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Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη,
τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
ΔΡΑΣΗ 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΔ ΗΜΟ ΣΙΕΥ ΣΗ
Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης πράξεων προς ένταξη στο Μέτρο 4, Υπομέτρο
4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014 – 2020».
1. Στόχος

Στην Ελλάδα είναι αναγκαία η καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία.
Στο πλαίσιο της δράσης εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται πράξεις με στόχο την επίτευξη μιας
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ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν σε έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση
κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού
νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.
Οι επενδύσεις που εντάσσονται στην παρούσα Δράση είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 46 του
κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, όπως εξειδικεύονται στο κεφάλαιο 5 παρακάτω.
2. Δυνητικοί Δικαιούχοι
Η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει
την ευθύνη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του
προγράμματος των σχετικών έργων.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης από το δικαιούχο, είναι δυνατή η ανάθεσή της σε άλλο
φορέα, με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με σύμφωνη γνώμη του ΥΠ.Α.Α.Τ. με: α)
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γ) τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, κλπ, σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Περιοχή εφαρμογής
Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

4. Επιλέξιμες Δαπάνες
• Δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή έργου εγγείων βελτιώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των
άλλων δαπανών που απαιτούνται π.χ. αποζημιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές
εργασίες κλπ).
• Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 46, 60 και 61 του κανονισμού
(ΕΕ) 1305/2013 και το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
5. Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας
1) Οι προτεινόμενες πράξεις πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους του άρθρου 46 του κανονισμού
(ΕΕ) 1305/2013.
2) Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν
έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
3) Για πράξη στην οποία προβλέπεται εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας (εγκατάσταση ΑΠΕ)
εξετάζεται αν πρόκειται για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
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4) Για την υλοποίηση της πράξης έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη γη (δεν απαιτούνται
απαλλοτριώσεις).
5) Υποβάλλονται επικαιροποιημένα η εγκεκριμένη οριστική τεχνική μελέτη με τα τεύχη
δημοπράτησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.
6) Για υφιστάμενες υποδομές υποβάλλεται άδεια χρήσης νερού σε ισχύ ή νόμιμη απαλλαγή.
7) Υποβάλλεται μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για τις επενδύσεις που αφορούν ή
περιλαμβάνουν βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής,
όπου απαιτείται.
8) Υποβάλλεται γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη τελευταίας δεκαετίας.
9) Ο προϋπολογισμός της πράξης είναι εντός των προβλεπόμενων στην πρόσκληση ορίων.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, ισχύουν τα ακόλουθα ανά
κατηγορία προτεινόμενης επένδυσης:
I. Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής
σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς
την ποσότητα:
• Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ.
• Η επένδυση να είναι συμβατή με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής ΠοταμώνΣΔΛΑΠ.
• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).
• Η επένδυση να επιτυγχάνει εκ των προτέρων Ελάχιστη Δυνητική Εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον
10%.

II. Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής
σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως κατώτερη της καλής ως προς την
ποσότητα:
• Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ.
• Η επένδυση να είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ.
• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).
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• Η επένδυση να επιτυγχάνει εκ των προτέρων Ελάχιστη Δυνητική Εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον
10%
• Η επένδυση πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη
τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που καθίσταται δυνατή χάρη σε αυτήν.

III. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σώμα η
κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα:
• Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ.
• Η επένδυση να είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ.
• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).

IV. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σύστημα, η
κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα:
• Συνδυάζεται πάντα με επένδυση για βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου.
• Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ.
• Η επένδυση να είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ.
• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).
• Η επένδυση επιτυγχάνει εκ των προτέρων Ελάχιστη δυνητική Εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον
10%, και
• Η επένδυση πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη
τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που καθίσταται δυνατή χάρη σε αυτήν.

V. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε σύνδεση με υφιστάμενο
ταμιευτήρα σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής ως
προς την ποσότητα:
• Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ.
• Η επένδυση να είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ.
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• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).
• Η επένδυση εφοδιάζεται με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο από τις αρμόδιες
περιβαλλοντικές αρχές πριν από την 31η Οκτωβρίου του 2013. Στους όρους της αδειοδότησης (ν.
4014/2011) πρέπει να περιλαμβάνεται μέγιστη υδροληψία ή ελάχιστη οικολογική παροχή σύμφωνα
με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60. Στις νέες επενδύσεις δεν επιτρέπεται να προσβάλλονται τα εν
λόγω όρια.

VI. Επένδυση για τη δημιουργία έργου ταμίευσης χειμερινών απορροών: (π.χ. λιμνοδεξαμενές,
φράγματα)
• Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ.
• Η επένδυση να είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ.
• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).
• Οι σωρευτικές επιπτώσεις της κατασκευής ενός ταμιευτήρα θα συνεκτιμηθούν με τυχόν άλλες
παρεμβάσεις στη σχετική Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) ως εκ τούτου όλα τα εν δυνάμει έργα που αφορούν
στη σχετική ΛΑΠ θα επανεξετάζονται στο πλαίσιο του άρθρου 4(7) της Οδηγίας 2000/60.

VII. Επένδυση που επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση σε υφιστάμενη
αρδευτική εγκατάσταση: (π.χ. αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση
ΑΠΕ κ.α.)
• Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ.
• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).

VIII. Επένδυση άρδευσης με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού:
• Ύπαρξη, σε ισχύ, περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου και αποδεικνύει
ότι η επένδυση δεν επηρεάζει υπόγειο ή επιφανειακό υδατικό σύστημα, και
• Η επένδυση να είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ.
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• Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης
επένδυσης).
• Σε περίπτωση που η επένδυση συνεπάγεται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης ισχύουν οι
επιπλέον απαιτήσεις των ανωτέρω αντίστοιχων σημείων.

Διευκρινίζεται ότι:
α. Κατασκευή δικτύου σε μια ήδη αρδευόμενη περιοχή, όπου υφίστανται υποδομές πριν την
προτεινόμενη επένδυση (π.χ. ατομικές υδροληψίες, ατομικά δίκτυα, σωλήνες άρδευσης ανοιχτοί ή
κλειστοί, δευτερεύοντα ή τριτεύοντα δίκτυα, κ.α.) αφορά βελτίωση υφιστάμενης υποδομής
άρδευσης,
β. Κατασκευή δικτύου σε περιοχή όπου δεν υπάρχει καμία υποδομή άρδευσης, δηλαδή σε μία μη
αρδευόμενη έκταση, αφορά επέκταση άρδευσης, δηλαδή αύξηση αρδευόμενης έκτασης.
➢ Στην περίπτωση τεχνητού εμπλουτισμού η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει παράλληλα να στοχεύει
στη μείωση της κατανάλωσης νερού (π.χ. να περιλαμβάνει και ανακαίνιση δικτύου με απόληψη από
γεωτρήσεις).
Αναλυτικά το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας και οι οδηγίες για την εξέτασή τους θα
περιληφθούν στον οδηγό διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που θα συνοδεύει την
πρόσκληση.
6. Αρχές κριτηρίων επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης πράξεων εξετάζουν:
• Το βαθμό περιβαλλοντικής επίπτωσης.
• Την αρχή της οικονομικής ευστάθειας των έργων.
• Τη συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης.
• Την ωριμότητα της προβλεπόμενης πράξης.
• Τη συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία.
➢ Αναλυτικά η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής πράξεων, η βαρύτητά τους, καθώς και οδηγίες για
την εξέτασή τους θα περιληφθούν στον οδηγό διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που θα
συνοδεύει την πρόσκληση. Σημειώνεται ότι ορίζεται ελάχιστη βαθμολογία την οποία θα πρέπει να
συγκεντρώνει η αίτηση στήριξης πράξης προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξή της στο Πρόγραμμα.
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7. Οικονομικά στοιχεία
• Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε
40.000.000,00 €.
• Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
• Η Δράση 4.3.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.
8. Χρονική διάρκεια
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025.
Το φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει
υποβληθεί από τους δικαιούχους σε εύλογο χρόνο σύμφωνα με την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία.

9. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης
• Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών θα εκδοθεί πρόσκληση για
την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», στην
οποία θα προσδιοριστούν, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η ημερομηνία έναρξης και
λήξης υποβολής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, η διαδικασία επιλογής και ένταξης των
πράξεων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κλπ.
• Τρόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης: H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης-Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS)
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα
στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.Α.Α..
• Η επιλογή και ένταξη των πράξεων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από εξέταση της
πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγηση της κάθε αίτησης σύμφωνα με τα
κριτήρια επιλογής. Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά, βάσει κριτηρίων
επιλογής και επιλέγονται για στήριξη όσες καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις.
10.

Απαιτούμενα έγγραφα / δικαιολογητικά ανάλογα με το είδος της προτεινόμενης πράξης:

1. Αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της οποίας
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•

Αναφέρεται: η πράξη με τα Υποέργα της και τα αντίστοιχα ποσά δημόσιας δαπάνης,

•

Περιγράφεται: το φυσικό της αντικείμενο, τα παραδοτέα της, η μεθοδολογία υλοποίησης, ο
τρόπος αξιοποίησής της, η συμπληρωματικότητα με άλλες υποδομές άρδευσης, με άλλα μέτρα
του προγράμματος και άλλα Ταμεία, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, η συμμόρφωση με τις
κατευθύνσεις της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020,

•

Δηλώνεται ότι: η επένδυση εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας που προβλέπεται στην
προτεινόμενη πράξη αφορά αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), το
υδάτινο σώμα που εξυπηρετεί την πράξη και η κατάστασή του ως προς την ποσότητα ύδατος,
ότι η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ή έχει εκτελεστεί πλήρως, ότι ο δικαιούχος δεσμεύεται
για την κάλυψη τυχόν μη επιλέξιμης δαπάνης, ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της
πράξης κλπ.

2. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή απαλλαγή.
3. Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος σύμφωνη με τις προδιαγραφές της με αριθμ.
165/20277/06-02-2018 (ΦΕΚ 863/23-03-2018, τ. Β΄) απόφασης της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και
Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η εγκριτική της
απόφαση. (δεν απαιτείται στις επενδύσεις κατηγορίας ΙΙΙ, V, VI,VII, και στην κατηγορία VIII όπου
απαιτείται κατά περίπτωση).
4. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης ή του δικαιούχου από το οποίο θα προκύπτει αν στην
προτεινόμενη πράξη υπάρχει ήδη εγκατεστημένος υδρομετρητής.
5. Για επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση αρδευόμενης έκτασης σε σύνδεση με υφιστάμενο
ταμιευτήρα σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής ως
προς την ποσότητα: α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν από την 31η Οκτωβρίου του 2013 στην
οποία περιλαμβάνεται μέγιστη υδροληψία ή ελάχιστη οικολογική παροχή σύμφωνα με το άρθρο 4 της
Οδηγίας 2000/60. β)Έγγραφο/Βεβαίωση του Φορέα Διαχείρισης του ταμιευτήρα από το οποίο να
προκύπτει ότι από την προτεινόμενη πράξη δεν προσβάλλονται τα όρια μέγιστης υδροληψίας ή
ελάχιστης οικολογικής παροχής που αναφέρονται στη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση του
ταμιευτήρα.
6. Μελέτη ενεργειακής εξοικονόμησης και η εγκριτική της απόφαση.
7. Στοιχεία τεκμηρίωσης της κοστολόγησης εργασιών στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν
προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών,
Οικοδομικών και Πρασίνου.
8. Δικαιολογητικά για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης ή και της διαδικασίας ανάληψης
νομικής δέσμευσης. Υποβάλλονται στην περίπτωση που έχει προηγηθεί της υποβολής της αίτησης
στήριξης η δημοσίευση διακήρυξης ή και η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο.
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9. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
10.

Στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης (και ειδικότερα απόφαση του αρμοδίου οργάνου του

Δήμου ή της Περιφέρειας από την οποία να προκύπτει ότι ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη
πράξη ανήκει στην ιδιοκτησία του και ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την
κατασκευή της πράξης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη).
11.

Απόφαση αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για την

υποβολή της αίτησης στήριξης.
12. Για υφιστάμενες υποδομές: άδεια χρήσης νερού σε ισχύ ή νόμιμη απαλλαγή.
13. Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη τελευταίας δεκαετίας και εγκριτική της απόφαση.
14. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας τελευταίας δεκαετίας και εγκριτική της απόφαση.
15. Εγκριτική απόφαση επικαιροποιημένης οριστικής μελέτης, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός,
συνοπτική προμέτρηση, αναλυτικό τιμολόγιο, οριζοντιογραφία γενικής διάταξης έργου, τεύχη
δημοπράτησης (σχέδια ή εγκεκριμένα).
16. Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
17. Υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ανάδοχο (εφόσον υπάρχει).
18. Απόφαση ένταξης έργου που αξιοποιείται από την προτεινόμενη πράξη σε συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα (εφόσον υπάρχει).
11.

Πληροφορίες–Δημοσιότητα

Η Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων
Βελτιώσεων», κοινοποιείται στις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας και αναρτάται στις
ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ., www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΕΣΠΑ, www.espa.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
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