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ΓΕΝΙΚΑ 

� Τα πεδία του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης, συµπληρώνονται µε 

ευθύνη του ∆ικαιούχου. 

� Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σηµειώνεται Χ στο 

αντίστοιχο πεδίο. 

� Ορισµένα πεδία είναι ήδη συµπληρωµένα από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

� Οι οδηγίες για τα πεδία που συµπληρώνονται από την Ειδική Γραµµατεία 

∆ασών, εµφανίζονται µε κόκκινη γραµµατοσειρά. 

� Στην περίπτωση που το υποέργο συµπίπτει µε το έργο τα πεδία που 

επαναλαµβάνονται στο Τ∆ υποέργου, δε συµπληρώνονται. 

� Σηµειώνεται ότι ενόψει αλλαγών που επίκεινται να γίνουν στο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) η µορφή του Τεχνικού 

∆ελτίου θα αλλάξει. 
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ΤΜΗΜΑ Α (Γενικά Στοιχεία Πράξης) 

Στο Τµήµα Α του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης συµπληρώνονται γενικά 

στοιχεία της ταυτότητας της πράξης, µε τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα 

επίπεδα του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 - 2013, 

µέσω συγκεκριµένων κωδικών του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), καθώς και στοιχεία σχετικά µε τους Φορείς που 

εµπλέκονται στον προγραµµατισµό, στην υλοποίηση, χρηµατοδότηση και λειτουργία 

της πράξης.  

1. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣΑΑ): Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών 

(αν αφορά νέα πράξη) ή από τον ∆ικαιούχο (αν αφορά πράξη, για την οποία 

προτείνει την τροποποίησή της). Με την καταχώρηση του τεχνικού δελτίου της 

προτεινόµενης πράξης στο ΟΠΣΑΑ δηµιουργείται σχετικός κωδικός της πράξης, µε 

τον οποίο αυτή αναγνωρίζεται στο Σύστηµα. Ο κωδικός αυτός είναι µοναδικός και 

χαρακτηρίζει την πράξη καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου.  

2. Κωδικός Πρόσκλησης: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών ο 

αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για τη συγκεκριµένη πρόσκληση του Π.Α.Α. 

3. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. 

4. Τίτλος Πράξης στα Αγγλικά: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα Αγγλικά. 

5. Προϋπολογισµός Πράξης: Συµπληρώνεται ο συνολικός προϋπολογισµός της 

πράξης. 

6. Ηµεροµηνία έναρξης: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία 

υποβολής της πρότασης στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

7.  Ηµεροµηνία Λήξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη 

ηµεροµηνία λήξης (ολοκλήρωσης) του οικονοµικού αντικειµένου της πράξης.  

Μια πράξη θεωρείται ολοκληρωµένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το 

αντίστοιχο οικονοµικό αντικείµενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, 

υποέργου της, οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η πράξη 

αποδίδει το αναµενόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα.  

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8. Προγραµµατική Περίοδος: Συµπληρώνεται η προγραµµατική περίοδος στην 

οποία εντάσσεται η προτεινόµενη πράξη (2007 – 2013).  

9. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για τη συγκεκριµένη 

προγραµµατική περίοδο από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

10. Πρόγραµµα: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Προγράµµατος, στο οποίο εντάσσεται 

η πράξη, όπως αυτό αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση (π.χ. «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». 
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11. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριµένο 

Πρόγραµµα από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

12. Άξονας: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Άξονα του Π.Α.Α, στον οποίο εντάσσεται η 

πράξη, όπως αυτός αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 

13. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριµένο 

άξονα του Π.Α.Α. από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

14. Μέτρο: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Μέτρου, στο πλαίσιο του οποίου η πράξη 

υλοποιείται, όπως αυτός ορίζεται στην οικεία πρόσκληση.  

15. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριµένο 

Μέτρο, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η πράξη από την Ειδική Γραµµατεία 

∆ασών. 

16. Υποµέτρο: Συµπληρώνεται το Υποµέτρο, από το οποίο θα συγχρηµατοδοτηθεί η 

πράξη, όπως αυτό ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. ∆ε συµπληρώνεται για το 

Μέτρο 226. 

17. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριµένο 

Υποµέτρο (εφόσον υπάρχει), από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

18. ∆ράση: Συµπληρώνεται ο τίτλος της ∆ράσης, στο πλαίσιο της οποίας η πράξη 

υλοποιείται, όπως αυτός ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 

19. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για την 

συγκεκριµένη ∆ράση από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

20. Πρόσκληση: Συµπληρώνεται η πρόσκληση, στην οποία αφορά η πράξη, 

σύµφωνα µε τα κωδικοποιηµένα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ, από την Ειδική Γραµµατεία 

∆ασών. 

21. Κωδικός Πρόσκλησης: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για τη 

συγκεκριµένη πρόσκληση του Π.Α.Α. από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

22. Ελεύθερος Κωδικός 1 : ∆εν συµπληρώνεται. 

23. Ελεύθερος Κωδικός 2 : ∆εν συµπληρώνεται.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

24. Α/Α Τ.∆.Π.: ∆εν συµπληρώνεται. 

25. Πρωτόκολλο ∆ικαιούχου (Αριθµός/Ηµεροµηνία): ∆εν συµπληρώνεται. 

26. Πρωτόκολλο ∆ιαχειριστικής Αρχής (Αριθµός/Ηµεροµηνία): ∆εν 

συµπληρώνεται. 

(Εµπλεκόµενοι Φορείς) 

27.  ∆ικαιούχος ή Φορέας Εφαρµογής: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως δικαιούχος 

σύµφωνα µε την Πρόσκληση (∆ασική υπηρεσία ή ΟΤΑ). 
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Στην περίπτωση που στην εκτέλεση της πράξης εµπλέκονται περισσότεροι από 

έναν φορείς, ∆ικαιούχος είναι αυτός που έχει τη γενική ευθύνη για το σύνολο της 

πράξης.  

28.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο 

των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣΑΑ, από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

29.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου: Συµπληρώνονται τα 

στοιχεία του Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου. Νόµιµος εκπρόσωπος του 

∆ικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί 

και να δεσµεύει το ∆ικαιούχο. 

30.  Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρµόδιου Επικοινωνίας: 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία του στελέχους του ∆ικαιούχου που ορίζεται να 

παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να 

παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση αυτής. Το 

στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την πράξη, έχει την ευθύνη για την 

εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό 

∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, καθώς και  σε όλα τα τυποποιηµένα έντυπα για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης της. 

31.  Φορέας Πρότασης: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα, ο οποίος προτείνει 

την πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Συµπίπτει µε το ∆ικαιούχο.  

32.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο 

των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣΑΑ από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

33.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του 

νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το 

φυσικό πρόσωπο που έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το Φορέα. 

34.  Φορέας Λειτουργίας: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του Φορέα που 

εκµεταλλεύεται το έργο και που αναλαµβάνει την υποχρέωση να λειτουργήσει και 

συντηρήσει το ολοκληρωµένο έργο που θα υλοποιήσει ο ∆ικαιούχος. Συµπίπτει µε 

το ∆ικαιούχο. 

35.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο 

των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣΑΑ από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

36.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του 

νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το 

φυσικό πρόσωπο που έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το Φορέα. 

37. Φορέας Χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών: 

«∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γ.∆. του ΥΠΑΑΤ» η οποία έχει την αρµοδιότητα 

της χρηµατοδότησης της πράξης από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. 

38. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
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39. Πηγή χορήγησης πιστώσεων στην οποία προτείνεται η πράξη: 

Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

40. Κωδικός: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

41.  Προτεινόµενη πίστωση έτους έναρξης υλοποίησης.: Συµπληρώνεται η 

εκτίµηση της πίστωσης που θα απορροφηθεί µέσα στο έτος έναρξης της 

υλοποίησης. 

42. Ον/µο υπεύθυνου χειριστή στην ∆.Α. ή Ε.∆.Α. ή Ε.Φ.∆.: Συµπληρώνεται από 

την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου εκπροσώπου της 

Ειδικής Γραµµατείας για το χειρισµό της ∆ράσης. 

 

ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείµενο) 

43. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Πράξης: Παρατίθεται περιγραφή του 

φυσικού αντικειµένου της πράξης, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά 

και άλλα χαρακτηριστικά της, καθώς και στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

44.  Α/Α: ∆ίνεται κατ΄ αύξουσα σειρά, ένας αριθµός για κάθε υποέργο της πράξης (1, 

2, 3 κ.λπ.). Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε υποέργο σε 

όλη την προγραµµατική περίοδο.  

45.  Τίτλος Υποέργου: Στην περίπτωση που µια πράξη αποτελείται από περισσότερα 

του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραµµατίζεται να εκτελεστεί µε 

περισσότερες της µίας συµβάσεις (ή ισοδύναµα συµβάσεων), συµπληρώνονται οι 

τίτλοι των υποέργων. Όταν η πράξη υλοποιείται ή προγραµµατίζεται να 

υλοποιηθεί µε µία και µοναδική σύµβαση, τότε ο τίτλος του ενός και µοναδικού 

υποέργου, ταυτίζεται µε τον τίτλο της πράξης. 

Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί 

µε τους οποίους δηµοπρατούνται ή προγραµµατίζεται να δηµοπρατηθούν τα 

υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε σχετικές αποφάσεις ή συµβάσεις.  

Ως υποέργο ορίζεται το τµήµα ή το σύνολο του φυσικού αντικειµένου της πράξης 

που αντιστοιχεί σε µία και µοναδική σύµβαση ή ισοδύναµη νοµική δέσµευση 

(υπογραφείσα ή προγραµµατιζόµενη να συναφθεί µελλοντικά) ή σε µέρος αυτής. 

Μία σύµβαση ή ισοδύναµο νοµικής δέσµευσης µπορεί να περιλαµβάνει 

περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών πράξεων. 

46. Είδος Υποέργου: Συµπληρώνεται ο τύπος του Υποέργου, σύµφωνα µε το 

σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣΑΑ (π.χ. ΕΡΓΟ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ κ.α.). 

47. Χρήση της ρήτρας ευελιξίας: ∆εν συµπληρώνεται. 
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Προβλεπόµενες Ηµεροµηνίες Εξέλιξης Υποέργων 

48. Α/Α: ∆ίνεται κατ΄ αύξουσα σειρά, ένας αριθµός για κάθε υποέργο της πράξης (1, 

2, 3 κ.λπ.). Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε υποέργο σε 

όλη την προγραµµατική περίοδο.  

49. Εφαρµοζόµενη ∆ιαδικασία Κωδ.: ∆εν συµπληρώνεται. 

50. Εφαρµοζόµενη ∆ιαδικασία Περιγραφή: ∆εν συµπληρώνεται. 

51. Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Προκήρυξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που 

προβλέπεται να ξεκινήσει το έργο 

52. Ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού : Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία 

που προβλέπεται να γίνει ο διαγωνισµός. 

53. Ηµεροµηνία σύµβασης/απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα: Συµπληρώνεται 

η ηµεροµηνία που προβλέπεται να υπογραφεί η σύµβαση. 

54. Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης αντικειµένου πράξης: Συµπληρώνεται το 

χρονικό διάστηµα που προβλέπεται να διαρκέσει το έργο. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

55. Έχει γίνει συζήτηση για την παρούσα πράξη στο αρµόδιο συλλογικό 

όργανο: Απαντάται µε Ναι ή Όχι αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση 

υπάρχει απόφαση του αρµόδιου φορέα για τον συντονισµό των πολιτικών ή/και 

συλλογικού οργάνου.  

56.  Αρµόδιο Συλλογικό Όργανο: Συµπληρώνεται το αρµόδιο όργανο για το 

συντονισµό των πολιτικών. (Στην περίπτωση των ∆ασικών Υπηρεσιών πρόκειται 

για το όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο για την έγκριση των ετησίων 

προγραµµάτων έργων και εργασιών. Στην περίπτωση των ΟΤΑ πρόκειται το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο). 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

57.  Λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόµενη παρέµβαση:  Αναφέρονται οι 

ανάγκες και τα προβλήµατα που η πράξη καλείται να καλύψει/αντιµετωπίσει, τα 

οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς.  

58. Τεκµηρίωση µεγέθους πράξης (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο): Οι 

ανάγκες και τα προβλήµατα ποσοτικοποιούνται, βάσει στοιχείων καταγραφής 

αναγκών/προβληµάτων, όπως προκύπτουν από µελέτες, έρευνες, κλπ. έτσι ώστε 

να τεκµηριώνεται το εύρος µεγέθους της πράξης. 

59.  Ωφελούµενος Πληθυσµός: Προσδιορίζονται τα οφέλη που αναµένονται από 

την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης ή και ο πληθυσµός που αναµένεται 
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άµεσα αλλά και έµµεσα να ωφεληθεί από την εν λόγω πράξη. ∆ηλαδή, 

προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, οι ανάγκες των οποίων 

αντιµετωπίζονται µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία της πράξης. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Πεδία: Συµπληρώνονται µε Χ ανάλογα οι θετικές ή οι ουδέτερες επιπτώσεις της 

πράξης στους τοµείς της απασχόλησης, ισότητας και µη διάκρισης, προσβασιµότητας 

και του περιβάλλοντος. Κάποια πεδία είναι ήδη συµπληρωµένα από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών. 

60. Άλλες Επιπτώσεις: Περιγράφονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναµένεται 

να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, οι οποίες, σύµφωνα 

µε την εκτίµηση του ∆ικαιούχου, αξίζει να αναφερθούν γιατί ενισχύουν τον 

επωφελή χαρακτήρα της πράξης. Ενδεικτικές κατηγορίες επιπτώσεων (ανάλογα 

φυσικά µε το είδος της πράξης) δύνανται να είναι το τοπικό εισόδηµα, οι 

παραγωγικές επενδύσεις, κλπ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης όσο 

και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.  

• Οι επιπτώσεις µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες, ποσοτικοποιηµένες ή 

περιγραφικές.  

61. Συνεχιζόµενη Πράξη από το Γ’ ΚΠΣ (Έργο Γέφυρα): Συµπληρώνεται στην 

περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει φυσικό αντικείµενο που η 

εκτέλεσή του συνεχίζεται από το Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή για πράξη που αφορά έργο 

γέφυρα. (∆εν υπάρχουν έργα γέφυρα στο Μέτρο 226). 

62. Τίτλος Πράξης Γ’ ΚΠΣ: ∆ε συµπληρώνεται.  

63. Κωδικός ΟΠΣ: ∆ε συµπληρώνεται. 

64. Πηγή χορήγησης πιστώσεων: ∆ε συµπληρώνεται. 

65. Κωδικός.: ∆ε συµπληρώνεται. 

66. ∆ικαιούχος: ∆ε συµπληρώνεται. 

67. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειµένου που Χρηµατοδοτήθηκε από το 

Γ’ ΚΠΣ: ∆ε συµπληρώνεται.  

68. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη Πράξης Γ’ ΚΠΣ: ∆ε συµπληρώνεται.  

69. Η προτεινόµενη Πράξη Αποτελεί Συµπλήρωση ή Επέκταση Άλλης: 

Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση 

ή επέκταση άλλης ολοκληρωµένης, σε εξέλιξη ή σχεδιαζόµενης πράξης, η οποία 

δεν θα είναι λειτουργική χωρίς την προτεινόµενη. 

Αν η απάντηση του εν λόγω πεδίου είναι ΝΑΙ συµπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία  
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70.  Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης, της οποίας η προτεινόµενη 

πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση. 

71.  Κωδικός ΟΠΣ ή ΟΠΣΑΑ (για συγχρηµατοδοτούµενα): Συµπληρώνεται ο 

κωδικός ΟΠΣ ή ΟΠΣΑΑ της πράξης, της οποίας η προτεινόµενη πράξη αποτελεί 

συµπλήρωση ή επέκταση, εφόσον αφορά συγχρηµατοδοτούµενη πράξη από τα 

διαρθρωτικά ταµεία, είτε στο πλαίσιο προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων 

είτε στο πλαίσιο του Π.Α.Α (συµπληρώνεται εφόσον η πράξη έχει ήδη ενταχθεί σε 

Ε.Π. του Π.Α.Α.). 

72.  Πηγή χορήγησης πιστώσεων: Συµπληρώνεται ο κωδικός της Συλλογικής 

Απόφασης, µε την οποία η πράξη έχει χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου ή χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Π.Α.Α.. 

73.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, της οποίας η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή 

επέκταση.  

74.  ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται ο ∆ικαιούχος που υλοποίησε ή υλοποιεί την πράξη, 

της οποίας η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση.  

75.  Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειµένου που Υλοποιήθηκε ή 

Υλοποιείται: Περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείµενο της υλοποιηθείσας ή 

υλοποιούµενης πράξης. 

76.  Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη Πράξης: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια 

δαπάνη της πράξης που βάρυνε τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή 

βαρύνει την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

77.  Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία: 

Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε 

συνέργεια µε άλλη ολοκληρωµένη ή σε εξέλιξη πράξη του ίδιου Προγράµµατος ή 

άλλου Επιχειρησιακού Προγράµµατος που συγχρηµατοδοτήθηκε σε προηγούµενες 

προγραµµατικές περιόδους ή συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Π.Α.Α. ή του 

ΕΣΠΑ. 

78.  Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές: Συµπληρώνεται στην 

περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη 

ολοκληρωµένη ή σε εξέλιξη πράξη του ίδιου Προγράµµατος ή άλλου 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος που χρηµατοδοτήθηκε/χρηµατοδοτείται από άλλες 

πηγές. 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

79.  Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία:  

Συµπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται 

σε συνέργεια µε άλλη πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί µε 

συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή από το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ή και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

(σύµφωνα µε τους ορισµούς της συνέργειας που αναφέρονται παραπάνω). 

80. Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές:  Συµπληρώνεται στην 

περίπτωση κατά την οποία η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη 

πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί µε συγχρηµατοδότηση από άλλες πηγές. 

81. Παρατηρήσεις: Συµπληρώνεται οποιαδήποτε σχόλια για τις παραπάνω πράξεις. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΣΤΑ∆ΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

82. Φάση/Στάδιο Ωριµότητας Πράξης: Περιγράφεται συνοπτικά η φάση/στάδιο 

ωριµότητας  της πράξης σε σχέση µε τα εξής : 

(α) τις απαιτούµενες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση 

της πράξης που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της 

πρότασης (π.χ. εκπόνηση µελετών, τευχών δηµοπράτησης, κ.λπ) 

(β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους 

(π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ)  

 

83. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα 

υλοποιηθεί η πράξη;: Συµπληρώνεται µε ΝΑΙ ΟΧΙ και ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.  

84. Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης αναφέρατε τις προβλεπόµενες 

ενέργειες απόκτησης του ακινήτου: 

85. Άδειες – Εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία 

έγκρισης των απαιτούµενων αδειών – απαλλαγών ή σηµειώνεται ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

στην περίπτωση που αυτές δεν απαιτούνται. 

86. ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχου: ∆εν συµπληρώνεται διότι δεν απαιτείται. 

 

ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηµατοδοτικό Σχέδιο) 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

87.  Κατηγορία ∆απανών: Συµπληρώνονται οι κατηγορίες των δαπανών που 

αντιστοιχούν στο περιεχόµενο της πράξης. Ως κατηγορίες δαπανών ορίζονται 1) οι 

δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της πράξης, και 2) οι δαπάνες που αφορούν 
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την αγορά εδαφικών εκτάσεων (απαλλοτριώσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση 

δασοτεχνικών έργων). Για τα ∆ηµόσια Έργα συµπληρώνουµε το ΕΓΤΑΑ και την 

Εθνική Συµµετοχή. 

88.  ∆ηµόσια ∆απάνη (µε ΦΠΑ): Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη που 

αντιστοιχεί στους κωδικούς των κατηγοριών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ. 

Ως δηµόσια δαπάνη ορίζεται η δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειµένου της πράξης, το ύψος της οποίας εγγράφεται σε Συλλογική 

Απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

89. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη (χωρίς ΦΠΑ): Συµπληρώνεται από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών η επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση δηµόσια δαπάνη που 

αντιστοιχεί στους κωδικούς των κατηγοριών δαπανών. Σε αυτή δεν 

περιλαµβάνεται ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). 

90. Ιδιωτική ∆απάνη. ∆ε συµπληρώνεται διότι ισχύει µόνο στις περιπτώσεις των 

συµβάσεων παραχώρησης. 

91. Συνολικό Κόστος: Συµπληρώνεται το συνολικό άθροισµα των δηµοσίων 

δαπανών. 

92. Καταβάλλεται Ιδία Συµµετοχή: Είναι ήδη συµπληρωµένο. 

93. Είναι ο ΦΠΑ Επιλέξιµος: Είναι ήδη συµπληρωµένο. 

94. ΠΟΣΟ ΦΠΑ: Συµπληρώνεται το ποσό του φόρου προστιθέµενης αξίας που 

αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της πράξης.  

95. Φορέας Χορήγησης ∆ανείου: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα που 

χορήγησε το δάνειο, µόνο όταν το δάνειο συνάφθηκε µε την εγγύηση του 

Ελληνικού Κράτους (π.χ. δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). 

96. Ποσό ∆ανείου: Συµπληρώνεται το ποσό του δανείου που χρησιµοποιείται για την 

εκτέλεση της πράξης. 

97. Η Πράξη Παράγει Έσοδα: Είναι ήδη συµπληρωµένο. 

98. Ποσό Εσόδων: ∆ε συµπληρώνεται. 

99. Συντελεστής Ελλείµµατος χρηµατοδότησης: ∆εν συµπληρώνεται. 

100. Ποσό προς συγχρηµατοδότηση: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία 

∆ασών. 

101. Ετήσια Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης (µε ΦΠΑ): Συµπληρώνεται η δηµόσια 

δαπάνη που προβλέπεται να απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου ανά έτος και 

κατηγορία δαπανών. Στην ετήσια κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης 

συµπεριλαµβάνεται και ο φόρος προστιθέµενης αξίας. 

102. ∆ηµόσια ∆απάνη (µε ΦΠΑ): Συµπληρώνεται το ποσό της προτεινόµενης 

πίστωσης έτους. 
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103. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία 

∆ασών. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ (Παράµετροι) 

104. Κωδικός: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

105. Περιγραφή: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

106. Τοµέας: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών.  

 

ΤΜΗΜΑ ∆ (Ποσοτικοί ∆είκτες) 

107. Κωδικός: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

108. Περιγραφή: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

109. Τιµή: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών.  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

110. Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων: Συµπληρώνονται οι αποφάσεις των 

Συλλογικών Οργάνων που συνοδεύουν την Πράξη. 

111. Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών: Συµπληρώνονται οι αποφάσεις των 

αρµόδιων υπηρεσιών που εγκρίνουν τις µελέτης της συγκεκριµένης πράξης. 

112. Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Σχετικά απαλλακτικά 

έγγραφα: Συµπληρώνονται οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή των 

αντίστοιχων απαλλακτικών εγγράφων. 

113. Οικοδοµικές και άλλες άδειες: Συµπληρώνονται οι αριθµοί των αδειών που 

απαιτούνται. 

114. Έγγραφα κυριότητας του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η 

πράξη: Συµπληρώνεται ο αριθµός τίτλων ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε εγγράφων 

κυριότητας του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η πράξη (ισχύει µόνο για 

ΟΤΑ). 

115. ∆ηµοσιεύσεις Προκηρύξεων/Τεύχη ∆ηµοπράτησης: Συµπληρώνονται οι 

δηµοσιεύσεις προκηρύξεων και τευχών δηµοπράτησης. 

116. Άλλα: Συµπληρώνονται οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά επισυνάπτονται. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

Στην περίπτωση που το υποέργο συµπίπτει µε το έργο ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ δεν συµπληρώνονται. 
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ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα του Υποέργου) 

Στο Τµήµα Α του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Υποέργου συµπληρώνονται γενικά 

στοιχεία της ταυτότητας της υποέργου, µε τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα 

επίπεδα του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), 

µέσω συγκεκριµένων κωδικών του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), καθώς και στοιχεία σχετικά µε τους Φορείς που 

εµπλέκονται στον προγραµµατισµό, στην υλοποίηση, χρηµατοδότηση και λειτουργία 

του υποέργου. 

1. Προγραµµατική Περίοδος: Συµπληρώνεται η προγραµµατική περίοδος στην 

οποία εντάσσεται το προτεινόµενο υποέργο (2007 – 2013).  

2. Πρόγραµµα: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Π.Α.Α., στο οποίο εντάσσεται το 

υποέργο, όπως αυτό αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 

3. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του Ο.Π.Σ.A.Α. από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών για το συγκεκριµένο E.Π. 

4. Άξονας: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Άξονα του Π.Α.Α, στον οποίο εντάσσεται το 

υποέργο, όπως αυτός αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 

5. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του Ο.Π.Σ.Α.Α. από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών για το συγκεκριµένο άξονα του Π.Α.Α. 

6. Μέτρο: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Μέτρου, στο πλαίσιο του οποίου το υποέργο 

υλοποιείται, όπως αυτός ορίζεται στην οικεία πρόσκληση.  

7. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του Ο.Π.Σ.Α.Α. από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών για το συγκεκριµένο Μέτρο, στο πλαίσιο του οποίου 

υλοποιείται το υποέργο.  

8. Υποµέτρο: Συµπληρώνεται το Υποµέτρο, από το οποίο θα συγχρηµατοδοτηθεί η 

πράξη, όπως αυτό ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. ∆ε συµπληρώνεται για το 

Μέτρο 226. 

9. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριµένο 

Υποµέτρο (εφόσον υπάρχει), από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

10. ∆ράση: Συµπληρώνεται ο τίτλος της ∆ράσης, στο πλαίσιο της οποίας το υποέργο 

υλοποιείται, όπως αυτός ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 

11. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών για την συγκεκριµένη ∆ράση. 

12. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. 

13. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣΑΑ): Συµπληρώνεται από τη Ειδική Γραµµατεία ∆ασών (αν 

αφορά νέα πράξη) ή από τον ∆ικαιούχο/Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (αν αφορά 

πράξη, για την οποία προτείνει την τροποποίησή της). Με την καταχώρηση του 

τεχνικού δελτίου της προτεινόµενης πράξης στο ΟΠΣΑΑ δηµιουργείται σχετικός 

κωδικός της πράξης, µε τον οποίο αυτή αναγνωρίζεται στο Σύστηµα. Ο κωδικός 
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αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει την πράξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προγραµµατικής περιόδου. 

14. Τίτλος Υποέργου: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Υποέργου. 

15. Κωδικός Υποέργου : Συµπληρώνεται ο αριθµός 1 για το πρώτο υποέργο, ο 

αριθµός 2 για το δεύτερο υποέργο κ.ο.κ. 

16. Αριθµός & Ηµ/νία πρωτοκόλλου υποβολής Τ∆Υ: Συµπληρώνεται ο αριθµός 

και η ηµεροµηνία υποβολής του τεχνικού δελτίου υποέργου. 

 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

∆εν συµπληρώνονται τα πεδία κατά την υποβολή του φακέλου 

υποψηφιότητας. 

17. Θεσµικό πλαίσιο: ∆ε συµπληρώνεται. 

18. Κωδικός: ∆ε συµπληρώνεται. 

19. Προέγκριση δηµοπράτησης από ∆.Α (Ηµ/νία και Αριθµός): Συµπληρώνεται 

η ηµεροµηνία και ο αριθµός πρωτοκόλλου προέγκρισης δηµοπράτησης. 

20. ∆ηµοσίευση της προκήρυξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

προκήρυξης. 

21. ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

22. Προέγκριση νοµικής δέσµευσης (Ηµ/νία και Αριθµός): Συµπληρώνεται η 

ηµεροµηνία και ο αριθµός πρωτοκόλλου προέγκρισης νοµικής δέσµευσης 

(υπογραφής σύµβασης). 

23. Προέγκριση τροποποίησης σύµβασης (Ηµ/νία και Αριθµός): 

Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία και ο αριθµός πρωτοκόλλου τροποποίησης 

σύµβασης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

∆εν συµπληρώνονται τα πεδία κατά την υποβολή του φακέλου 

υποψηφιότητας. 

24. Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης: Συµπληρώνεται η κατάσταση νοµικής 

δέσµευσης (αρχική νοµική δέσµευση, 1η τροποποίηση, κλπ). 

25. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός της νοµικής δέσµευσης από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων 

στοιχείων του ΟΠΣΑΑ. 
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26. Ηµ/νια Ανάληψης Νοµικής ∆έσµευσης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία  

υπογραφής της νοµικής δέσµευσης, δηλαδή η ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

27. Ηµ/νια Λήξης Νοµικής ∆έσµευσης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία λήξης της 

νοµικής δέσµευσης. 

Στοιχεία Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης 

∆εν συµπληρώνονται τα πεδία κατά την υποβολή του φακέλου 

υποψηφιότητας. 

28.  Ηµ/νια Τροποποίησης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία τροποποίησης της 

νοµικής δέσµευσης (Χρονοδιάγραµµα, οικονοµικό αντικείµενο, φυσικό 

αντικείµενο). 

 

Στοιχεία Αναδόχου/ων 

∆εν συµπληρώνονται τα πεδία κατά την υποβολή του φακέλου 

υποψηφιότητας. 

Πεδία : Συµπληρώνεται η επωνυµία ή το επώνυµο του αναδόχου που αναλαµβάνει 

την εκτέλεση του υποέργου, µέσω σχετικής νοµικής δέσµευσης που συνάπτεται 

µεταξύ αυτού και του ∆ικαιούχου. Επίσης, συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ή ισοδύναµο αναγνωριστικό άλλης χώρας (αν πρόκειται για ξένο 

ανάδοχο), η ∆ΟΥ, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του αναδόχου.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

29. Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Συµπληρώνεται η επωνυµία της υπηρεσίας που 

παρακολουθεί, επιβλέπει, ελέγχει και παραλαµβάνει το φυσικό αντικείµενο του 

υποέργου. 

30.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών ο κωδικός, ο οποίος 

αντιστοιχεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των 

κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣΑΑ 

31.  Στοιχεία του Υπευθύνου του Υποέργου/Αρµόδιου για Επικοινωνία: 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου της επιβλέπουσας υπηρεσίας για το 

υποέργο. 

32. Η παρούσα νοµική δέσµευση αποτελεί συµπληρωµατική άλλης νοµικής 

δέσµευσης (σύµβασης): ∆ε συµπληρώνεται. 

33. Το υποέργο αποτελεί µέρος της νοµικής δέσµευσης (σύµβασης); ∆ε 

συµπληρώνεται. 

34. Συνολικός Προϋπολογισµός Σύµβασης: Συµπληρώνεται ο συνολικός 

προϋπολογισµός του υποέργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΤΜΗΜΑ Β (Στοιχεία Φυσικού Αντικειµένου του Υποέργου) 

Στο Τµήµα Β του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου παρατίθεται περιγραφή του φυσικού 

αντικειµένου του υποέργου, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά και άλλα 

χαρακτηριστικά της, καθώς και στα παραδοτέα αυτής. 

35. Τεχνική Περιγραφή Υποέργου: Παρατίθεται περιγραφή του φυσικού 

αντικειµένου του υποέργου, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά και άλλα 

χαρακτηριστικά του και στα παραδοτέα του, όπως αυτά αποτυπώνονται στα 

συµβατικά τεύχη.  

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

36.  Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια, Νοµός, ∆ήµος, ∆.∆.): Συµπληρώνεται η 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία υλοποιείται το υποέργο σε επίπεδο 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας, ∆ήµου και 

∆ηµοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας. 

37. Ποσό: Συµπληρώνεται το ποσό της δηµόσιας δαπάνης του υποέργου που 

αντιστοιχεί στο χαµηλότερο επίπεδο γεωγραφικής περιοχής (Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση, Περιφέρεια,  Περιφερειακή Ενότητα, ∆ήµος και ∆.Κ. ή Τ.Κ.), στο οποίο 

χωροθετείται το υποέργο. Στις περιπτώσεις που το υποέργο χωροθετείται σε 

περισσότερες από µία γεωγραφικές περιοχές το ποσό επιµερίζεται, βάσει  

υπολογισµού της συµµετοχής της δηµόσιας δαπάνης σε κάθε γεωγραφική περιοχή 

αντίστοιχα. 

ΤΜΗΜΑ Γ (Κατηγοριοποίηση Πράξης) 

38. Κωδικός: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

39.  Περιγραφή: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

40. Τιµή: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

ΤΜΗΜΑ ∆ (Ποσοτικά στοιχεία Πράξης ) 

41. Κωδικός: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

42.  Περιγραφή: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

43. Τιµή: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε (Χρηµατοδοτικό Σχέδιο Υποέργου) 

Στο Τµήµα αυτό του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου παρατίθενται στοιχεία που αφορούν 

το οικονοµικό αντικείµενου της πράξης. 
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Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης Υποέργου ανά Κατηγορία ∆απάνης:  

44.  Κωδικός Κατηγορίας ∆απάνης: Συµπληρώνονται οι κατηγορίες των δαπανών 

που αντιστοιχούν στο περιεχόµενο του υποέργου. Ως κατηγορίες δαπανών 

ορίζονται 1) οι δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση του υποέργου, και 2) οι 

δαπάνες που αφορούν την αγορά εδαφικών εκτάσεων (απαλλοτριώσεις δεν 

ισχύουν στην περίπτωση δασοτεχνικών έργων) Για τα ∆ηµόσια Έργα 

συµπληρώνουµε το ΕΓΤΑΑ και την Εθνική Συµµετοχή. 

45. ∆ηµόσια ∆απάνη (µε ΦΠΑ): Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη που αντιστοιχεί 

στους κωδικούς των κατηγοριών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Ως δηµόσια δαπάνη ορίζεται η δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειµένου της πράξης, το ύψος της οποίας εγγράφεται σε Συλλογική 

Απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

46. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη (χωρίς ΦΠΑ): Συµπληρώνεται από την Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών η επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση δηµόσια δαπάνη που 

αντιστοιχεί στους κωδικούς των κατηγοριών δαπανών. Σε αυτή δεν 

περιλαµβάνεται ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). 

47. Ιδιωτική ∆απάνη. ∆ε συµπληρώνεται διότι ισχύει µόνο στις περιπτώσεις των 

συµβάσεων παραχώρησης. 

48. Συνολικό Κόστος: Συµπληρώνεται το συνολικό άθροισµα των δηµοσίων 

δαπανών. 

49. ΠΟΣΟ ΦΠΑ: Συµπληρώνεται το ποσό του φόρου προστιθέµενης αξίας που 

αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος του υποέργου.  

Ετήσια Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης 

Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη που προβλέπεται να απαιτηθεί για την εκτέλεση 

του υποέργου ανά έτος και κατηγορία δαπανών. Στην ετήσια κατανοµή της δηµόσιας 

δαπάνης συµπεριλαµβάνεται και ο φόρος προστιθέµενης αξίας.  

50. Έτος: Συµπληρώνεται το έτος στο οποίο αντιστοιχεί η δαπάνη. 

51. ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται το ποσό της προτεινόµενης πίστωσης έτους 

έναρξης υλοποίησης. 

52. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται από την Ειδική Γραµµατεία 

∆ασών. 

 


