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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Ταχ. Δ/νση : Ν. Παχάκη 2, Αρχάνες 

Ταχ. Κώδικας : 70100  

Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Γεώργιος 

Τηλέφωνο : 2810 753300 

Fax : 2810 753310 

Email : info@anher.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

  
 
ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 
09/12/2021 
Α.Π.: 2016   

      
Προς:  

 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

Υπεύθυνου Πράξης Γρηγοράκη Μαρία 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ:  

2η Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Παντάνασσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5066860 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος   

CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Την Απόφαση με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση του Ε.Π. 
«Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» της Ελλάδας. 
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και ειδικότερα το 
άρθρο 35. 
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 
62. 
4. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 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» (ΥΑΕΚΕΔ).  
6. Την με αριθμ. 177/01.08.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
7. Την με αρ. πρωτ. απόφαση 2894/1-8-2018 (ΦΕΚ 3517/Β’/21-8-2018) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία 
εκχωρούνται στην εταιρία «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για δράσεις του Ε.Π. Αλιείας & 
Θάλασσας 2014 – 2020, όπως ισχύει.  
8. Την με αριθμ. πρωτ. 730/26.03.2019 Απόφαση Γενικού γραμματέα Αγροτ. Πολιτ. & Διαχ. Κοιν. Πόρων, που αφορά στην έγκριση των 
κριτηρίων επιλογής των πράξεων για το μέτρο 8.3.3  «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις δημοσίου 
χαρακτήρα)» της Προτεραιότητας 4 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 -2020», όπως 
αυτά ισχύουν. 
9. Την με αριθ. 5/10-5-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) του πολυταμειακού τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και εκχώρηση αρμοδιοτήτων». 
10. Την με αριθ. 8/3-5-2018 απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου με θέμα: «Λειτουργικό Οργανόγραμμα για την 
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Προτεραιότητα 4.2 του ΕΠΑΛΘ (Πολυταμειακό Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου). Κατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανωτικές μονάδες 
(τμήματα) του Ενδιάμεσου Φορέα για την Προτεραιότητα 4.2 του ΕΠΑΛΘ (Πολυταμειακό Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου)», όπως 
ισχύει. 
11. Την με αρ. πρωτ. 1821/20.11.2019 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 
-2020»  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 και τις με αρ. πρωτ. 241/09.03.2020 και 382/24.04.2020 
τροποποιήσεις της.  
12. Τo με ID 103675 -28/05/2020 – ώρα: 02:05 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προς τον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» για χρηματοδότηση της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», όπως ισχύει μετά την υποβολή των με αρ. πρωτ. 16191/01.10.2020 συμπληρωματικών στοιχείων 
του Δήμου Μαλεβιζίου. 
13.   Τη με αρ. πρωτ. 1980/04.12.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου 
Παντάνασσας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5066860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΩ6Ψ465ΖΨΟ-9ΕΚ). 
14.   Τη με αρ. πρωτ. 775/27.05.2021 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού 
Καταφυγίου Παντάνασσας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5066860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» (ΑΔΑ: 
ΩΗΨ9465ΖΨΟ-ΤΓΓ). 
15. Το με ID 286267/07-12-2021 - ώρα: 10:01 (αρ.πρωτ. ΑΝΗ: 2002/07-12-2021) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Έκδοση 2.0) και τη συνημμένη 
Αιτιολογική Έκθεση του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προς τον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» που αφορά στην 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της πράξης. 
16.   Τη με αρ. πρωτ. 2012/08.12.2021 θετική εισήγηση  του Διευθυντή του Ε.Φ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ», για την 
τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. 

 
 

Αποφασίζει  

τη 2η Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Παντάνασσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5066860 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 

συνοχής»  

 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5066860 

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40117224 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης του λιμένα της Παντάνασσας του Αλιευτικού καταφυγίου της Ρογδιάς με 
την προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο, ο οποίος σήμερα λόγω της παλαιότητας του και της φθοράς που έχει 
υποστεί δεν είναι κατάλληλος προς χρήση. Ειδικότερα, στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης θα γίνει  αντικατάσταση των κιβώτιων 
παροχής ρεύματος και ύδατος (pillars), αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων μετά των ιστών και των αναγκαίων καλυμμάτων φρεατίων, 
η εγκατάσταση έξυπνων ηλιακών infokiosk και η αντικατάσταση της εσχάρας (γλίστρας) καθέλκυσης / ανέλκυσης σκαφών. Σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή του έργου, η οποία έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου, η προτεινόμενη πράξη υποδιαιρείται σε 5 
τμήματα και συγκεκριμένα στην προμήθεια και τοποθέτηση από τον ανάδοχο: 
ΤΜΗΜΑ 1: Δέκα (10) κιβωτίων παροχής ρεύματος και ύδατος (pillars)  
ΤΜΗΜΑ 2: Είκοσι οκτώ (28) φωτιστικών σωμάτων μετά των ιστών  
ΤΜΗΜΑ 3: Δυο (2) Ηλιακών έξυπνων παγκακιών - info kiosks 
ΤΜΗΜΑ 4: Τριάντα τεσσάρων (34)  καλυμμάτων φρεατίων   
ΤΜΗΜΑ 5: Νέας Εσχάρα καθέλκυσης / ανέλκυσης σκαφών   
 
Πιο αναλυτικά, ο Δήμος θα προβεί στην αποξήλωση των παλαιών κιβωτίων παροχής ρεύματος και ύδατος τα οποία είναι πλέον μη 
λειτουργικά, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στους χρήστες τους και μη καλύπτοντας τις υφιστάμενες ανάγκες στο λιμένα της 
Παντάνασσας και στην προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) νέων αυτοματοποιημένων συσκευών παροχής ρεύματος – ύδατος (pillars), τα 
οποία θα συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο ισχυρών ρευμάτων τροφοδοσίας και στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.  
Επιπλέον, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED, μετά των ιστών αυτών προς 
αντικατάσταση των υφιστάμενων τα οποία είναι παλαιά, συμβατικής τεχνολογίας και έχουν υποστεί σημαντικές φθορές με το πέρασμα των 
ετών. Τα 28 νέα φωτιστικά σώματα κορυφής τεχνολογίας Led παραδοσιακού τύπου επί ιστών τα οποία θα τοποθετηθούν στο λιμένα της  
Παντάνασσας θα συνδεθούν στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας έπειτα από τις απαραίτητες δοκιμές ορθής λειτουργίας. 
 Επιπλέον, ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση 2 έξυπνων ηλιακών παγκακιων - info kiosk, για την εξυπηρέτηση του κοινού, 
τα οποία θα καταστήσουν το χώρο του λιμένα περισσότερο λειτουργικό. Τα νέα παγκάκια, πέρα από την προφανή τους χρήση για την 
ανάπαυση των επισκεπτών (τουριστών, αλιέων, κτλ) θα προσφέρουν ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι τα προτεινόμενα παγκάκια διαθέτουν φωτοβολταϊκά στοιχεία και είναι ενεργειακά αυτόνομα προκειμένου να παρέχουν τις 
ποικίλες υπηρεσίες (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενημέρωση, προβολή μηνυμάτων κτλ), χωρίς την παράγωγη ρύπων.  
Επιπροσθέτως, θα γίνει αντικατάσταση τριάντα τεσσάρων  φθαρμένων και διαβρωμένων χυτοσιδηρών καλυμμάτων των υφιστάμενων 
φρεατίων επίσκεψης και σύνδεσης με νέα συνθετικά καλύμματα. Το πιστοποιημένο σύνθετο υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής των νέων 
καλυμμάτων θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια στο χρόνο, παρά τις καιρικές συνθήκες και φθορές που δύναται να υποστούν 
για παράδειγμα από τις καιρικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 
 
Τέλος, ο Δήμος θα προβεί σε αντικατάσταση της φθαρμένης και διαβρωμένης εσχάρας, η οποία υπάρχει σήμερα στο λιμένα της 
Παντάνασσας με νέα που θα τοποθετηθεί στο διαμορφωμένο επικλινές επίπεδο της ράμπας (γλίστρας) για την καθέλκυση και ανέλκυση των 
σκαφών. Η νέα εσχάρα θα είναι εξ ολοκλήρου γαλβανισμένη εν θερμώ, με υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και 
τη φθορά που δύναται να προκαλέσει το θαλάσσιο περιβάλλον. 
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5. Παραδοτέα πράξης:  

 Τα παραδοτέα του Έργου είναι τα εξής: 
 
Παραδοτέο 1: Αντικατάσταση 10 τεμαχίων κιβώτιων παροχής ρεύματος και ύδατος (pillars) ΚΑΙ σύνδεση στα υφιστάμενα δίκτυα 
 
Παραδοτέο 2: Αντικατάσταση 28 τεμαχίων φωτιστικών  σωμάτων μετά των ιστών 
 
Παραδοτέο 3: Αντικατάσταση 34 τεμαχίων καλυμμάτων φρεατίων 
 
Παραδοτέο 4: Τοποθέτηση 2 τεμαχίων έξυπνων ηλιακών infokiosk 
 
Παραδοτέο 5: Αντικατάσταση της εσχάρας (γλίστρας) καθέλκυσης / ανέλκυσης σκαφών 
  

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

O4.4 Αριθμός Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα Αριθμός 4.1 1,00 

R4.4 
Ωφελούμενος πληθυσμός από Πράξεις Δημοσίου 
Χαρακτήρα 

Αριθμός 4.1 2.800 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 28/06/2022. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 27/10/2022.  
 

 
 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 28/06/2022.  
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης. Η νέα προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης είναι η 28η/6/2022 και η νέα 
προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης είναι η 27η/10/2022. 
  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  149.999,82 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 149.999,82 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 149.999,82 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 149.999,82 €  
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 Ευρωπαϊκή Ένωση  

         
 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
Κωδικός ΟΠΣ: 5066860 (Κωδ. Απόφασης: 10694) Σελίδα 4 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  149.999,82 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε0861 2021ΣΕ08610029 -- NAI 0,00  149.999,82  

 
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 149.999,82 €.  
  
  

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και 

μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 

  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος   
CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου 

 
 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης 
 

  

  

Κοινοποίηση:  

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, (κοινοποιείται ηλεκτρονικά 

μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 
2. ΥΠΑΑΤ – Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (κοινοποιείται ηλεκτρονικά) 
3. ΕΥΣΕ - Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 
4. ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ Μονάδες Α, Β1, Γ1 (κοινοποιείται ηλεκτρονικά) 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Υπεύθυνοι Μονάδων Λειτουργικού Οργανογράμματος Ενδιάμεσου Φορέα 
2. Φάκελος Έργου  
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