη Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν 

πρέπει να μας αποτρέψει στην αίτηση και στην επιτυχή αξιολόγηση. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε μας και στείλτε μας οτιδήποτε πρέπει αν κάνουμε σε αυτά. 

Απάντηση: Κάθε Φορέας πρέπει να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούνται στην 

πρόσκληση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ο Φορέας αυτός. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης (Στάδιο Α, κριτήριο 4) εξετάζεται εάν ο φορέας που 

υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 

στοιχεία τεκμηρίωσης (πχ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, σχετική προγραμματική 

σύμβαση κ.λπ.) που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και 

προσδιορίζονται στην πρόσκληση. 

Καθ΄ όμοιον τρόπο θα πρέπει να υποβληθεί και το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του Φορέα 

λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. 

Ο Φορέας Υλοποίησης/Εταίρος, που θα υλοποιήσει την πράξη/το υποέργο, θα πρέπει να 

διαθέτει τόσο τη διοικητική και την επιχειρησιακή επάρκεια για την υλοποίηση της πράξης/του 

υποέργου.  

Αν ο Κύριος της πράξης δεν διαθέτει τη διοικητική και την επιχειρησιακή επάρκεια για την 

υλοποίησή της, υποχρεωτικά θα πρέπει να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με έναν Φορέα, 



17 

 

ο οποίος θα καταστεί με τον τρόπο αυτό ο Φορέας Υλοποίησης της πράξης (π.χ. Περιφέρεια, 

Πανεπιστήμιο).  

Επισημαίνουμε ότι ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι 

αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 

4.000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, από 

τον οικείο δήμο, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. (Νόμος 3852/2010 – Καλλικράτης - Άρθρο 205 - Αρμοδιότητες 

νησιωτικών περιφερειών, σημείο 4).  

Τέλος ο Κύριος του έργου/Φορέας Λειτουργίας, θα πρέπει να διαθέτει την χρηματοοικονομική 

επάρκεια να χρηματοδοτήσει το κομμάτι της ιδίας συμμετοχής (π.χ. αν η πράξη μετά την 

ολοκλήρωσή της παράγει έσοδα). 

39η Ερώτηση: Παρακαλώ να μου πείτε ποιος είναι ο φορέα χρηματοδότησης, διότι αδυνατώ μα τον 

εντοπίσω από την πρόσκληση. 

Απάντηση: Φορέας Χρηματοδότησης είναι το "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" (ΚΩΔ. 

ΟΠΣ: 1012900) 

 


