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                                        ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Παροχή Οδηγιών σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή αιτήµατος ∆ικαιούχων στο 
ΟΠΣΑΑ «Τροποποίηση Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης ΑΠΕ» για τις 
συνεχιζόµενες πράξεις των ∆ασικών Μέτρων Μ 4.3.3, Μ 8.3 και Μ 8.4 του ΠΑΑ 
2014-2020 και για την υποβολή του Φυσικού φακέλου έργου, µε τα περιεχόµενα 
δικαιολογητικά αυτού βάσει συνηµµένων Υποδειγµάτων συµπλήρωσης εγγράφων  

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1303/2013 «περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας 
και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006» όπως ισχύει.  

2.  Ο Κανονισµός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου όπως ισχύει.  

3.  Η υπ’ αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την 

έγκριση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.  

4.  Τo Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) και 

ειδικότερα το κεφάλαιο 19: «Μεταβατικές ρυθµίσεις» αυτού.  

5.  Ο  Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ν),  

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (116 Α).  

6. Ο 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» όπως κάθε φορά ισχύει, (265 Α).  
7. Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως κάθε φορά ισχύει (147 

Α),  ειδικότερα δε τις διατάξεις των παρ. 6 και 23 του αρθ. 153 και της παρ. 2 του αρθ. 

376 αυτού. 
8. Η µε αριθµ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ., µε θέµα «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (Σ∆Ε), όπως ισχύει κάθε φορά, ειδικότερα δε τις 

∆ιαδικασίες Ι.5.3 «Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» και ΙΙ.1.2 «Έργα 

δηµόσιων συµβάσεων»  (1273 Β). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β και Γ 
Ταχυδρ. ∆/νση    : Τέρµα Αλκµάνος, ΙΛΙΣΙΑ 
                           115 28 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες      : ∆ιαµαντόπουλος Γ. - Παπίκα Σ. 
Τηλέφωνο          : 210 2124645 – 210 2124653 
Τηλεοµοιοτυπία   : 210 5244640 
Ηλ. ταχυδροµείο : g.diamantopoulos@prv.ypeka.gr 

   s.papika@prv.ypeka.gr 

 
 
Αθήνα,          21 -07-2017             
Αριθ. Πρωτ.:  158586 / 1759 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.∆. 
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9.  Η µε αριθµ. ΠΟΛ. 1061/24-05-2016 Εγκύκλιος της Γενικής ∆/νσης Φορολογικής 

∆ιοίκησης της Γενικής Γραµµ. ∆ηµοσίων Εισόδων του Υπουργείου  Οικονοµικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της 

συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες 

διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των 

µειωµένων συντελεστών στη δεύτερη οµάδα νησιών», (Α∆Α: 7ΘΨ9Η-ΜΞΘ). 

10.  Το µε αριθµ. 73681/ΕΥΘΥ 695/11-7-2017 έγγραφο της ΕΥΘΥ ΕΣΠΑ µε θέµα «Εφαρµογή 

αυξηµένων συντελεστών ΦΠΑ σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις» 

11. Η µε αριθµ. 2455/81936/15-07-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε θέµα «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισµού Πληρωµών 

στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού 

και ∆ασικής Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και 

Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των Γενικών 

∆ιευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών 

της χώρας», (2271 Β). 
12.  Η µε αριθµ. 141800/1378/17-06-2016 Εγκύκλιος του Προϊσταµένου της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής 

Γραµµατείας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ µε θέµα «∆ιαδικασία για τη µεταφορά-µετάπτωση 

πράξεων/έργων των ∆ασικών Μέτρων Μ 125Β  και 226 (1,2 & 3)  του Π.Α.Α. 2007-2013 

στο Π.Α.Α. 2014-2020», (Α∆Α: 7ΞΝΚ4653Π8-4ΑΒ). 

13.  Η µε αριθµ. 143789/1751/29-07-2016 Εγκύκλιος του Προϊσταµένου της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γεν. Γραµµ. 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ µε θέµα «Μεταφορά ανειληµµένων υποχρεώσεων έργων του Μ 

125Β και Μ 226 (∆ράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», (Α∆Α: 6ΞΑΦ4653Π8-90Α). 

14.  Η υπ’ αριθµ. 143798/1913/16-08-2016 Εγκύκλιος του Προϊσταµένου της ∆/νσης 

∆ασικών Έργων και Υποδοµών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών 

και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ µε θέµα  «Συνεχιζόµενες πράξεις/έργων Μ 125Β και Μ 

226 (∆ράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014- 2020», (Α∆Α: ΩΕΦ44653Π8-ΘΚ7) 

15. Η υπ’ αριθµ. 2437/11-10-2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων στη ∆/νση 

∆ασικών Έργων και Υποδοµών της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και 

Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», (ΦΕΚ 3257 Β). 

16. Οι µε αριθµ. 147789/2681/22-11-2016 (Α∆Α: 7Φ364653Π8-ΘΘ7), 147790/2682/ 22-
11-2016 (Α∆Α: 6∆ΚΕ4653Π8-7ΑΦ), 147788/2680/22-11-2016 (Α∆Α: 77ΓΜ4653Π8-Τ10) 

και 147793/2738/29-11-2016 (Α∆Α: ΨΠ1Ε4653Π8-Ψ7Θ) Αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Π.ΕΝ. για τη συνέχιση των πράξεων των Μ 125Β και Μ 226 (∆ράσεις 1, 2 και 

3) του ΠΑΑ 2007-2013 στα αντίστοιχα Μ 4.3.3, Μ 8.3 και Μ 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020. 

17. Η υπ’ αριθµ. 130577/09-12-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης, µε την οποία το έργο εντάσσεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

(Π∆Ε) 2016 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στη Συλλογική 

Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 µε κωδικό 2016ΣΕ0821- - - -, (Α∆Α: Ω20Γ4653Ο7-Χ5Β). 
18. Οι σχετικές οδηγίες και παροχή ενηµερωτικού/ εκπαιδευτικού υλικού χρήσης ΟΠΣΑΑ 

∆ικαιούχων (κυρίως πληρωµών) της Μονάδας «Χρηµατοοικονοµικών Ροών & 

Ο.Π.Σ.Α.Α.» της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

19. Το από 07-03-2017 δια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µήνυµα την ∆/νσης ∆ασικών 

Έργων και Υποδοµών, σχετικά µε την ενηµέρωση των χρηστών ΟΠΣΑΑ ∆ικαιούχων των 

∆ασικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, για τη δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού 

υποβολής αιτήµατος ΟΠΣΑΑ  Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ 

(Τ∆Ε) του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Με αφορµή ερωτήµατα των ∆ικαιούχων των ∆ασικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν 

υποβληθεί στην υπηρεσία µας και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ∆/νσης µας ως ΕΦ∆ για την 
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εφαρµογή των ανωτέρω σχετικών, σας παραθέτουµε τις ακόλουθες Οδηγίες σχετικά µε την υποβολή 

αιτήµατος ∆ικαιούχων, µέσω του ΟΠΣΑΑ (ενότητα «Τροποποίηση Νοµικής ∆έσµευσης»), που 

αφορούν την «Προέγκριση ΑΠΕ» ή «Προέγκριση παράτασης προθεσµίας έργου» για τα συνεχιζόµενα 

έργα των ∆ασικών Μέτρων 125Β και 226 (∆ράσεις 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στα αντίστοιχα 

Μέτρα (Μ 4.3.3,  Μ 8.3 και Μ 8.4) του ΠΑΑ 2014-2020. Αναφέρονται αναλυτικά ο τρόπος και η 

διαδικασία καταχώρησης ηλεκτρονικού αιτήµατος και επισύναψης των συνηµµένων δικαιολογητικών 

στο ΟΠΣΑΑ, καθώς και τα σχετικά µε την υποβολή του Φυσικού φακέλου ενός εκάστου έργου στην 

υπηρεσία µας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της καταχώρησης του ηλεκτρονικού αιτήµατός σας. 

 

Α. Εισαγωγή στο ΟΠΣΑΑ και καταχώρηση δικαιολογητικών στην ενότητα «Τροποποίηση 
Νοµικής ∆έσµευσης» 

 

Α.1. Εισαγωγή στο ΟΠΣΑΑ 

1. Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική δ/νση http://www.opsaa.gr/RDIIS για να εισέλθετε στο 

ΟΠΣΑΑ. Συµπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία: Όνοµα χρήστη και  Κωδικό πρόσβασης (Password), 

που εκ των προτέρων σας έχουν εκχωρηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (αφορά µοναδικά στοιχεία του 

ορισθέντα από την υπηρεσία σας, ως ∆ικαιούχος, τοπικού χρήστη ΟΠΣΑΑ). Σε συνέχεια επιλέξτε 

«Είσοδος», ώστε να εισέλθετε στο σύστηµα. Από το κύριο Μενού (Hide menu) ακολουθείστε την 

διαδροµή: 

 

«Υποσύστηµα Έργων» → «∆ηµόσια έργα» → «Νοµική ∆έσµευση» 

 

2. Στην οθόνη του ΟΠΣΑΑ εµφανίζεται η καρτέλα «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ», στα πεδία της 
οποίας επιλέγετε µέσω του µεγεθυντικού φακού ή πληκτρολογείτε τα εξής: 

α) πεδίο Κωδικό Πρόσκλησης – µε τον  µεγεθυντικό φακό επιλέξτε το αντίστοιχο Μέτρο για 

το έργο σας από το αναδυόµενο παράθυρο «Προσκλήσεις –Κριτήρια αναζήτησης» (π. χ. Μ 125Β – 

διπλό κλίκ πάνω στον Κωδ. Μέτρου ή επιλογή Μέτρου + µονό κλικ στην Επιλογή (F12)). Σε 
συνέχεια επιλέξτε «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» (πρόκειται για το πλήκτρο µε σήµα φακού αριστερά και µπλε 

φόντο). 

β) πεδίο Κωδικό ΟΠΣΑΑ –πληκτρολογείστε  τον Κωδικό ΟΠΣΑΑ του έργου σας και επιλέξτε 

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ». Στην οθόνη εµφανίζεται µόνο το επιλεγµένο έργο σας. Άλλος τρόπος για την 

συµπλήρωση του πεδίου Κωδ. ΟΠΣΑΑ γίνεται µέσω της αναζήτησης αυτού µε τον µεγεθυντικό φακό 

(σήµα δεξιά στο εν λόγω πεδίο) όπου θα εµφανισθεί αναδυόµενο παράθυρο «Αιτήσεις στήριξης –

Κριτήρια αναζήτησης». Η επιλογή του Κωδικού ΟΠΣΑΑ του έργου σας θα γίνει από τη λίστα + 

«Επιλογή (F12)» ή µέσω της αναζήτησης του Έργου/Υποέργου σας + «Επιλογή (F12)». 

Επισηµαίνεται ότι µε τη χρίση του πλήκτρου  «Επιλογή (F12)» γίνεται η επιθυµητή καταχώρηση και 

επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ» όπου θα επιλέξετε 

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ». Κατόπιν του φιλτραρίσµατος των δεδοµένων, στο παρακάτω Πίνακα (Κωδ. ΟΠΣΑΑ- 

ΑΦΜ- Ονοµατεπώνυµο- Επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη κ.λπ.) εµφανίζεται µόνο το επιλεγµένο έργο σας, 

µε  σήµατα «µολυβάκι» και «Χ» στην µπροστινή πλευρά της γραµµής.   

γ) Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης – επιλέξτε «ΠΡΟΧΕΙΡΗ» 

δ) Αιτιολογία Τροποποίησης  - επιλέγετε αναλόγως του τύπου αιτήµατός σας «Αίτηµα 

Προέγκρισης ΑΠΕ» ή «Προέγκρισης παράτασης προθεσµίας έργου» 

 

3.  Επιλέξτε «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ» (επισηµαίνεται µε µπλε φόντο στο 
κάτω µέρος δεξιά) και στην οθόνη εµφανίζεται επιβεβαιωτικό µήνυµα του συστήµατος σχετικά µε τη 

συνέχιση ή µη της διαδικασίας τροποποίησης, όπου επιλέγετε «ΝΑΙ». Στο άνω µέρος της οθόνης 

εµφανίζεται επιβεβαιωτικό µήνυµα του συστήµατος «Η δηµιουργία τροποποίησης Νοµικής δέσµευσης 

ολοκληρώθηκε µε επιτυχία» και σε συνέχεια πατάτε «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» (στο άνω µέρος της καρτέλας 

«Κριτήρια αναζήτησης») 

 

4. Επιλέξτε «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» (πλήκτρο µε µπλε φόντο και σήµα βέλους στο µπροστινό µέρος). 

Βρίσκεστε στην οθόνη µε κύριο Μενού όπου θα ακολουθήσετε την διαδροµή: 
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 «Νοµική δέσµευση» → καρτέλα «Κριτήρια αναζήτησης» → πεδίο «Κωδικό 

Πρόσκλησης» (επανάληψη της άνω 1α) διαδικασία) → πεδίο «Κατάσταση Νοµικής 

∆έσµευσης» (επιλέξτε ΠΡΟΧΕΙΡΗ) → + πλήκτρο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ».  

 

Μετά το φιλτράρισµα των δεδοµένων,  στο παρακάτω πίνακα (µε στήλες: Κωδ. ΟΠΣΑΑ, ΑΦΜ, 

Ονοµατεπώνυµο-Επωνυµία, Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη, Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης κ.λπ.) 

εµφανίζεται µόνο το έργο σας για το οποίο έχετε καταχωρήσει µε επιτυχία την Τροποποίηση της 

Νοµικής ∆έσµευσης, καθώς στην στήλη  «Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης» εµφανίζεται πια µε την 

ένδειξη «Πρόχειρη» και πριν από τον τίτλο του έργου σας µε τα σήµατα «µολυβάκι» και «Χ». 

 

Επεξήγηση: Η περεταίρω διαδικασία καταχώρησης, επισύναψης αρχείων, επεξεργασία, διόρθωση 
στοιχείων κ.λπ. γίνεται µέσω του πλήκτρου «µολυβάκι», ενώ µέσω του σήµατος «Χ» διαγράφεται 

τυχόν λάθος καταχώρηση έργου, για το οποίο ∆ΕΝ επιθυµείτε να γίνει Τροποποίηση Νοµικής 

∆έσµευσης –Προέγκριση ΑΠΕ. Τονίζεται ότι στην  ΠΡΟΧΕΙΡΗ κατάσταση του έργου σας, µπορείτε 
να επεξεργάζεστε τα στοιχεία του αιτήµατός σας και τα προς επισύναψη στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά 

µπορούν να διορθώνονται, αντικαθιστούνται, διαγράφονται ή επεξεργάζονται αναλόγως. Εάν 

επιλέξετε το πλήκτρο «ΕΚΤΥΠΩΣΗ»,  θα διαπιστώσετε ότι στο εκτυπωµένο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου 

(Τ∆Ε), άνω δεξιά αναφέρεται «Πρόχειρη» κατάσταση, άνευ εγγραφής  Αριθµού Πρωτ. και 

Ηµεροµηνίας Καταχώρησης. (Τα εν λόγω κενά πεδία θα συµπληρωθούν αυτόµατα από το σύστηµα, 

κατόπιν της τελικής οριστικοποίησης του αιτήµατός σας στο ΟΠΣΑΑ). 

 

 

Α.2. Επεξεργασία αιτήµατος - Επισύναψη δικαιολογητικών 

1. Ενώ βρίσκεστε στην Καρτέλα «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ» (σε συνέχεια του ανωτέρω 4),  
επιλέξτε το σύµβολο «µολυβάκι» (µε αριστερό κλικ πάνω του). Στην οθόνη του ΟΠΣΑΑ εµφανίζεται 

καρτέλα «ΝΟΜΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ», µε συµπληρωµένα πεδία δεδοµένων του έργου σας και σε 
Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης «ΠΡΟΧΕΙΡΗ». Παραµένουν κενά τα πεδία «Αριθµό πρωτοκόλλου», 

«Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλου» και «Ηµεροµηνία Οριστικοποίησης».  

2. Η διαδικασία συνεχίζεται µε την επιλογή και καταχώρηση του τύπου αιτήµατός σας, στο 

παρακάτω πεδίο «Αιτιολόγηση Τροποποίησης» → «Αιτιολογία», όπου µε τον φακό δεξιά θα 

επιλέξετε από το αναδυόµενο παράθυρο «Αιτιολογίες τροποποίησης» τον τύπο αιτιολόγησης, 

πατώντας πάνω στον επιλεγµένο Κωδικό π.χ. ΑΙΤ.ΤΡ.-01  + «Επιλογή (F12)» ή στην Περιγραφή  + 
«Επιλογή (F12)» εάν πρόκειται για Αίτηµα Προέγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ). Σε 

συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» (στο άνω µέρος της καρτέλας Νοµικής ∆έσµευσης και 

µπλε φόντο). 

3.  Στο άνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται επιβεβαιωτικό µήνυµα του συστήµατος για την 

επιτυχή αποθήκευση της καταχώρησης του αιτήµατός Προέγκρισης ΑΠΕ. 

4. Συνεχίζετε παρακάτω, όπου στο τέλος της σειράς καρτελών «Στοιχεία ∆ικαιούχου»,  

«Περιγραφή έργου», «Αποφάσεις» κ.λπ. θα επιλέξετε την καρτέλα «∆ικαιολογητικά». Εµφανίζεται 
Πίνακας ∆ικαιολογητικών, µε τις εξής 5 στήλες: Κωδικός εγγράφου,  Τύπος εγγράφου, Υποχρεωτικό, 

Υποχρέωση επισύναψης και Έγκυρο. Για να είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφου ενός εκάστου 

δικαιολογητικού, επιλέγετε είτε  τον Κωδικό (π.χ. ∆_ΑΝ_12), είτε τον Τύπο εγγράφου (π.χ. 

Αιτιολογική Έκθεση ΑΠΕ), πατώντας πάνω στο δικαιολογητικό που θα επεξεργασθείτε -το 

επιλεγµένο δικαιολογητικό εµφανίζεται σε µπλε φόντο. 

 

Επεξήγηση: 

Αναφορικά µε τις τρεις τελευταίες στήλες του Πίνακα δικαιολογητικών:  

α) Η στήλη µε τίτλο «Υποχρεωτικό» και ένδειξη «ΝΑΙ» σηµαίνει ότι το εν λόγω 

δικαιολογητικό θα περιέχεται στο Φυσικό φάκελο του έργου σας, που θα υποβάλλεται στην υπηρεσία 

µας µετά την οριστικοποίηση του αιτήµατος «Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης – Προέγκρισης 

ΑΠΕ», µαζί µε το αποδεικτικό υποβολής του ηλεκτρονικού σας αιτήµατος  στο ΟΠΣΑΑ (Τεχνικό 

∆ελτίο Έργου –Τ∆Ε).  

β) Η στήλη µε τίτλο «Υποχρέωση επισύναψης» και ένδειξη «ΝΑΙ» σηµαίνει ότι το εν λόγω 

δικαιολογητικό επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο ΟΠΣΑΑ.  
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γ) Η τελευταία στήλη µε τίτλο «Έγκυρο» θα επεξεργασθεί από την υπηρεσία µας κατά το 

στάδιο ελέγχου, αξιολόγησης και προέγκρισης του υποβληθέντος ηλεκτρονικά αιτήµατός σας. 

   

5.  Παραµένοντας στο επιλεγµένο δικαιολογητικό, προχωρήστε στον παρακάτω πίνακα µε τις 

ενδείξεις «+ Νέα εγγραφή και Επισυναπτόµενα». 

6.  Επιλέγοντας το πλήκτρο «+ Νέα εγγραφή», εµφανίζεται γραµµή µε τίτλο «No files 
selected» και τα σύµβολα «+» και «-» (στο τέλος δεξιά). Η επισύναψη γίνεται µε χρίση του 
σήµατος  «+» και επιλέγοντας το ήδη προετοιµασµένο για επισύναψη έγγραφο, σε µορφή αρχείο 
PDF του Η/Υ σας. Σε περίπτωση λάθους συνηµµένου εγγράφου, χρησιµοποιείστε το σύµβολο «-» 
για την διαγραφή του. Μετά την ολοκλήρωση της επισύναψης, επιλέξτε το πλήκτρο «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» 

(άνω µέρος της οθόνης, µπλε φόντο). 

7. Εάν επιθυµείτε την επισύναψη πολλαπλών συνηµµένων ενός εκάστου δικαιολογητικού, 

χρησιµοποιήστε το σύµβολο «+»  

8. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, πατώντας ταυτόχρονα 

και το πλήκτρο «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ», προκειµένου να διατηρηθεί η αποθήκευση των ήδη 

επεξεργασµένων/καταχωρηθέντων δικαιολογητικών στο σύστηµα. Ταυτόχρονα, µέσω του πλήκτρου 

«ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ», το σύστηµα µας ενηµερώνει για τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να 

συµπληρωθούν.  

9. Σε περίπτωση που για κάποια από τα υποχρεωτικά προς υποβολή στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά, 

δεν απαιτείται η υποβολή τους (αναλόγως της φάσης εξέλιξης του έργου σας), θα προχωρήσετε σε 

επισύναψη εγγράφου, µε τίτλο αρχείου και περιεχόµενο κειµένου «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» 

10. Αφού ελέγξτε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, προχωρήστε στην τελική καταχώρηση 

του αιτήµατός σας, µέσω του πλήκτρου «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» (άνω αριστερά της οθόνης, µε µπλε 
φόντο). Εµφανίζεται επιβεβαιωτικό µήνυµα του συστήµατος για την ολοκλήρωση ή µη της εν λόγω 

διαδικασίας. Πιέζοντας το πλήκτρο «ΝΑΙ» , οριστικοποιείται η καταχώρηση του υποβληθέντος στο 

ΟΠΣΑΑ αιτήµατός σας, µέσω µηνύµατος «επιτυχούς οριστικοποίησης» του συστήµατος.  

Επισήµανση: ∆εν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της οριστικοποίησης στην περίπτωση που δεν έχετε 

επισυνάψει κανένα αρχείο στα απαιτούµενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά του Πίνακα. Ακολουθείστε 

το µήνυµα του συστήµατος και συµπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο, επισυνάπτοντας το εν λόγω 

δικαιολογητικό. Σε συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» και «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ»  

11. Προχωρήστε στην εκτύπωση του αποδεικτικού καταχώρησης (Τ∆Ε) του αιτήµατος σας 

«Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης – Προέγκρισης ΑΠΕ». 

12. Μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω καταχώρησης αιτήµατος και δικαιολογητικών του 
προτεινόµενου για προέγκριση ΑΠΕ, η Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης γίνεται ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ και 
στο εκτυπωµένο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ∆Ε) εµφανίζονται ο Αριθµός Πρωτ, Ηµεροµηνία 

Καταχώρησης και Ηµεροµηνία Οριστικοποίησης, µαζί µε την Αιτιολόγηση της Τροποποίησης Νοµικής 

δέσµευσης και τα συνηµµένα δικαιολογητικά επί του αιτήµατός σας. Το εν λόγω εκτυπωµένο Τ∆Π 
(σε Προτεινόµενη Κατάσταση) αποτελεί και το αναγκαίο για την υποβολή του Φυσικού φακέλου, 
αποδεικτικό υποβολής αιτήµατος, προκειµένου να γίνει η έναρξη του διοικητικού ελέγχου (επί 
των συνηµµένων δικαιολογητικών και εγγράφων του ΑΠΕ στο Φυσικό φάκελο του έργου) και στη 

συνέχεια να εκδοθεί η σχετική Απόφαση Προέγκρισης από την Υπηρεσία µας (βλ. τα οριζόµενα στην 

∆ιαδικασία Ι.5.3 «Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» του Σ∆Ε του ΠΑΑ 2014-2020).    

 

Επισήµανση:   

Τα προς επισύναψη στο ΟΠΣΑΑ  δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου PDF, πρέπει να είναι 

κατάλληλα υπογεγραµµένα και θεωρηµένα, χωρίς σβησίµατα, διορθώσεις, χειρόγραφες 

συµπληρώσεις ή αλλαγή χρώµατος της γραµµατοσειράς. Μοναδική εξαίρεση  αποτελεί το 

δικαιολογητικό µε Κωδικό εγγράφου ∆_L_001, για το οποίο  υποβάλλονται δύο (2) φύλλα αρχείου 
- Φόρµα εισαγωγής στοιχείων ΑΠΕ και Πίνακα Αποτελεσµάτων ελέγχου ΑΠΕ. Το εν λόγω 

δικαιολογητικό καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ σε µορφή αρχείου PDF και EXCEL, προκειµένου να 

διευκολυνθεί και να επισπευσθεί  η διαδικασία ελέγχου επί αυτών. Εφιστούµε τη προσοχή σας στην 

ορθή αναγραφή του τίτλου έργου και του ΠΑΑ 2014-2020 στους εν λόγω Πίνακες (π.χ. «2ος ΑΠΕ 

του Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020» ή «2ος ΑΠΕ του Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενη 

πράξη του Μ 125Β του ΠΑΑ 2007-2013)»). 
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Σηµειώνεται επίσης, ότι το διαβιβαστικό, πού αναφέρεται ως απαιτούµενο του ΟΠΣΑΑ 

δικαιολογητικό µε Κωδικό εγγράφου ∆_AN_11, θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη τις 
22-11-2016 ή  29-11-2016 αναλόγως της ηµεροµηνίας ανάρτησης στο ∆ιαύγεια (Α∆Α) της 
αντίστοιχης για το Μέτρο Απόφασης ένταξης συνεχιζόµενων έργων στο ΠΑΑ 2014-2020 (βλ. 

ανωτέρω σχετ. 16). 

 

Β. Υποβολή Φυσικού Φακέλου του αιτήµατος «Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης – 
Προέγκρισης ΑΠΕ» 

Κατόπιν της οριστικοποίησης του αιτήµατός σας µέσω του ΟΠΣΑΑ, θα προβείτε στην εκτύπωση 

του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου (Τ∆Ε), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης 

«ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ», ο αριθµός Πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία της τελικής καταχώρισης του 

ηλεκτρονικού σας αιτήµατος και των επισυναπτόµενων στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικών (βλ. το 

ανωτέρω Α.2.12). Το εν λόγω αποδεικτικού οριστικής καταχώρησης, υποβάλλεται στην Υπηρεσία 

µας µέσω διαβιβαστικού εγγράφου του ∆ικαιούχου, µε συνηµµένα δικαιολογητικά, σε πρότυπη 

µορφή, κατάλληλα υπογεγραµµένα και θεωρηµένα. Πρόκειται για τα αρχεία εγγράφων/Πινάκων που 

καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ και φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» της στήλης «Υποχρεωτικό» του Πίνακα 

επισυναπτόµενων δικαιολογητικών.  

 

Γ. Παράρτηµα - Υποδείγµατα εγγράφων υποβολής αιτήµατος «Τροποποίησης Νοµικής 
∆έσµευσης – Προέγκρισης ΑΠΕ» 

 

Επισυνάπτονται στο παρόν τα κάτωθι υποδείγµατα εγγράφων, που πρέπει να συµπληρώνονται 

αναλόγως του υποβληθέντος τύπου ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ, ενδιάµεσος και τακτοποιητικός ΑΠΕ) ή 

διαβιβαστικού, µε τις σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης αυτών: 

1. «Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήµατος Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 1ου 
ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020, µε συνηµµένα στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά…..»  

2. «Υποβολή Φυσικού φακέλου, µε συνηµµένα δικαιολογητικά και αποδεικτικό ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήµατος (Τ∆Ε) σχετικά µε την Τροποποίηση Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 

1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου/πράξης  « ...... »  του Μ ...... του ΠΑΑ 2014-2020   

( ...ου ΑΠΕ της συνεχιζόµενης πράξης του Μ .....του ΠΑΑ 2007-2013), ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: 

............» - αφορά την υποβολή 1ου ή ενδιάµεσου ΑΠΕ. 

3. «Υποβολή Φυσικού φακέλου, µε συνηµµένα δικαιολογητικά και αποδεικτικό ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήµατος (Τ∆Ε) σχετικά µε την Τροποποίηση Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 

1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου/πράξης  « ...... »  του Μ ...... του ΠΑΑ 2014-2020   

( ...ου  ΑΠΕ – τελικού-τακτοποιητικού της συνεχιζόµενης πράξης του Μ .....του ΠΑΑ 2007-

2013), ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: ............» - αφορά την υποβολή ενός τελικού- τακτοποιητικού 
ΑΠΕ. 

Επεξήγηση: Ο τελικός- τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάσσεται βάσει της τελικής επιµέτρησης,  οι 

ποσότητες εργασιών του οποίου είτε έρχονται σε ισοζύγιο  µε τις αντίστοιχες του 

προηγούµενου ΑΠΕ, είτε είναι µικρότερες αυτού (δεν µπορεί µε τον τελικό- τακτοποιητικό 

ΑΠΕ να προτείνεται αύξηση εργασιών).  

Μετά την έγκρισή του από την Προϊστάµενη  σας αρχή,  υποβάλλεται και ο τελικός 

λογαριασµός, ώστε να κλείσει το υπόλοιπο πληρωµής του έργου. 

4. «Υπόδειγµα εγγράφου αντικατάστασης του Πίνακα Αναθεώρησης Τιµών (Κωδ. 

εγγράφου ΟΠΣΑΑ ∆_ΑΝ_21) του 1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου/πράξης  

«...........»  του Μ ...... του ΠΑΑ 2014-2020   ( ...ου  ΑΠΕ – τακτοποιητικού της 

συνεχιζόµενης πράξης του Μ .....του ΠΑΑ 2007-2013), ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: ............» - βάσει των 

διατάξεων του αρθ. 153, παρ. 6 και 23 και του αρθ. 376, παρ. 2 του Ν 4412/2016 (Α 147) 

και του αρθ. 54, παρ. 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

5. Υπόδειγµα ∆ελτίου κύριων στοιχείων του έργου – υποβάλλεται ως πρόσθετο δικαιολογητικό 

στο Φυσικό Φάκελο του έργου, όταν  πρόκειται για υποβολή αιτήµατος προέγκρισης ενός 

τελικού- τακτοποιητικού ΑΠΕ (βλ. ανωτέρω 3 σχετ. υπόδειγµα) 
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Τέλος, επισηµαίνεται ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της Οριστικής παραλαβής και πριν την 

υποβολή του τελικού λογαριασµού στην αρµόδια για τον έλεγχο, αξιολόγηση και έγκριση πληρωµών 

∆/νση Προγραµµατισµού και ∆ασικής Πολιτικής, θα υποβάλλεται τελικός-  τακτοποιητικός ΑΠΕ στην 

∆/νση µας για τη έκδοση της σχετικής Απόφασης προέγκρισης αυτού, προκειµένου να εκδοθεί σε 

συνέχεια η Απόφαση έγκρισής του από την Προϊστάµενη σας αρχή. Η εν λόγω εγκριτική Απόφαση 

είναι απαραίτητη, µεταξύ άλλων διοικητικών εγγράφων, για τη µετέπειτα ∆ιαδικασία Ι.6.6  

«Ολοκλήρωση πράξης» του Σ∆Ε του ΠΑΑ 2014-2020 (σχετ. 8).   

 

Συνηµµένα: 5 υποδείγµατα εγγράφων 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 

Α.  ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
(ηλεκτρονική αποστολή) 

       Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ  
 
Β.   ΟΤΑ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ Μ 226) 

 (ηλεκτρονική αποστολή) 
       Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ  
  
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
Α.  Υ.Π.ΕΝ. 
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκ. Φάµελλου 
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως  κ. Χρ. Μπαριτάκη  

 
Β.  Υ.Π.Α.Α.Τ. 
      
1. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Π.Α.Α. 2014-2020 

α) Μονάδα Προγραµµατισµού  
β) Μονάδα Χρηµατοοικονοµικών Ροών και ΟΠΣΑΑ,  
 Λ. Αθηνών 58, ΤΚ 104 41 Αθήνα 
 

2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Π.Α.Α. 2014-2020 

α) Μονάδα 5. ∆ηµοσίων Υποδοµών και Παρεµβάσεων  
β) Μονάδα 6. Κλιµατικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος  

  Λ. Αθηνών 58, ΤΚ 104 41 Αθήνα  
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
 
1. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Π.∆. και Α.Π. 

2. ∆/νση Προγραµµατισµού και ∆ασικής Πολιτικής  
          Ενταύθα 

 

 

 

 

 

 

Ο 
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΡΩΪΜΑΚΗΣ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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ΘΕΜΑ:   Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήµατος Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 
2014-2020, µε συνηµµένα στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά του έργου/πράξης « ........... »  του Μ ...... 
του ΠΑΑ 2014-2020 ( ....ου ΑΠΕ της συνεχιζόµενης πράξης του Μ .....του ΠΑΑ 2007-2013), ΚΩ∆. 
ΟΠΣΑΑ: ............2 

ΣΧΕΤ.:  1. Η µε αριθ. ............../...-11-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. για τη συνέχιση των πράξεων 
του Μ ...... του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μ ....... του ΠΑΑ 2014-2020, (Α∆Α: ..........)3 

2. Η µε  αριθµ. 143789/1751/29-07-2016 Εγκύκλιος του  Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και 

Προστασίας ∆ασών & ΑΠ, (Α∆Α: 6ΞΑΦ4653Π8-90Α). 

3. Η µε  αριθµ. 143798/1913/16-08-2016 Εγκύκλιος του Προϊσταµένου της  ∆/σης ∆ασικών έργων και 
υποδοµών, (Α∆Α: ΩΕΦ44653Π8-ΘΚ7). 

4. Η  µε αριθµ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ., µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» 

(Σ∆Ε), όπως ισχύει κάθε φορά, ειδικότερα δε τις ∆ιαδικασίες Ι.5.3 «Προέγκριση τροποποίησης νοµικής 

δέσµευσης» και ΙΙ.1.2 «Έργα δηµόσιων συµβάσεων»  (1273 Β). 

5.  Οι διατάξεις του αρθ. 376, παρ. 2 του Ν 4412/2016 (227 Α) 

6. Οι σχετικές οδηγίες και παροχή ενηµερωτικού/ εκπαιδευτικού υλικού χρήσης ΟΠΣΑΑ ∆ικαιούχων (κυρίως 

πληρωµών) της Μονάδας «Χρηµατοοικονοµικών Ροών & Ο.Π.Σ.Α.Α.» της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και του 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

7. Τα από 06-02-2017, 08-02-2017 και 07-03-2017 ηλεκτρονικά ταχυδροµεία την ∆/νσης ∆ασικών Έργων και 

Υποδοµών, σχετικά µε την ενηµέρωση χρηστών ΟΠΣΑΑ - ∆ικαιούχων των ∆ασικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014-

2020 

8.  Το µε αριθ. ...............-2016 σχετικό αίτηµά4 µας, µε τα συνηµµένα αυτού. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουµε ηλεκτρονικά, µέσω του ΟΠΣΑΑ, το αίτηµά 

µας για την τροποποίηση της Νοµικής δέσµευσης - Προέγκρισης  του .....ου ΑΠΕ του εν θέµατι  έργου, µε 
τα αντίστοιχα συνηµµένα στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά αυτού (σύνολο 5 ....). 

Επισηµαίνεται ότι για τα δικαιολογητικά, µε Κωδικό εγγράφου6 ΟΠΣΑΑ: ∆_ΑΝ_...6, ∆_ΑΝ_...6 και 

∆_ΑΝ_...6, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του ....ου 7 ΑΠΕ και όπως προκύπτει από 

την εξέλιξη του έργου ως προς τη παρούσα φάση, καταχωρήθηκαν συνηµµένα στο ΟΠΣΑΑ έγγραφα, µε 

τίτλο αρχείου και περιεχόµενα κειµένου «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ8», σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της ΕΥΕ ΠΑΑ  

και του ΟΠΕΚΕΠΕ (σχετ. 6). 

Παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

  
Συνηµµένα: Τα υποβληθέντα, µέσω του ΟΠΣΑΑ, ηλεκτρονικά δικαιολογητικά για την Προέγκριση του παρόντος ....ου 7 ΑΠΕ (σύνολο5 ...) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ταχ. ∆/νση     :  

Ταχ. Κώδικας  :  

Πληροφορίες  :  

Τηλέφωνο      :  

Fax                :  

E-mail            :  

 

..................,                -    - 201710 
Αριθ. Πρωτ.:   
 
 
ΠΡΟΣ:                              Υ.Π.ΕΝ. 

        ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΜ. ...1  

     Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια 
    115 28 ΑΘΗΝΑ 

 
ΚΟΙΝ.:          ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

............................................9  
 
 
 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΕ 

ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ (∆_ΑΝ_11) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (ανά αριθµό εκθέτη): 

1. Αναγράφεται το αντίστοιχο Τµήµα, αναλόγως της αρµοδιότητας διαχείρισης/παρακολούθησης έργου ανά Μέτρο: 

Τµ. Α' - Μ 226.3 (Μ 8.4), Τµ. Β' - Μ 226.2 (Μ 8.3 & 8.4) και Τµ. Γ' - Μ 125Β (Μ 4.3.3) και Μ 226.1 (Μ 8.3). 

2. Συµπληρώνεται ο τίτλος πράξης/έργου, το Μέτρο/υποµέτρο (Μ 4.3.3 ή Μ 8.3 ή Μ 8.4) του ΠΑΑ 2014-2020 και 

το αντίστοιχο Μέτρο/υποµέτρο (Μ 125Β ή Μ 226, ∆ράση 1 ή Μ 226, ∆ράση 2 ή Μ 226, ∆ράση 3) του ΠΑΑ 2007-2013, 

καθώς και τον Κωδικό ΟΠΣΑΑ (ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ παραµένει ίδιος και για τις δύο  Προγραµµατικές (ΠΑΑ 2007 -2013 

και ΠΑΑ 2014-2020) του εν λόγω έργου για το οποίο αιτείται η Τροποποίηση της Νοµικής ∆έσµευσης -Προέγκρισης 

ΑΠΕ (Βλ. αντίστοιχα τις Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. για τις συνεχιζόµενες πράξεις των ∆ασικών 

µέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020, ανά Μέτρο/υποµέτρο). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόκειται για τον 1ο ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 (1η υποβολή αιτήµατος προέγκρισης, κατόπιν 
της ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 µε την αντίστοιχη για το Μέτρο/Υποµέτρο Απόφαση συνεχιζόµενων 

πράξεων του Αναπληρωτή Υπ. Π.ΕΝ.), αλλά συνολικά για τη συνεχιζόµενη πράξη του αντίστοιχου Μέτρου (Μ 125Β ή 

226.1, ή 226.2 ή 226.3) του ΠΑΑ 2007-2013 µπορεί να είναι 2ος ή 3ος σε σειρά ΑΠΕ (γίνεται παρόµοια αναφορά 

όπως και στις πληρωµές). 

3. Συµπληρώνεται ο αριθµός Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., µε Α∆Α, αναλόγως του έργου/πράξης 

για το οποίο αιτείται η Προέγκριση ΑΠΕ ανά Μέτρο/υποµέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. Επιλέγεται από τις κάτωθι 

ισχύουσες για τα δασικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.: 

α) Η µε αριθµ. 147789/2681/22-11-2016 (Α∆Α: 7Φ364653Π8-ΘΘ7) -  για πράξεις του Μ 4.3.3 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 125Β του ΠΑΑ 2007-2013). 

β) Η µε αριθµ. 147790/2682/22-11-2016 (Α∆Α: 6∆ΚΕ4653Π8-7ΑΦ) -  για πράξεις του Μ 8.3 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.1 του ΠΑΑ 2007-2013). 

γ) Η µε αριθµ. 147788/2680/22-11-2016 (Α∆Α: 77ΓΜ4653Π8-Τ10) -  για πράξεις του Μ 8.4 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.3 του ΠΑΑ 2007-2013). 

δ) Η µε αριθµ. 147793/2738/29-11-2016 (Α∆Α: ΨΠ1Ε4653Π8-Ψ7Θ) -   για πράξεις του Μ 8.3 και 
8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.2 του ΠΑΑ 2007-2013). 

4.  Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτηµα Προέγκρισης ΑΠΕ από 01-01-
2016 έως και την ηµεροµηνία έκδοσης (22-11-2016 ή 29-11-2016 αναλόγως) των ανωτέρων Αποφάσεων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ (ανωτέρω σηµ. 3), σύµφωνα µε την  ∆ιαδικασία ΙΙ.1.2 «Έργα δηµόσιων συµβάσεων»  

του Σ∆Ε του ΠΑΑ 2014-2020 (σχετ. 4). Με την αναφορά  του εν λόγω (παλαιότερο) αιτήµατός σας, γίνεται εφικτή και 

η τακτοποίηση του αρχείου του Κεντρικού Πρωτ. των υπηρεσιών (∆ικαιούχου και ΕΦ∆). 

5.  Αναλόγως του συνόλου αναρτηµένων στο ΟΠΣΑΑ ∆ικαιολογητικών ΑΠΕ από τον ΕΦ∆, ανά Μέτρο : για το Μ 
125Β (Μ 4.3.3 - σύνολο 10), για το Μ 226 (Μ 8.3 ή Μ 8.4 ή Μ 8.3 & 8.4 - σύνολο 12). Τα προς επισύναψη στο 
ΟΠΣΑΑ  δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου PDF, πρέπει να είναι κατάλληλα υπογεγραµµένα και θεωρηµένα, χωρίς 

σβησίµατα, διορθώσεις, χειρόγραφες συµπληρώσεις ή αλλαγή χρώµατος της γραµµατοσειράς. Επισηµαίνεται ότι τα 

συνηµµένα επί του δικαιολογητικού ∆_L_001 Πίνακες υποβάλλονται σε δύο (2) φύλλα αρχείου: Φόρµα εισαγωγής 

στοιχείων ΑΠΕ και Πίνακα Αποτελεσµάτων ελέγχου ΑΠΕ, σε µορφή αρχείου PDF και EXSCEL, προκειµένου να 

διευκολυνθεί και να επισπευσθεί  η διαδικασία ελέγχου αυτών. ΠΡΟΣΟΧΗ στην ορθή αναγραφή του Μέτρου στα εν 

λόγω δύο αρχεία του ∆_L_001  (π.χ. Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενο του Μ 125Β του ΠΑΑ 2007-2013)) 

6.  Αναγράφονται σύµφωνα µε τον Κωδικό Εγγράφου (∆_ΑΝ_....), όπως εµφανίζονται στην οθόνη του ΟΠΣΑΑ,  
στην καρτέλα Νοµικής ∆έσµευσης, Κατάσταση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ, µε αιτιολογία ΑΙΤ.ΤΡ.1 και Αιτιολόγηση 
Τροποποίησης Αίτηµα Προέγκρισης ΑΠΕ (π.χ. ∆_ΑΝ_14 "ΠΚΤΜΝΕ (εφόσον υπάρχουν νέες εργασίες)", ∆_ΑΝ_22 
"Πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας απολογιστικών ασφάλτου (όπου απαιτείται)" κ.λπ. Για τα δικαιολογητικά, για τα 

οποία θα επισυνάψετε στο ΟΠΣΑΑ αρχείο και περιεχόµενο εγγράφου ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, θα πρέπει να αναφέρεται 

σχετική αιτιολόγηση ή σύντοµη περιγραφή αυτών στην Αιτιολογική Έκθεση του ΑΠΕ ή στο παρόντα διαβιβαστικό (πχ 

στο εν θέµατι ....ΑΠΕ δεν συµπεριλαµβάνονται νέες εργασίες και ∆ΕΝ απαιτείται η σύνταξη/υποβολή ΠΚΤΜΝΕ). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν το έργο σας εµφανίζεται στην Καρτέλα Νοµικής ∆έσµευσης σε Κατάσταση: ΠΡΟΧΕΙΡΗ 

σηµαίνει ότι ο ∆ικαιούχος επεξεργάζεται τα στοιχεία του αιτήµατος και τα προς επισύναψη στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά 

µπορούν να διορθώνονται, αντικαθιστούνται, διαγράφονται ή επεξεργάζονται. Στην κατάσταση αυτή δεν εµφανίζονται 

ο Αριθµός Πρωτ. και η Ηµεροµηνία Καταχώρησης του αιτήµατός σας στο Τ∆Ε, εάν επιχειρήσετε να το εκτυπώσετε. 

Μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω καταχώρησης αιτήµατος και δικαιολογητικών του προτεινόµενου για 

προέγκριση ΑΠΕ, η Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης γίνεται ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ και στην εκτύπωση του Τ∆Ε 

εµφανίζονται ο Αριθµός Πρωτ, Ηµεροµηνία Καταχώρησης και Ηµεροµηνία Οριστικοποίησης, µαζί µε την Αιτιολόγηση 

της Τροποποίησης Νοµικής δέσµευσης και τα συνηµµένα δικαιολογητικά επί του αιτήµατός σας. Το εν λόγω 

εκτυπωµένο Τ∆Ε (σε Προτεινόµενη Κατάσταση) αποτελεί και το αναγκαίο για την υποβολή του Φυσικού φακέλου, 

αποδεικτικό υποβολής αιτήµατος, προκειµένου να γίνει η έναρξη του διοικητικού ελέγχου (των συνηµµένων 

δικαιολογητικών και εγγράφων του ΑΠΕ στο Φυσικό φάκελο του έργου) και στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική 

Απόφαση Προέγκρισης αυτού (βλ. τα  οριζόµενα στην ∆ιαδικασία Ι.5.3 «Προέγκριση τροποποίησης νοµικής 

δέσµευσης» του Σ∆Ε του ΠΑΑ 2014-2020). 

7. Αναγράφεται ο αριθµός σειράς του υπό προέγκρισης ΑΠΕ. 
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8. Συµπεριλαµβάνοντας τα εν λόγω δικαιολογητικά µε την ένδειξη «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» στο διαβιβαστικό σας (το 

οποίο φέρει τη σφραγίδα και τη υπογραφή του Προϊσταµένου της υπηρεσίας (ως ∆ικαιούχος του έργου και κύριο 

συµβαλλόµενο µέλος)), καλύπτεται το κενό των συνηµµένων στο ΟΠΣΑΑ, µη υπογεγραµµένων εγγράφων µε την 

ένδειξη ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, καθώς ως αναρτηµένο αρχείο PDF απλού κειµένου αυτών, άνευ σφραγίδας και υπογραφής, 

δεν αποτελούν  δηµόσια έγγραφα και χρησιµοποιούνται µόνο στην λειτουργικότητα του ΟΠΣΑΑ, κατά τη διάρκεια 

αναζήτησης  και επιβεβαίωσης των καταχωρηθέντων συνηµµένων στο εν λόγω σύστηµα) 

9. Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή ΟΤΑ του ∆ικαιούχου, 

κατάλληλα υπογεγραµµένο και θεωρηµένο. 

10. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ του παρόντος ∆ιαβιβαστικού υποβολής ηλεκτρονικού αιτήµατος Προέγκρισης ΑΠΕ 
πρέπει να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της αντίστοιχης Απόφασης συνεχιζόµενων πράξεων (ανά 
Μέτρο), δηλ. Να φέρει αριθµό Πρωτ. µε ηµεροµηνία µετά τις 22-11-2016 ή 29-11-2016 (βλ. ανωτέρω σηµ. 3 και 
της ∆ιαδικασίες Ι.5.3 «Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» και ΙΙ.1.2 «Έργα δηµόσιων συµβάσεων»  του 

Σ∆Ε (ΦΕΚ 1273 Β)). 
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ΘΕΜΑ: Υποβολή Φυσικού φακέλου, µε συνηµµένα δικαιολογητικά και αποδεικτικό ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήµατος (Τ∆Ε) σχετικά µε την Τροποποίηση Νοµικής ∆έσµευσης - 
Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου/πράξης  « ...... »  του Μ ...... του 
ΠΑΑ 2014-2020   ( ...ου ΑΠΕ της συνεχιζόµενης πράξης του Μ .....του ΠΑΑ 2007-2013)3, 
ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: ............4 

ΣΧΕΤ.:  1. Η µε αριθ. ............../...-11-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. για τη συνέχιση 
των πράξεων του Μ ...... του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μ ....... του ΠΑΑ 2014-2020, (Α∆Α: ..........)5 

2. Η  µε αριθµ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ., µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2014–2020» (Σ∆Ε), όπως ισχύει κάθε φορά, ειδικότερα δε τις ∆ιαδικασίες Ι.5.3 «Προέγκριση 

τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» και ΙΙ.1.2 «Έργα δηµόσιων συµβάσεων»  (1273 Β). 

3. Οι σχετικές οδηγίες και παροχή ενηµερωτικού/ εκπαιδευτικού υλικού χρήσης ΟΠΣΑΑ ∆ικαιούχων 

(κυρίως πληρωµών) της Μονάδας «Χρηµατοοικονοµικών Ροών & Ο.Π.Σ.Α.Α.» της ΕΥΕ ΠΑΑ 

2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ 

4.  Το από 07-03-2017 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την ∆/νσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών, 

σχετικά µε την ενηµέρωση των χρηστών ΟΠΣΑΑ ∆ικαιούχων των ∆ασικών Μέτρων του ΠΑΑ 

2014-2020, για τη δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού υποβολής αιτήµατος ΟΠΣΑΑ  

Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ (Τ∆Ε) του ΠΑΑ 2014-2020 

5. Το από ........ αποδεικτικό6 υποβολής αιτήµατος Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 
1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν της οριστικοποίησης αυτού στο ΟΠΣΑΑ (Τεχνικό ∆ελτίο 

Έργου (Τ∆Ε)6, µε στοιχεία αιτιολόγησης της τροποποίησης και των υποβληθέντων ηλεκτρονικά 

δικαιολογητικών) 

 

Στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του ανωτέρω (2) σχετικού, σας υποβάλλουµε συνηµµένα το 

ανωτέρω (5) σχετικό, µε τα κάτωθι  κατάλληλα υπογεγραµµένα και θεωρηµένα δικαιολογητικά7 του 

Φυσικού φακέλου του εν θέµατι έργου: 

1.  ∆_L_001 Φύλλο ελέγχου8ΑΠΕ 

2.  ∆_ΑΝ_11 ∆ιαβιβαστικό για προέγκριση ΑΠΕ (ηλεκτρονική υποβολή αιτήµατος ΟΠΣΑΑ) 

3.  ∆_ΑΝ_12 Αιτιολογική έκθεση ΑΠΕ 

4.  ∆_ΑΝ_13 Σώµα (Πίνακα) ΑΠΕ 

5. ∆_ΑΝ_14 Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ - εφόσον 

υπάρχουν νέες εργασίες) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ταχ. ∆/νση     :  

Ταχ. Κώδικας  :  

Πληροφορίες  :  

Τηλέφωνο      :  

Fax                :  

E-mail            :  

..................,                -    - 20171 
Αριθ. Πρωτ.:   
 
 
ΠΡΟΣ:                              Υ.Π.ΕΝ. 

        ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΜ. ...2  

     Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια 
    115 28 ΑΘΗΝΑ 

 
ΚΟΙΝ.:          ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΕ 
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6.  ∆_ΑΝ_15 Συγκεντρωτικός πίνακας επιµετρήσεων και προµετρήσεων. 

7.  ∆_ΑΝ_17 Αναλυτικές επιµετρήσεις των εργασιών που πιστοποιήθηκαν9. 

8.  ∆_ΑΝ_18 Αναλυτικές προµετρήσεις για τις τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον ΑΠΕ9. 

9. ∆_ΑΝ_19 Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) σύµφωνα µε τις ελεγµένες 

επιµετρήσεις. 

10.  ∆_ΑΝ_20 Πίνακας Προθεσµιών9. 

11.  ∆_ΑΝ_21 Πίνακες υπολογισµού των αναθεωρήσεων (εφόσον υπολογίζονται στον παρόντα  ΑΠΕ), 

µε τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα. 

12.  ∆_ΑΝ_22 Πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας απολογιστικών ασφάλτου (όπου απαιτείται)10. 

13. ∆_ΑΝ_24 Εάν έχει προηγηθεί προέγκρισης ΑΠΕ (τότε πρέπει να υποβληθεί και η Απόφαση 

Έγκρισης της Προϊσταµένης Αρχής και το Πρακτικό Έγκρισης του ΑΠΕ από το Τεχνικό Συµβούλιο 

του Νοµού (όπου απαιτείται))   

 

 

Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω (..., ..., ..) ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά, µε Κωδικό 

εγγράφου7: ∆_ΑΝ_...7, ∆_ΑΝ_...7 και ∆_ΑΝ_...7, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση 

του 1ου  ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 (...ου ΑΠΕ συνολικά για το έργο)3 και όπως προκύπτει από την εξέλιξη 

του έργου ως προς τη παρούσα φάση, καταχωρήθηκαν συνηµµένα στο ΟΠΣΑΑ έγγραφα, µε τίτλο αρχείου 

και περιεχόµενο κειµένου «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», σύµφωνα µε το ανωτέρω (3) σχετικό. 

 

 

 

Παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

............................................11  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (ανά αριθµό εκθέτη): 

1. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ του παρόντος ∆ιαβιβαστικού υποβολής Φυσικού φακέλου και αποδεικτικού αιτήµατος 
(Τ∆Ε)  για την Προέγκριση του ΑΠΕ πρέπει να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής αυτού στο ΟΠΣΑΑ (ηµεροµηνία οριστικοποίησης υποβολής και Προτεινόµενη Κατάσταση) (βλ. τις 

∆ιαδικασίες Ι.5.3 «Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» και ΙΙ.1.2 «Έργα δηµόσιων συµβάσεων»  

του Σ∆Ε (ΦΕΚ 1273 Β)). 

2. Αναγράφεται το αντίστοιχο Τµήµα, αναλόγως της αρµοδιότητας διαχείρισης/παρακολούθησης έργου  ανά 

Μέτρο: Τµ. Α' - Μ 226.3 (Μ 8.4), Τµ. Β' - Μ 226.2 (Μ 8.3 & 8.4) και Τµ. Γ' - Μ 125Β (Μ 4.3.3) και Μ 226.1 
(Μ 8.3). 

3. Συµπληρώνεται ο τίτλος, το Μέτρο/υποµέτρο  (Μ 4.3.3 ή Μ 8.3 ή Μ 8.4) του ΠΑΑ 2014-2020 και το 

αντίστοιχο Μέτρο/υποµέτρο (Μ 125Β ή Μ 226, ∆ράση 1 ή Μ 226, ∆ράση 2 ή Μ 226, ∆ράση 3) του ΠΑΑ 

2007-2013, καθώς και τον Κωδικό ΟΠΣΑΑ (ο Κωδικός παραµένει ίδιος και για τις 2 ΠΑΑ) του εν λόγω 

έργου/πράξης για το οποίο αιτείται η Τροποποίηση της Νοµικής ∆έσµευσης -Προέγκρισης ΑΠΕ (Βλ. 

αντίστοιχα τις Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. για τις συνεχιζόµενες πράξεις των ∆ασικών 

µέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020, ανά Μέτρο/υποµέτρο). Αναγράφεται  ο αριθµός σειράς του 

υπό προέγκρισης ΑΠΕ (συνολικά για το έργο πχ 3ος ΑΠΕ) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόκειται για τον 1ο ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 (1η υποβολή αιτήµατος προέγκρισης, 

κατόπιν της ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 µε την αντίστοιχη για το Μέτρο/Υποµέτρο Απόφαση 

συνεχιζόµενων πράξεων του Αναπλ. Υπ. Π.ΕΝ.), αλλά συνολικά για τη συνεχιζόµενη πράξη του αντίστοιχου 

Μέτρου (Μ 125Β ή 226.1, ή 226.2 ή 226.3) του ΠΑΑ 2017-2013 µπορεί να είναι 2ος ή 3ος σε σειρά ΑΠΕ 

(παρόµοια αναφορά όπως και στις πληρωµές). 

4.  Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ παραµένει ίδιος και για τις 2 Προγραµµατικές (ΠΑΑ 2007-2013 και ΠΑΑ 2014-2020) 

5. Συµπληρώνεται ο αριθµός Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., µε Α∆Α, αναλόγως του 

έργου/πράξης για το οποίο αιτείται η Προέγκριση ΑΠΕ ανά Μέτρο/υποµέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. Επιλέγεται 

από τις κάτωθι ισχύουσες για τα δασικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού 

Π.ΕΝ.: 

α) Η µε αριθµ. 147789/2681/22-11-2016 (Α∆Α: 7Φ364653Π8-ΘΘ7)- για πράξεις του Μ 4.3.3 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 125Β του ΠΑΑ 2007-2013). 

β) Η µε αριθµ. 147790/2682/22-11-2016 (Α∆Α: 6∆ΚΕ4653Π8-7ΑΦ) - για πράξεις του Μ 8.3 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.1 του ΠΑΑ 2007-2013). 

γ) Η µε αριθµ. 147788/2680/22-11-2016 (Α∆Α: 77ΓΜ4653Π8-Τ10) - για πράξεις του Μ 8.4 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.3 του ΠΑΑ 2007-2013). 

δ) Η µε αριθµ. 147793/2738/29-11-2016 (Α∆Α: ΨΠ1Ε4653Π8-Ψ7Θ) - για πράξεις του Μ 8.3 και 
8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.2 του ΠΑΑ 2007-2013). 

6.  Πρόκειται για το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ∆Ε), στο οποίο µετά τη οριστικοποίηση του υποβληθέντος στο 

ΟΠΣΑΑ αιτήµατός σας (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Κατάσταση Νοµικής δέσµευσης) εµφανίζονται αποτυπωµένα σε 

αυτό: ο Αριθµός Πρωτ, Ηµεροµηνία Καταχώρησης και Ηµεροµηνία Οριστικοποίησης, µαζί µε την Αιτιολόγηση 

της Τροποποίησης Νοµικής δέσµευσης (Αίτηµα Προέγκρισης ΑΠΕ) και τα συνηµµένα δικαιολογητικά 
αυτού. Το εν λόγω Τ∆Ε αποτελεί και το αναγκαίο για την υποβολή του Φυσικού φακέλου, αποδεικτικό 
υποβολής αιτήµατος στην Υπηρεσία µας, προκειµένου να γίνει η έναρξη του διοικητικού ελέγχου (των 
συνηµµένων δικαιολογητικών και εγγράφων του ΑΠΕ στο Φυσικό φάκελο του έργου) και στη συνέχεια να 

εκδοθεί η σχετική Απόφαση Προέγκρισης αυτού (βλ. τα  οριζόµενα στην ∆ιαδικασία Ι.5.3 «Προέγκριση 

τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» του Σ∆Ε του ΠΑΑ 2014-2020). 

7.  Αναλόγως του συνόλου αναρτηµένων στο ΟΠΣΑΑ ∆ικαιολογητικών ΑΠΕ από τον ΕΦ∆, ανά Μέτρο : για το Μ 
125Β (Μ 4.3.3 - σύνολο 10), για το Μ 226 (Μ 8.3 ή Μ 8.4 ή Μ 8.3 & 8.4 - σύνολο 12). Τα προς 
επισύναψη στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου PDF, πρέπει να είναι κατάλληλα υπογεγραµµένα 

και θεωρηµένα, χωρίς σβησίµατα, διορθώσεις, χειρόγραφες συµπληρώσεις ή αλλαγή χρώµατος της 

γραµµατοσειράς. 

Αναγράφονται σύµφωνα µε τον Κωδικό Εγγράφου (∆_ΑΝ_....), όπως εµφανίζονται στην οθόνη του 
ΟΠΣΑΑ,  στην καρτέλα Νοµικής ∆έσµευσης, Κατάσταση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ, µε αιτιολογία ΑΙΤ.ΤΡ.1 και 
Αιτιολόγηση Τροποποίησης Αίτηµα Προέγκρισης ΑΠΕ (π.χ. ∆_ΑΝ_14 "ΠΚΤΜΝΕ (εφόσον υπάρχουν νέες 
εργασίες)", ∆_ΑΝ_22 "Πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας απολογιστικών ασφάλτου (όπου απαιτείται)" κ.λπ. Για 

τα δικαιολογητικά, για τα οποία ήδη έχετε επισυνάψει στο ΟΠΣΑΑ αρχείο και περιεχόµενο εγγράφου ∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, θα πρέπει να αναφέρεται σχετική αιτιολόγηση ή σύντοµη περιγραφή αυτών στην Αιτιολογική 
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Έκθεση του ΑΠΕ ή στο παρόντα διαβιβαστικό (πχ στο εν θέµατι ....ΑΠΕ δεν συµπεριλαµβάνονται νέες 

εργασίες και ∆ΕΝ απαιτείται η σύνταξη/υποβολή ΠΚΤΜΝΕ). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν το έργο σας εµφανίζεται στην Καρτέλα Νοµικής ∆έσµευσης σε Κατάσταση: 

ΠΡΟΧΕΙΡΗ σηµαίνει ότι ο ∆ικαιούχος επεξεργάζεται τα στοιχεία του αιτήµατος και τα προς επισύναψη στο 

ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά µπορούν να διορθώνονται, αντικαθιστούνται, διαγράφονται ή επεξεργάζονται. Στην 

κατάσταση αυτή δεν εµφανίζονται ο Αριθµός Πρωτ. και η Ηµεροµηνία Καταχώρησης του αιτήµατός σας στο 

Τ∆Ε, εάν επιχειρήσετε να το εκτυπώσετε. 

Μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω καταχώρησης του αιτήµατός σας και των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών του προτεινόµενου για προέγκριση ΑΠΕ, η Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης γίνεται 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ. (βλ. το ανωτέρω σηµ. 6) 

8. Για το δικαιολογητικό µε Κωδικό εγγράφου ∆_L_001 υποβάλλονται δύο (2) φύλλα αρχείου - Φόρµα 

εισαγωγής στοιχείων ΑΠΕ και Πίνακα Αποτελεσµάτων ελέγχου ΑΠΕ (αυτόµατης εφαρµογής ελέγχου του 

κανόνα  υπέρβασης ή µη των 20 % και 10% "επί έλαττων" δαπανών σε σχέση µε την "επί µέρους" ή "εξ 

ολοκλήρου" κάλυψη αυτών από τα απρόβλεπτα. Τα αποτελέσµατα των τεσσάρων Πινάκων ελέγχου αυτού, 

σε ορθή εφαρµογή είναι 0,00). Τα συνηµµένα επί του εν λόγω δικαιολογητικού καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ 

σε µορφή αρχείου PDF και EXSCEL, προκειµένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί  η διαδικασία ελέγχου επί 

αυτών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην ορθή αναγραφή του Μέτρου στα εν λόγω δύο αρχεία του ∆_L_001  (π.χ. Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 

2014-2020 (συνεχιζόµενο του Μ 125Β του ΠΑΑ 2007-2013)) 

9. ∆εν αποτελείται αναγκαίο δικαιολογητικό για το συνεχιζόµενο Μ 125 Β (Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020), αλλά 

υποβάλλεται στο Φυσικό Φάκελο των συνεχιζόµενων Μ 226.1, Μ 226.2 και Μ 226.3 (Μ 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ 

2014-2020). 

10. Αφορά κυρίως τα έργα µε ασφαλτόστρωση  του Μ 4.3.3. του ΠΑΑ 2014-2020, (συνεχιζόµενα έργα του Μ 

125Β του ΠΑΑ 2007-13 στο ΠΑΑ 2014-2020).   

11. Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή ΟΤΑ του ∆ικαιούχου, 

κατάλληλα υπογεγραµµένο και θεωρηµένο. 
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ΘΕΜΑ: Υποβολή Φυσικού φακέλου, µε συνηµµένα δικαιολογητικά και αποδεικτικό ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήµατος (Τ∆Ε) σχετικά µε την Τροποποίηση Νοµικής ∆έσµευσης - 
Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου/πράξης  « ...... »  του Μ ...... του 
ΠΑΑ 2014-2020   ( ...ου  ΑΠΕ-  τελικού- τακτοποιητικού3 της συνεχιζόµενης πράξης του Μ 
.....του ΠΑΑ 2007-2013)4, ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: ............5 

ΣΧΕΤ.:  1. Η µε αριθ. ............../...-11-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. για τη συνέχιση 
των πράξεων του Μ ...... του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μ ....... του ΠΑΑ 2014-2020, (Α∆Α: ..........)6 

2. Η  µε αριθµ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ., µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2014–2020» (Σ∆Ε), όπως ισχύει κάθε φορά, ειδικότερα δε τις ∆ιαδικασίες Ι.5.3 «Προέγκριση 

τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» και ΙΙ.1.2 «Έργα δηµόσιων συµβάσεων»  (1273 Β). 

3. Οι σχετικές οδηγίες και παροχή ενηµερωτικού/ εκπαιδευτικού υλικού χρήσης ΟΠΣΑΑ ∆ικαιούχων 

(κυρίως πληρωµών) της Μονάδας «Χρηµατοοικονοµικών Ροών & Ο.Π.Σ.Α.Α.» της ΕΥΕ ΠΑΑ 

2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ 

4.  Το από 07-03-2017 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την ∆/νσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών, 

σχετικά µε την ενηµέρωση των χρηστών ΟΠΣΑΑ ∆ικαιούχων των ∆ασικών Μέτρων του ΠΑΑ 

2014-2020, για τη δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού υποβολής αιτήµατος ΟΠΣΑΑ  

Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ (Τ∆Ε) του ΠΑΑ 2014-2020 

5. Το από ........ αποδεικτικό7 υποβολής αιτήµατος Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης - Προέγκρισης 
1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν της οριστικοποίησης αυτού στο ΟΠΣΑΑ (Τεχνικό ∆ελτίο 

Έργου (Τ∆Ε)7, µε στοιχεία αιτιολόγησης της τροποποίησης και των υποβληθέντων ηλεκτρονικά 

δικαιολογητικών) 

 

Στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του ανωτέρω (2) σχετικού, σας υποβάλλουµε συνηµµένα το 

ανωτέρω (5) σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (Τ∆Ε) και τα απαιτούµενα για τη πλήρωση του Φυσικού 

φακέλου έγγραφα/δικαιολογητικά8 του εν θέµατι έργου, κατάλληλα υπογεγραµµένα και θεωρηµένα. 

Επισηµαίνεται ότι για τα υποβληθέντα στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά, µε Κωδικό εγγράφου8: ∆_ΑΝ_...8, 

∆_ΑΝ_...8 και ∆_ΑΝ_...8, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του 1ου  ΑΠΕ του ΠΑΑ 

2014-2020 (.....ου ΑΠΕ τελικού-τακτοποιητικού3 για την συνεχιζόµενη πράξη)4, καταχωρήθηκαν συνηµµένα 

στο ΟΠΣΑΑ έγγραφα, µε τίτλο αρχείου και περιεχόµενα κειµένου «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», σύµφωνα µε το 

ανωτέρω (3) σχετικό. 

Ο παρών ……ος ΑΠΕ τελικός-τακτοποιητικός3 συντάχθηκε κατόπιν της ολοκλήρωσης της Οριστικής 

παραλαβής του εν θέµατι έργου και προκειµένου να συµπληρωθεί ο Φυσικός φάκελος της 

συγχρηµατοδοτούµενης πράξης, σας υποβάλλουµε συνηµµένα τα κάτωθι επιπλέον δικαιολογητικά9: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ταχ. ∆/νση     :  

Ταχ. Κώδικας  :  

Πληροφορίες  :  

Τηλέφωνο      :  

Fax                :  

E-mail            :  

..................,                -    - 20171 
Αριθ. Πρωτ.:   
 
 
ΠΡΟΣ:                              Υ.Π.ΕΝ. 

        ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΜ. ...2  

     Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια 
    115 28 ΑΘΗΝΑ 

 
ΚΟΙΝ.:          ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΥΠΟ∆ΕΙΜΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ 
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1.  Τελική Επιµέτρηση 

2.  Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ 

3.  Απόφαση Έγκρισης ……ου ΑΠΕ 

4.  Βεβαίωση περάτωσης εργασιών   

5.  Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής 

 6.  Απόφαση Έγκρισης  Πρωτ.  Προσωρινής Παραλαβής 

 7.  Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής 

 8.  Απόφαση Έγκρισης  Πρωτ.  Οριστικής Παραλαβής 

 9.  ∆ελτίο Κύριων Στοιχείων Έργου 

 

 

Σηµειώνεται, ότι ο υποβληθέν… (πχ 3ος) ΑΠΕ τελικός- τακτοποιητικός, βάσει των διατάξεων του αρθ. 

153, παρ. 6, 7 και 23 του Ν 4412/16,  έχει συνταχθεί  "επί έλαττων", µε  µηδενισµό  της δαπάνης της 

Αναθεώρησης10, ύψους  ………(χωρίς ΦΠΑ), καθώς και µε µηδενισµό της δαπάνης των µη 

χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων Απροβλέπτων, ύψους……….   

Τέλος, λόγω της προκύπτουσας µηδενικής τιµής της αναθεώρησης10 (∆Τν =0), βάσει του αρθ. 153, 

παρ. 6 (τύπος υπολογισµού της αναθεώρησης ∆Τν = Τ (Αn/Aο-1) X (1-s)) και 23 (ορισµός του συντελεστή 

s(σ)=1) του Ν 4412/2016, δεν προκύπτει ανάγκη σύνταξης και υποβολής Πίνακα Αναθεώρησης τιµών 

(αρθ. 54, παρ. 20 του Ν 3669/08 Κ∆Ε) στον παρόντα ……. ΑΠΕ. 

 

 

 

Παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

............................................11  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (ανά αριθµό εκθέτη): 

1. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ του παρόντος ∆ιαβιβαστικού υποβολής Φυσικού φακέλου και αποδεικτικού αιτήµατος 
(Τ∆Ε)  για την Προέγκριση του παρόντος ΑΠΕ πρέπει να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο ΟΠΣΑΑ (ηµεροµηνία οριστικοποίησης υποβολής και Προτεινόµενη 

Κατάσταση) (βλ. τις ∆ιαδικασίες Ι.5.3 «Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» και ΙΙ.1.2 «Έργα 

δηµόσιων συµβάσεων»  του Σ∆Ε (ΦΕΚ 1273 Β)). 

2. Αναγράφεται το αντίστοιχο Τµήµα, αναλόγως της αρµοδιότητας διαχείρισης ανά Μέτρο: Τµ. Α' - Μ 226.3 (Μ 
8.4), Τµ. Β' - Μ 226.2 (Μ 8.3 & 8.4) και Τµ. Γ' - Μ 125Β (Μ 4.3.3) και Μ 226.1 (Μ 8.3). 

3. Πρόκειται για τακτοποιητικός ΑΠΕ, όταν συντάσσεται κατόπιν της οριστικής παραλαβής και βάσει αυτού, 

τακτοποιούνται οι δαπάνες της αναθεώρησης και των µη χρησιµοποιηθέντων απροβλέπτων. 

4. Συµπληρώνεται ο τίτλος πράξης/έργου, το Μέτρο/υποµέτρο  (Μ 4.3.3 ή Μ 8.3 ή Μ 8.4) του ΠΑΑ 2014-2020 

και το αντίστοιχο Μέτρο/υποµέτρο (Μ 125Β ή Μ 226, ∆ράση 1 ή Μ 226, ∆ράση 2 ή Μ 226, ∆ράση 3) του 

ΠΑΑ 2007-2013, καθώς και ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ (ο Κωδικός παραµένει ίδιος και για τις δύο (2) 

Προγραµµατικές του ΠΑΑ) του εν λόγω έργου/πράξης για το οποίο αιτείται η Τροποποίηση της Νοµικής 

∆έσµευσης -Προέγκρισης ΑΠΕ (Βλ. αντίστοιχα τις Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. για τις 

συνεχιζόµενες πράξεις των ∆ασικών µέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020, ανά 

Μέτρο/υποµέτρο). Αναγράφεται  ο αριθµός σειράς του υπό προέγκρισης ΑΠΕ (συνολικά για το έργο πχ 3ος 

ΑΠΕ) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόκειται για τον 1ο ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 (1η υποβολή αιτήµατος προέγκρισης, 

κατόπιν της ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 µε την αντίστοιχη για το Μέτρο/Υποµέτρο Απόφαση 

συνεχιζόµενων πράξεων του Αναπλ. Υπ. Π.ΕΝ.), αλλά συνολικά για τη συνεχιζόµενη πράξη του αντίστοιχου 

Μέτρου (Μ 125Β ή 226.1, ή 226.2 ή 226.3) του ΠΑΑ 2017-2013 µπορεί να είναι 2ος ή 3ος σε σειρά ΑΠΕ 

(παρόµοια αναφορά όπως και στις πληρωµές). 

5. Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ παραµένει ίδιος και για τις δύο Προγραµµατικές (ΠΑΑ 2007-2013 και ΠΑΑ 2014-2020) 

6. Συµπληρώνεται ο αριθµός Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., µε Α∆Α, αναλόγως του 

έργου/πράξης για το οποίο αιτείται η Προέγκριση ΑΠΕ ανά Μέτρο/υποµέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. Επιλέγεται 

από τις κάτωθι ισχύουσες για τα δασικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού 

Π.ΕΝ.: 

α) Η µε αριθµ. 147789/2681/22-11-2016 (Α∆Α: 7Φ364653Π8-ΘΘ7)- για πράξεις του Μ 4.3.3 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 125Β του ΠΑΑ 2007-2013). 

β) Η µε αριθµ. 147790/2682/22-11-2016 (Α∆Α: 6∆ΚΕ4653Π8-7ΑΦ) - για πράξεις του Μ 8.3 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.1 του ΠΑΑ 2007-2013). 

γ) Η µε αριθµ. 147788/2680/22-11-2016 (Α∆Α: 77ΓΜ4653Π8-Τ10) - για πράξεις του Μ 8.4 του 
ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.3 του ΠΑΑ 2007-2013). 

δ) Η µε αριθµ. 147793/2738/29-11-2016 (Α∆Α: ΨΠ1Ε4653Π8-Ψ7Θ) - για πράξεις του Μ 8.3 και 
8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 (συνεχιζόµενες πράξεις του Μ 226.2 του ΠΑΑ 2007-2013). 

7.  Πρόκειται για το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ∆Ε) στο οποίο µετά τη οριστικοποίηση του υποβληθέντος στο 

ΟΠΣΑΑ αιτήµατός σας (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Κατάσταση Νοµικής δέσµευσης) εµφανίζονται αποτυπωµένα σε 

αυτό: ο Αριθµός Πρωτ, Ηµεροµηνία Καταχώρησης και Ηµεροµηνία Οριστικοποίησης, µαζί µε την Αιτιολόγηση 

της Τροποποίησης Νοµικής δέσµευσης (Αίτηµα Προέγκρισης ΑΠΕ) και τα συνηµµένα δικαιολογητικά 
αυτού. Το εν λόγω Τ∆Ε αποτελεί και το αναγκαίο για την υποβολή του Φυσικού φακέλου, αποδεικτικό 
υποβολής αιτήµατος στην Υπηρεσία µας, προκειµένου να γίνει η έναρξη του διοικητικού ελέγχου επί των 
συνηµµένων δικαιολογητικών και εγγράφων του ΑΠΕ στο Φυσικό φάκελο του έργου και στη συνέχεια να 

εκδοθεί η σχετική Απόφαση Προέγκρισης αυτού (βλ. τα  οριζόµενα στην ∆ιαδικασία Ι.5.3 «Προέγκριση 

τροποποίησης νοµικής δέσµευσης» του Σ∆Ε του ΠΑΑ 2014-2020). 

8. Αναλόγως του συνόλου αναρτηµένων στο ΟΠΣΑΑ ∆ικαιολογητικών ΑΠΕ από τον ΕΦ∆, ανά Μέτρο : για το Μ 
125Β (Μ 4.3.3 - σύνολο 10), για το Μ 226 (Μ 8.3 ή Μ 8.4 ή Μ 8.3 & 8.4 - σύνολο 12). Τα προς 
επισύναψη στο ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου PDF, πρέπει να είναι κατάλληλα υπογεγραµµένα 

και θεωρηµένα, χωρίς σβησίµατα, διορθώσεις, χειρόγραφες συµπληρώσεις ή αλλαγή χρώµατος της 

γραµµατοσειράς.   

Αναγράφονται σύµφωνα µε τον Κωδικό Εγγράφου (∆_ΑΝ_....), όπως εµφανίζονται στην οθόνη του 
ΟΠΣΑΑ,  στην καρτέλα Νοµικής ∆έσµευσης, Κατάσταση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ, µε αιτιολογία ΑΙΤ.ΤΡ.1 και 
Αιτιολόγηση Τροποποίησης Αίτηµα Προέγκρισης ΑΠΕ (π.χ. ∆_ΑΝ_14 "ΠΚΤΜΝΕ (εφόσον υπάρχουν νέες 
εργασίες)", ∆_ΑΝ_22 "Πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας απολογιστικών ασφάλτου (όπου απαιτείται)" κ.λπ. Για 

ΑΔΑ: 6ΔΠ04653Π8-Λ2Κ



 18

τα δικαιολογητικά, για τα οποία ήδη έχετε επισυνάψει στο ΟΠΣΑΑ αρχείο και περιεχόµενο εγγράφου ∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, θα πρέπει να αναφέρεται σχετική αιτιολόγηση ή σύντοµη περιγραφή αυτών στην Αιτιολογική 

Έκθεση του ΑΠΕ ή στο παρόντα διαβιβαστικό (πχ στο εν θέµατι ....ΑΠΕ δεν συµπεριλαµβάνονται νέες 

εργασίες και ∆ΕΝ απαιτείται η σύνταξη/υποβολή ΠΚΤΜΝΕ). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν το έργο σας εµφανίζεται στην Καρτέλα Νοµικής ∆έσµευσης σε Κατάσταση: 

ΠΡΟΧΕΙΡΗ σηµαίνει ότι ο ∆ικαιούχος επεξεργάζεται τα στοιχεία του αιτήµατος και τα προς επισύναψη στο 

ΟΠΣΑΑ δικαιολογητικά µπορούν να διορθώνονται, αντικαθιστούνται, διαγράφονται ή επεξεργάζονται. Στην 

κατάσταση αυτή δεν εµφανίζονται ο Αριθµός Πρωτ. και η Ηµεροµηνία Καταχώρησης του αιτήµατός σας στο 

Τ∆Ε, εάν επιχειρήσετε να το εκτυπώσετε. 

Μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω καταχώρησης του αιτήµατός σας και των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών του προτεινόµενου για προέγκριση ΑΠΕ, η Κατάσταση Νοµικής ∆έσµευσης γίνεται 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ. (βλ. το ανωτέρω σηµ. 6) 

9. Τα επιπλέον αναφερόµενα δικαιολογητικά (1-9) θεωρούνται αναγκαία για την έγκριση τόσο του τελικού 

λογαριασµού  του έργου, όσο και για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου της εν λόγω πράξης, στα 

πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχου αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια  κατασκευής/υλοποίησης του έργου. 

Επιπλέον, τα εν λόγω δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα για την µετέπειτα διαδικασία «Ολοκλήρωσης 

πράξης» (∆ιαδικασία Ι.6.6 του Σ∆Ε του ΠΑΑ 2014-2020), µέσω του ΟΠΣΑΑ, για την οποία έως σήµερα δεν 

έχουν συµπληρωθεί τα αναγκαία πεδία αυτής για τα δηµόσια έργα (Υποσύστηµα έργων του κυρίου µενού 

ΟΠΣΑΑ) ή έστω να έχει συνδεθεί αυτόµατα το πεδίο «Ολοκλήρωσης πράξης» µε τα αντίστοιχα πεδία: 

«Νοµική δέσµευση -τελικό Τ∆Ε» και «Πληρωµές» του ΟΠΣΑΑ, προκειµένου να είναι δυνατή η αυτόµατη 

αναζήτηση και επισύναψη των ήδη υποβληθέντων αντίστοιχων δικαιολογητικών (1-9)  του ΟΠΣΑΑ για την 

προέγκριση του τελικού λογαριασµό (ενότητα Πληρωµές).   

10. Γίνεται αναφορά των διατάξεων του  αρθ. 153 (παρ. 6 και 23) του Ν 4412/2016, βάσει των οποίων 

«κλείνει» η δαπάνη της αναθεώρησης, ενώ ταυτόχρονα τεκµηριώνεται η µη υποβολή του αναλυτικού Πίνακα 

αναθεωρήσεων (αρθ. 54 παρ. 20 του Ν 3669/08 Κ∆Ε). Επισηµαίνεται, ότι ο εν λόγω Πίνακας υπολογισµού 

των αναθεωρήσεων, αποτελεί δικαιολογητικό υποχρεωτικής υποβολής (∆_ΑΝ_21) του ΟΠΣΑΑ (Τροποποίηση 

Νοµικής δέσµευσης – Προέγκρισης ΑΠΕ). Υπόδειγµα συµπλήρωσης του ∆_ΑΝ_21, επισυνάπτεται στο τέλος 

του παρόντος διαβιβαστικού. 

11. Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή ΟΤΑ του ∆ικαιούχου, 

κατάλληλα υπογεγραµµένο και θεωρηµένο. 
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ΘΕΜΑ:  Έγγραφο αντικατάστασης του Πίνακα Αναθεώρησης Τιµών (Κωδ. εγγράφου ΟΠΣΑΑ 
∆_ΑΝ_21) του 1ου ΑΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020 του έργου/πράξης  «...........»  του Μ ...... 
του ΠΑΑ 2014-2020   ( ...ου  ΑΠΕ  τελικού-τακτοποιητικού της συνεχιζόµενης πράξης του 
Μ .....του ΠΑΑ 2007-2013), ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: ............ 

ΣΧΕΤ.: 1. Οι διατάξεις του αρθ. 153, παρ. 6 και 23 και του αρθ. 376, παρ. 2 του Ν 4412/2016 (Α 147), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  2. Οι διατάξεις του  Ν 3669/08 Κ∆Ε, ειδικότερα δε του αρθ. 54, παρ. 20 αυτού 

 

Στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του ανωτέρω (1) σχετικού, η αναθεωρητική περίοδος για τις 

βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων, υπολογίζεται σύµφωνα µε το αρθ. 

153 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριµένα: 

 

1. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται σύµφωνα µε 

την παρ. 6, µε βάση τον τύπο: 

∆Τν = Τ (Αn/Aο-1) X (1-s) 

 

2. Σύµφωνα µε την παρ. 23, από το ∆΄ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ορίζεται σταθερός ο 

συντελεστής s (ή σ) = 1 στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 6, για όλες της συµβάσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτησης τους, εκτός από τις συµβάσεις µε 

χρόνο δηµοπράτησης πριν το Γ΄ τρίµηνο του 2012. 

Συνεπώς, η προκύπτουσα ως αποτέλεσµα τιµή της αναθεώρησης στην υπόψη αναθεωρητική 

περίοδο (∆Τν) της παρ. 6 είναι µηδενική (∆Τν = Τ (Αn/Aο-1) X (1-s)= Τ (Αn/Aο-1) Χ (1-1) = 0, ∆Τν=0). 

 

Το εν θέµατι έργο δηµοπρατήθηκε στις ………….. (….. τρίµηνο του 201..). 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν προκύπτει ανάγκη σύνταξης και υποβολής Πίνακα 

Αναθεώρησης τιµών (αρθ. 54 παρ. 20 του Ν 3669/08 Κ∆Ε), καθώς για όλες τις εργασίες, η αναθεώρηση 

είναι µηδενική.    

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ταχ. ∆/νση     :  

Ταχ. Κώδικας  :  

Πληροφορίες  :  

Τηλέφωνο      :  

Fax               :  

E-mail           :  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 
..................,                -    - 2017 
Αριθ. Πρωτ.:   
 
 
ΠΡΟΣ:                              Υ.Π.ΕΝ. 

        ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΜ. ...  

     Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια 
    115 28 ΑΘΗΝΑ 

 
ΚΟΙΝ.:          ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

............................................  
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∆ΕΛΤΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Φορέας κατασκευής: ∆ασαρχείο …….. (ή ∆/νση ∆ασών ……. ή ∆ήµος………) 

2. Απόφαση εκτέλεσης: ………/...-….- 201… της ∆/νσης ∆ασών ……….. (ή της αρµόδιας Προϊσταµένης 

αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

3. Απόφαση ένταξης έργου :  

α) Αρχική ένταξης …………/…-…- 201.. του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών του ΥΠΕΚΑ (ή  του 

Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ή του Υπουργού Π.ΕΝ. ή 

του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.) στο Μέτρο …… του Π.Α.Α. 2007- 2013, στην ΣΑΕ 0828, µε 

Κωδικό Έργου/MIS: 201..ΣΕ0828…….. και ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣΑΑ: …………, συνολικού Προϋπολογισµού: 

……………,….. € (µε ΦΠΑ), (Α∆Α:………………) 

β) 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ: ……../………./….-…- 201… του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών του ΥΠΕΚΑ (ή  του 

Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ή του Υπουργού Π.ΕΝ. ή 

του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.) στο Μέτρο …… του Π.Α.Α. 2007-2013 στην ΣΑΕ 0828, µε 

Κωδικό Έργου/MIS: 201..ΣΕ0828…….., συνολικού Προϋπολογισµού: ……………,….. € (µε ΦΠΑ), 

(Α∆Α:………………) 

γ) 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ: ……../………./….-…- 201… του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών του ΥΠΕΚΑ (ή  του 

Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ή του Υπουργού Π.ΕΝ. ή 

του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.) στο Μέτρο …… του Π.Α.Α. 2007-2013 στην ΣΑΕ 0828, µε 

Κωδικό Έργου/MIS: 201..ΣΕ0828…….. , λόγω παράτασης εργασιών 

δ) ………ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ: ……../………./….-…- 201… του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών του ΥΠΕΚΑ (ή  

του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ή του Υπουργού 

Π.ΕΝ. ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.) στο Μέτρο …… του Π.Α.Α. 2007-2013 στην ΣΑΕ 

0828, µε Κωδικό Έργου/MIS: 201..ΣΕ0828…….. , λόγω ………………. 

ε) η µε αριθµ. ………./….-….- 2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. για τη συνέχιση των πράξεων 

του Μ …..του ΠΑΑ 2007-2013 στο αντίστοιχο Μ …… του ΠΑΑ 2014-2020, συνολικού 

Προϋπολογισµού: ……………,….. € (µε ΦΠΑ), (Α∆Α:  ……………………………) και η µε αριθµ. 

130577/09-12-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την 

οποία το έργο εντάσσεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2016 του ΥΠΑΑΤ στη 

Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 µε κωδικό 2016ΣΕ0821- - - -, (Α∆Α: Ω20Γ4653Ο7-Χ5Β) 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Εκπόνηση: ∆ασαρχείο …….. (ή ∆/νση ∆ασών ……. ή ∆ήµος ………) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ταχ. ∆/νση:  

Ταχ. Κώδικας:  

Πληροφορίες:  

Τηλέφωνο:  

Fax:  

E-mail:  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 

 
ΕΡΓΟ: ……………………………………………….   
 

ΜΕΤΡΟ: ………. του ΠΑΑ 2007-2013 
(συνεχιζόµενη πράξη του Μέτρου 
……. του ΠΑΑ 2014-2020) 

 
ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: ……………………………………. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: …………………………………… 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ……………………………………… 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ……………,…€ 

(Μελέτης) 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ……………,…€ 
(Σύµβασης) 
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2. Ηµεροµηνία: ….-…..-201… (Απόφαση έγκρισης µελέτης …………/…-… -201.. της ∆/νσης ∆ασών 

………………. (ή της αρµόδιας Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

3. Προϋπολογισµός: ……………….,….. € (µε ΦΠΑ) 

4. Απόφαση έγκρισης επικαιροποιηµένου τιµολογίου και προϋπολογισµού: ………………-201… της ∆/νσης 

∆ασών …………….. (ή της αρµόδιας Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  

……………………………), προϋπολογισµού ……………….,….. € (µε ΦΠΑ) 

 

Γ. ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Απόφαση προέγκρισης σχεδίου τευχών δηµοπράτησης: ……/……/…-…-201… του Ειδικού Γραµµατέα 

∆ασών του ΥΠΕΚΑ (ή  του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ή 

του Υπουργού Π.ΕΝ. ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.), (Α∆Α: ………………..)  

2. Απόφαση έγκρισης τευχών δηµοπράτησης: ……/……/…-…-201…  της ∆/νσης ∆ασών ………….. (ή της 

αρµόδιας Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α: ………………….) 

3. ∆ηµοσίευση περίληψης δηµοπράτησης: …………(ΦΕΚ……..)  

4. Ηµεροµηνία διεξαγωγής:  ……………-201… 

5. Απόφαση Έγκρισης αποτελέσµατος της διεξαχθείσας δηµοπρασίας:  …………/….-…..-201…. της ∆/νσης 

∆ασών ………..(ή της αρµόδιας Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

6. Προσφερθείσα έκπτωση: …… % 

 

∆. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

1. Απόφαση προέγκρισης σχεδίου Σύµβασης: ……/……/…-…-201… του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών του 

ΥΠΕΚΑ (ή  του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ή του 

Υπουργού Π.ΕΝ. ή του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.), (Α∆Α: ………………..) 

2. Ηµεροµηνία υπογραφής Σύµβασης: …-…- 201.. 

3. Οικονοµικό αντικείµενο σύµβασης: ………….,…. € + …………..,…… € (ΦΠΑ)  = ………………..,… € 

4. Οικονοµικό αντικείµενο 1ου ΑΠΕ: …………..,…. € + ….………….,….. € (ΦΠΑ)  = ………………..,… €  

Απόφαση έγκρισης ………../….-…-201.. της  ∆/νσης ∆ασών ………….. (ή της αρµόδιας Προϊσταµένης 

αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

5. Οικονοµικό αντικείµενο 2ου ΑΠΕ: …………..,…. € + ….………….,….. € (ΦΠΑ)  = ………………..,… € 

Απόφαση έγκρισης ………../….-…-201.. της  ∆/νσης ∆ασών ………….. (ή της αρµόδιας Προϊσταµένης 

αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

6. Τελική επιµέτρηση: ηµεροµηνία υποβολής ……-….-201… και ηµεροµηνία έγκρισης …..-….-201… 

7. ∆απάνη Έργου (…..ος Προτελικός Λογαριασµός): …………..,…. € 

 

Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Χρονολογία εγκατάστασης: …..-….-201… 

 

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  - ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

1. Αρχική συµβατική προθεσµία: …… µήνες (ή ηµέρες) έως ….-...-201…. 

2. Παράταση:  ….. µήνες έως ……-….-201… 

3. Περαίωση εργασιών: ….-...-201…. 

4. Βεβαίωση Περαίωσης: ……./….-….-2014 Απόφαση του ∆ασαρχείου ……….(ή της ∆/νσης ∆ασών ……. ή  

του ∆ήµου………) 

 

Ζ.  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 

1. ∆ιευθύνουσα υπηρεσία: ∆ασαρχείο ……….(ή ∆/νση ∆ασών ……. ή ∆ήµος………) 

2. Αρµόδιος Επιβλέπων: ……………… (ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, βαθµό) 

 

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

  ……….. (….) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της τελικής επιµέτρησης στις …-….-201… 

(Επισήµανση: συνήθως για τα περισσότερα έργα ορίζεται «∆έκα πέντε (15) µήνες») 
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Θ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

1. Ορισµός Επιτροπής: ………/….-…-201.. Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών ……..( ή της αρµόδιας 

Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

2. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής: …..-…..-201.. 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής: ……./…-….-201… Απόφαση  της ∆/νσης ∆ασών ……. 

……..( ή της αρµόδιας Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

 

Ι. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

1. Ορισµός Επιτροπής: ………/….-…-201.. Απόφαση  της ∆/νσης ∆ασών …….. ( ή της αρµόδιας 

Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………)  

2. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής: …..-…..-201… 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής: ……./…-….-201… Απόφαση  της ∆/νσης ∆ασών ……. 

……..( ή της αρµόδιας Προϊσταµένης αρχής του ∆ήµου ……………), (Α∆Α:  ……………………………) 

 

 

………….,  …-…- 201…. 

 

Ο Προϊστάµενος 

 

 

(ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, βαθµός)  

 
 

…………, ….-….- 201… 
 

Ο Ανάδοχος 
 
 

(ονοµατεπώνυµο, Εταιρεία…) 

……….., …...-….- 201… 
 

Ο Επιβλέπων  
 
 

(ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, βαθµός)  
 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην περίπτωση που το παρόν ∆ελτίο συντάσσεται κατά τη διάρκεια σύνταξης/υπογραφής 

του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (ανωτέρω σχετ. Ι.2), υπογράφεται και από τα µέλη 
της εν λόγω Επιτροπής, όπως παρακάτω αναγράφεται:  

 
   
……….., ….-….- 201…. 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 
 
1.  ........................................   (ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, βαθµός, υπηρεσία) 
 
2. ..........................................   (ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, βαθµός, υπηρεσία) 
 
3...........................................    (ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, βαθµός, υπηρεσία) 
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