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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης σε φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
την αριθ. 397/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης.

3

Ορισμός του Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσου
Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση
και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ,
ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1167/110677
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης σε φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο

Αρ. Φύλλου 2060

Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε."
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει με το Νόμο
4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α΄
32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) 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 (Α
297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017)
ζ) Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
η) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Αγροτικής και Τροφίμων» (Α΄ 114).
θ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ι) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
ια) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
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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) 485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L
347, 20.12.2013, ρ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/2014
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη
δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών,
τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255, 28.8.2014,
ρ.18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους,
τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια» (ΕΕ L 255 της 28.8.2014,
σ. 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της
Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI:
2014GR06RDNP001).
6. Την αριθμ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020"» (Β΄ 1273), όπως ισχύει.
7. Την παρ. 5.2 της αριθμ. 32732/21.03.2018 Εγκυκλίου
οδηγιών με ΑΔΑ ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό
δαπανών ΠΔΕ 2019-2021 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
8. Την αριθμ. 140248/24.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων
με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.»
9. Την αριθμ. 160/09.01.2019 (ΦΕΚ 18/Β΄/14.01.2019)
υπουργική απόφαση περί λεπτομερειών εφαρμογής του
Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).
10. Την αριθμ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΑΑ 2014-2020: Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)
Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών,
ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.
11. Την αριθμ. 1921/21.06.2018 (ΦΕΚ 2597/Β΄/2018) Κοι-
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νής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος
και Ενέργειας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως Ενδιάμεσων Φορέων
Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς».
12. Την αριθμ. 23082/28.02.2019 εισήγηση του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
13. Την αριθμ. 490/43949/05-03-2019 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ
σε άλλους φορείς
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014
της Επιτροπής και το άρθρο 62, Κεφ. Β1 του ν. 4314/2014 «Α)
Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020», αναθέτει μέρος των καθηκόντων του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013:
1. στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, για
τις πληρωμές του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»,
2. στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τις
πληρωμές του Μέτρου 8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη
δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας
των δασών, υπομέτρα: 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών
και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»,
3. στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών, για τις πληρωμές του Μέτρου 4,υπομέτρων/
δράσεων: 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» - νια
επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2, εκατ. €,
4.3.2 «Έργα Αναδασμών» και 4.3.3 «Δασική Οδοποιία»,
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014 - 2020), σύμφωνα με το άρθρο 2
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της ανάθεσης
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει
της διαδικασίας 1.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β΄/
4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση)
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των πληρωμών, για την χρηματοδότηση των νομικών
δεσμεύσεων των δικαιούχων, αναλαμβάνουν:
1. για το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων», οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
των Περιφερειών, συνεπικουρούμενες από τις Δ/νσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και των οριζόμενων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 της αριθμ. 160/09.01.2019(ΦΕΚ
18/Β/14.01.2019) υπουργική απόφαση.
2. για το Μέτρο 8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών,
υπομέτρα: 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων»,οι Δ/νσεις Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
3. για το Μέτρο 4, υπομέτρα/δράσεις: 4.3.1 «Υποδομές
Εγγείων Βελτιώσεων» - νια επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2, εκατ. €, 4.3.2 «Έργα Αναδασμών»
και 4.3.3 «Δασική Οδοποιία», οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών.

ε) Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια τους σύμφωνα
με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5
του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.
στ) Εξασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που τηρούν σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται
με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών εγγράφων, όπου αυτά διατίθενται με αυτή
τη μορφή, υπό τους όρους της ενωσιακής νομοθεσίας,
σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013,
διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα,
την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα τους καθ' όλο
το χρονικό διάστημα υποχρέωσης φύλαξης τους.
2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση τωναρμοδιοτήτων που ανατίθενται στους εν λόγω φορείς
με την παρούσα απόφαση, περιγράφονται στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που
υπογράφεται αρμοδίως μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
του Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας ή του Γενικού
Γραμματέα εκάστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1(i) της παραγράφου 1 του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των φορέων στους οποίους
ανατίθενται καθήκοντα
1. Οι ανωτέρω φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους οποίους ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναθέτει με την
παρούσα απόφαση μέρος των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους:
α) Διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται από
την ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα
των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των
ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013, το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014
και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την
εφαρμογή των υπομέτρων/δράσεων του άρθρου 2.
β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα
έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα
με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και τις
εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή
των υπομέτρων/δράσεων του άρθρου 2.
γ) Πληροφορούν την EYE ΠΑΑ 2014-2020 και τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις αναγκαίες πιστώσεις που απαιτούνται των προς χρηματοδότηση πράξεων των υπομέτρων/δράσεων του άρθρου 2.
δ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους εποπτείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του παρέχουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθή τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,
σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε:
α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των καθηκόντων
που έχουν ανατεθεί στους ανωτέρω φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση .
β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που
έχει αναθέσει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και
πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στους αρμόδιους
φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων
και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.
γ) Παρέχει στους ανωτέρω φορείς των Περιφερειών,
των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και
πληροφοριακά συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που τους αναθέτει, σύμφωνα
με το άρθρο 2 της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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Αριθμ. 29777/198
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθ. 397/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηλιούπολης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999),
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005)
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα”.
8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την αριθ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την οποία
ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 υπουργική
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013).
11. Την αριθ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ Β/2621/
31.12.2009) υπουργική απόφαση με θέμα “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για
την κυκλοφορία πεζών”.
12. Το αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα “Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων”.
13. Τις αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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14. Την αριθ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1ΚΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
15. Το αριθ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
16. Το αριθ. πρωτ. 109508/38545/26.01.2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως
ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, αριθ. 397/23.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Ηλιούπολης, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
με τα συνημμένα της.
17. Την με ημερομηνία 12.03.2019 Τεχνική Έκθεση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης του Δήμου
Ηλιούπολης με θέμα: «Αναδιαμόρφωση των συμβολών
της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης με την οδό Σπύρου
Μήλιου και την οδό Ιουστινιανού».
18. Την αριθ. 105/22.11.2017 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ
με την οποία εγκρίνονται ομόφωνα οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Την αριθ. 397/23.11.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης με την οποία
εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι υπόψη κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις (ΑΔΑ:6Θ6ΓΩΡΥ-ΟΡΕ).
20. Το αριθ. πρωτ. οικ. 5725/18.03.2019 έγγραφο της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης με θέμα «Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων
σχετικά με την υπ’ αρ. 397/2017 ΑΔΣ».
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου Ηλιούπολης
με κωδικό Κ.Α. 30.7334.0007 (ποσό 10.000,00€).
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
α) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας των
οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης μετά τη
συμβολή της με την οδό Στεφάνου Σαράφη, έχοντας ως
αναφορά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας από την οδό
Στεφάνου Σαράφη προς την οδό Ιουστινιανού, στην ταχύτητα των 40 χιλιομέτρων την ώρα και την τοποθέτηση
μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 (Μέγιστη ταχύτητα
40 χλμ/ώρα) στο τμήμα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης
μεταξύ των οδών Στεφάνου Σαράφη και Ιουστινιανού και
μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 (Μέγιστη ταχύτητα
40 χλμ/ώρα) στο τμήμα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης μεταξύ των οδών Ιουστινιανού και Σπύρου Μήλιου,
β) Την τοπική στένωση του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Σπύρου Μήλιου στο τμήμα της μεταξύ
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των οδών Τσαμαδού και Περικλέους στα σημεία που
αυτή συμβάλλει με τις οδούς Τσαμαδού, Χρυσοστόμου
Σμύρνης και Περικλέους με επέκταση του πεζοδρομίου
και από τις δύο πλευρές,
γ) Την τοπική στένωση του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στο τμήμα
της μεταξύ των οδών Στεφάνου Σαράφη και Γλάδστωνος στα σημεία που αυτή συμβάλλει με τις οδούς
Στεφάνου Σαράφη, Ιουστινιανού, Σπύρου Μήλιου και
Γλάδστωνος με επέκταση του πεζοδρομίου και από
τις δύο πλευρές.
δ) Την τοπική στένωση του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ιουστινιανού στο τμήμα της μεταξύ των
οδών Περικλέους και Χρυσοστόμου Σμύρνης στα σημεία που αυτή συμβάλλει με τις οδούς Περικλέους και
Χρυσοστόμου Σμύρνης με επέκταση του πεζοδρομίου
και από τις δύο πλευρές,
ε) Την τοποθέτηση τεσσάρων (4) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για
οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα) στις
αντίστοιχες τέσσερις (4) θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
που προβλέπονται στο χώρο στάθμευσης που διαμορφώνεται κατόπιν των προαναφερθέντων τοπικών
στενώσεων του πλάτους του οδοστρώματος της οδού
Σπύρου Μήλιου, της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και
της οδού Ιουστινιανού με επέκταση του πεζοδρομίου
και από τις δύο πλευρές.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκλησής της σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και εκείνων που
έχουν τεθεί με την απόφαση αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην με ημερομηνία 12.03.2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης του Δήμου
Ηλιούπολης με θέμα: «Αναδιαμόρφωση των συμβολών
της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης με την οδό Σπύρου
Μήλιου και την οδό Ιουστινιανού» και τα όσα ενδεικτικά
απεικονίζονται στο συνημμένο σε αυτήν σχέδιο (Σχέδιο
Α-1, Φεβρουάριος 2019).
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8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι διατάξεις του άρθρου
34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) (ΚΟΚ) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1788
(3)
Ορισμός του Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσου
Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση
και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ,
ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).
2. Το ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
265/Α΄/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ.
7α, όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 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) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72
(β) και το άρθρο 123, παρ. 6.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου,
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.
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6. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
7. Την με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI
2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.
C(2017) 847 final /06-12-2017 Εκτελεστική Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την με αρ. C(2018)8832
final/12-12-18 όμοια απόφαση.
8. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 32675/ ΕΥΘΥ
331/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β΄/24-4-2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/
Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
9. Την με αριθμ. Πρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
(ΦΕΚ 5968/Β/31.18.2018) υπουργική απόφαση περί αντικατάστασης της αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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"», όπως ισχύει,
10. Την αριθμ. ΥΑ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015
[ΦΕΚ Β’ 2784/21.12.2015] «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014».
11. Την με αριθμ. πρωτ. 1787/20-5-2019 (ΑΔΑ:
6ΗΒΖ7ΛΡ-0ΦΤ)) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 1786/20-05-2019 εισήγηση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά τη θετική αξιολόγηση του Δήμου Καρδίτσας ως Ενδιάμεσου Φορέα
όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα/αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή πράξεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Ο Δήμος Καρδίτσας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Ο Δήμος Καρδίτσας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες/
τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των
πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ
ΖΕΙΣ», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 και
το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013, όπως
προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται
Ο Δήμος Καρδίτσας αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ», τα ακόλουθα καθήκοντα /τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, τον
προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή
αιτήσεων/ προτάσεων χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των
κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων,
προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφειά
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
τίτλο: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» και με το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Θεσσαλίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το
σύνολο των προτάσεων.
6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης Συστή-
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ματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
3521/Β/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ κρίνει ότι απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης.
9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
καθηκόντων του.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)
Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος
Καρδίτσας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
1. Ορίζει με απόφαση του εκπροσώπου του τα πρόσωπα
που θα δραστηριοποιηθούν στην αξιολόγηση των πράξεων.
2. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ τον νέο ορισμό των προσώπων σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της
Απόφασης Ορισμού των προσώπων που ασχολούνται
με την αξιολόγηση των πράξεων.
3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του έχουν
ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε άλλους ΕΦ.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.
6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρέχει σε
αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων
που έχουν ανατεθεί.
7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτικών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο,
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, στο
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πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας
Απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των
παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020,
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή τους.
2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δεδομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο
Καρδίτσας στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:
3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επιλογής από τον ΕΦ.
3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανείς.
3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στον Δήμο Καρδίτσας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
διατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων
που του έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά
εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον Δήμο Καρδίτσας από την Αρχή Ελέγχου
και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα / αρχές.
3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρούνται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 20 Μαΐου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02020600406190008*

