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ΓΕΝΙΚΑ


Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με
ευθύνη του Δικαιούχου.



Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σημειώνεται V στο
αντίστοιχο πεδίο. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα σημεία επιλογής απάντησης
έχουν ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών



Τα πεδία που εμφανίζονται με γκρίζο φόντο δεν συμπληρώνονται από τους
δικαιούχους, ενώ ορισμένα άλλα πεδία έχουν ήδη συμπληρωθεί

από την

Ειδική Γραμματεία Δασών.


Οι επισημάνσεις, που εμφανίζονται με κόκκινη γραμματοσειρά στην παρούσα
οδηγία, αφορούν στοιχεία που θα συμπληρωθούν από την Ειδική Γραμματεία
Δασών, μετά την παραλαβή της αίτησης υποβολής προτάσεων έργων
(πράξεων), μαζί με τον φάκελο συμμετοχής του υποψηφίου δικαιούχου.



Τα σημεία, που εμφανίζονται

με (*) δεν συμπληρώνονται

από τους

δικαιούχους, εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία.


Η Ειδική Γραμματεία Δασών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης επιμέρους
στοιχείων ή της μορφής του τυποποιημένου Τεχνικού δελτίου Προτεινόμενης
Πράξης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο και μόνο εφόσον ζητηθεί
από την ΔΑ ή ΕΠ του εν λόγω ΠΑΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΟΠΣΑΑ
(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) για τις οποίες
αλλαγές ο Δικαιούχος ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Στο

Τμήμα

Α

του

Τεχνικού

Δελτίου

Προτεινόμενης

Πράξης

(έργου)

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). Συμπληρώνονται
επίσης

και

στοιχεία

σχετικά

με

τους

Φορείς

που

εμπλέκονται

στον

προγραμματισμό, στην υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία της πράξης.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ.2)
1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣΑΑ): Έχει γκρίζο φόντο και δεν συμπληρώνεται
από τον δικαιούχο. Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Με την καταχώρηση του τεχνικού δελτίου της προτεινόμενης πράξης (έργου)
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. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ*: Συμπληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Δασών
ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση του Π.Α.Α.
3. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης.
4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα
Αγγλικά.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Συμπληρώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός
της πράξης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Δεν συμπληρώνεται από τον
δικαιούχο της πράξης (έργου). Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία
Δασών σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
7.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
προγραμματιζόμενη

ΛΗΞΗΣ

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):

ημερομηνία

λήξης

Συμπληρώνεται

(ολοκλήρωσης)

του

η

οικονομικού

αντικειμένου της πράξης (έργου), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
(προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου).
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.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ. 2)- ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

-3-

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ0-ΜΚΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γραμματεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ*:

Δασών

(Αφορά

Έχει
την

ήδη

συμπληρωθεί

προγραμματική

από

περίοδο

την

Ειδική

ένταξης

της

προτεινόμενης πράξης (έργου) ήτοι 2007 – 2013).
1.

ΚΩΔΙΚΟΣ*: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών ο
αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για τη συγκεκριμένη προγραμματική
περίοδο.

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Αφορά τον τίτλο του Προγράμματος, στον οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως
έχει αναφερθεί στην οικεία πρόσκληση.

3.

ΚΩΔΙΚΟΣ*: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών ο
αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

4.

ΆΞΟΝΑΣ*: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Αφορά τον τίτλο του Άξονα του Π.Α.Α, στον οποίο εντάσσεται η πράξη,
όπως αυτός έχει αναφερθεί στην οικεία πρόσκληση.

5.

ΚΩΔΙΚΟΣ*: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών
Πρόκειται για τον αντίστοιχο κωδικό του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο άξονα
του Π.Α.Α.

6.

ΜΕΤΡΟ*: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών
Αναφέρεται ο τίτλος του Μέτρου, στο πλαίσιο του οποίου η πράξη
υλοποιείται, όπως αυτός έχει ορισθεί στην οικεία πρόσκληση.

7.

ΚΩΔΙΚΟΣ*: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Αφορά τον αντίστοιχο κωδικό του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο Μέτρο, στο
πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η πράξη.

8.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Πρόκειται

για

τον

συγχρηματοδοτηθεί

τίτλο
η

του

πράξη,

Υπομέτρου

όπως

αυτό

,
έχει

από

το

ορισθεί

οποίο
στην

θα

οικεία

πρόσκληση.
9.

ΚΩΔΙΚΟΣ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Αφορά τον αντίστοιχο κωδικό του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο Υπομέτρο.

10. ΔΡΑΣΗ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Αναφέρεται ο τίτλος της Δράσης όπως αυτός έχει ορισθεί στην οικεία
πρόσκληση.
11. ΚΩΔΙΚΟΣ: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών

ο

αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ για την συγκεκριμένη Δράση.
12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δεν συμπληρώνεται από τον δικαιούχο (γκρίζο φόντο). Θα
συμπληρωθεί

από

την

Ειδική

Γραμματεία

κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ.
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σύμφωνα

με

τα
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13. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Ισχύει το ίδιο όπως στο σημ. 12. Αντιστοιχεί σε
κωδικό του ΟΠΣΑΑ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση του Π.Α.Α..
14. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1* : Δεν συμπληρώνεται από τον δικαιούχο.
15. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 2* : Δεν συμπληρώνεται από τον δικαιούχο.
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (σελ.2): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ*
1. Α/Α Τ.Δ.Π.: Δεν συμπληρώνεται.
2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡΟΜ.): Δεν συμπληρώνεται.
3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΣ

(ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡΟΜ.):

Δεν

συμπληρώνεται.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ.3)
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Η ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συμπληρώνεται η επωνυμία του
Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται
ως δικαιούχος σύμφωνα με την Πρόσκληση (Δασική υπηρεσία).
2. ΚΩΔΙΚΟΣ: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών. Αφορά τον
κωδικό του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων
στοιχείων του ΟΠΣΑΑ.
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΟΜΙΜΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου.
Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Δικαιούχο.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του στελέχους του Δικαιούχου 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 Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα
έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ.3)
1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος
προτείνει την πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Συμπίπτει με τον
Δικαιούχο του Πίνακα 1, σημ.1 (σελ.3).

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
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2. ΚΩΔΙΚΟΣ: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών. Αφορά τον
κωδικό του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων
στοιχείων του ΟΠΣΑΑ.
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (σελ.3)
1. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - 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 Δικαιούχος.
Συμπίπτει με τον Δικαιούχο.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: 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.
3. ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Δασών ο αντίστοιχος
κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων
στοιχείων του ΟΠΣΑΑ.
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (σελ.3) – Δεν συμπληρώνεται από τον Δικαιούχο, με εξαίρεση
το σημείο 5 (Προτεινόμενη πίστωση έτους έναρξης υλοποίησης)
1. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Συμπληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία
Δασών: «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του ΥΠΑΑΤ» η οποία έχει
την αρμοδιότητα

της

χρηματοδότησης της πράξης από πόρους

του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: Συμπληρώνονται από
την Ειδική Γραμματεία Δασών τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
3. ΠΗΓΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η

ΠΡΑΞΗ: Συμπληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
4. ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
5.

Προτεινόμενη πίστωση έτους έναρξης υλοποίησης.: Συμπληρώνεται η
εκτίμηση της πίστωσης που θα απορροφηθεί μέσα στο έτος έναρξης της
υλοποίησης.

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (σελ.3)
1. ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Α. Η Ε.Δ.Α. Η Ε.Φ.Δ.*:
Συμπληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Δασών το ονοματεπώνυμο του
υπεύθυνου εκπροσώπου της Ειδικής Γραμματείας για το χειρισμό της
Δράσης.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ.4)
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗΣ:

Συμπληρώνεται

σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης (έργου), βάση της
μελέτης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά
της, καθώς και στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ.4) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
1.

Α/Α: Δίνεται 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.

2.

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Υποέργου, που για το
Μέτρο 125Β ταυτίζεται με τον τίτλο της εγκεκριμένης μελέτης.
Διευκρίνιση: Στην περίπτωση που μια πράξη αποτελείται από περισσότερα
του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραμματίζεται να εκτελεστεί με
περισσότερες

της

μίας

συμβάσης

(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
(έργου).
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.
3. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται ο τύπος του Υποέργου, σύμφωνα με
το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣΑΑ (π.χ. ΕΡΓΟ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ κ.α.). Για το Μέτρο 125Β αναγράφεται ως
ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
4.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ: Δεν συμπληρώνεται.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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Γ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

3

(σελ.4)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΩΝ
1. Α/Α: Δίνεται 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.
2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΩΔ.: Δεν συμπληρώνεται.
3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπληρώνεται από τον
δικαιούχο ως «Ανοικτή Δημοπρασία»
Επισημ.: Τα πεδία 3, 4, και 5 ήτοι η Ημερομηνία Δημοσίευσης
Προκήρυξης,

η

Ημερομηνία

διενέργειας

Ημερομηνία

σύμβασης/απόφασης

του

Διαγωνισμού

εκτέλεσης

με

ίδια

και

μέσα

η
θα

συμπληρωθούν αργότερα, μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης στο Μέτρο
125Β του Π.Α.Α. 2007-2013
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (σελ.4): ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ: Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο και αφορά το χρονικό διάστημα
που προβλέπεται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ.5)
1. ΈΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία
Δασών. Αναφέρεται ότι

για την παρούσα πρόταση υπάρχει απόφαση του

αρμόδιου φορέα για τον συντονισμό των πολιτικών ή/και συλλογικού
οργάνου.
2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ: Συμπληρώνεται το αρμόδιο όργανο για
το συντονισμό των πολιτικών. Στην περίπτωση των Δασικών Υπηρεσιών
πρόκειται για το όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο για την έγκριση των
ετησίων προγραμμάτων έργων και εργασιών (π.χ. Νομαρχιακό Συμβούλιο
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος της περιοχής, όπου υπάγεται το Δασαρχείο
ή η Δ/νση Δασών).
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ.5) - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. ΛΟΓΟΙ

ΠΟΥ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

ΤΗΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

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

οποία

επαρκώς.

για

Πρόκειται

μέχρι

σήμερα

σύντομή

δεν

έχουν

περιγραφή

καλυφθεί
κάλυψης

αναγκών/προβλημάτων, βάση των επιδιωκόμενων στόχων της μελέτης του
έργου (πράξης).
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΠΡΑΞΗΣ

(ΦΥΣΙΚΟ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ): 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

(πχ.

Διάνοιξη

δασικού

δρόμου,

Κατηγορίας

…,

συνολικού

μήκους…..και συνολικού Προϋπολογισμού…., με σύντομη αναφορά του
τύπου /αριθμού των κύριων κατασκευών (π.χ. τοίχος αντιστήριξης (2),
κατασκευή σωληνωτών οχετών (15) κ.λπ.).
Αναγράφεται επίσης ο προϋπολογισμός της πράξης (έργου), βάση της
εγκεκριμένης μελέτης.
3. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Προσδιορίζονται

τα

οφέλη

που

αναμένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης ή και ο
πληθυσμός που αναμένεται άμεσα αλλά και έμμεσα να ωφεληθεί από την εν
λόγω πράξη. Δηλαδή, προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες, οι ανάγκες των οποίων αντιμετωπίζονται με τις υπηρεσίες που
παρέχονται από τη λειτουργία της πράξης (έργου).
Συμπληρώνεται

ο

πληθυσμός

του

Δήμου/Δημοτικών

διαμερισμάτων,

σύμφωνα με τον Ν 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/2010 -Νόμος Καλλικράτη)
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (σελ. 5) - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Πεδία 1-2-3-4: Έχουν ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Αναφέρονται στις θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις της πράξης στους τομείς της
απασχόλησης,

ισότητας

και

μη

διάκρισης,

προσβασιμότητας

και

του

περιβάλλοντος.
2.

ΆΛΛΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Περιγράφονται

οποιεσδήποτε

άλλες

επιπτώσεις

αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, οι
οποίες, σύμφωνα με την εκτίμηση του Δικαιούχου, 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.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Μπορούν να
είναι άμεσες ή έμμεσες, ποσοτικοποιημένες ή περιγραφικές.
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (σελ. 5) - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ’ ΚΠΣ (ΈΡΓΟ
ΓΕΦΥΡΑ): Δεν συμπληρώνεται από τον δικαιούχο.
Επισημ.: Συμπληρώνεται μόνο 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. (Δεν υπάρχουν έργα
γέφυρα στο Μέτρο 125Β).

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ

1

(σελ.

6)

-

Η

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΆΛΛΗΣ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική
Γραμματεία Δασών. Τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα δεν συμπληρώνονται από
τον δικαιούχο.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη
αποτελεί

συμπλήρωση

σχεδιαζόμενης

ή επέκταση άλλης ολοκληρωμένης, σε εξέλιξη ή

πράξης,

η

οποία

δεν

θα

είναι

λειτουργική

χωρίς

την

προτεινόμενη. Αν η απάντηση του εν λόγω πεδίου είναι ΟΧΙ (όπως ισχύει για το
Μέτρο 125Β), τα υπόλοιπα πεδία δεν συμπληρώνονται από τον δικαιούχο.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να προβείτε στην συμπλήρωση των
αντίστοιχων πεδίων, όπως περιγράφονται παρακάτω:
1. Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης, της οποίας η
προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
2.

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.).
3.

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.
4.

Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί
συμπλήρωση ή επέκταση.

5.

Δικαιούχος: Συμπληρώνεται ο Δικαιούχος που υλοποίησε ή υλοποιεί
την πράξη, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή
επέκταση.

6.

Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου που Υλοποιήθηκε ή
Υλοποιείται: Περιγράφεται

συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο της

υλοποιηθείσας ή υλοποιούμενης πράξης.
7.

Συνολική Δημόσια Δαπάνη Πράξης: Συμπληρώνεται η συνολική
δημόσια

δαπάνη

της

πράξης

που

βάρυνε

τις

προηγούμενες

προγραμματικές περιόδους ή βαρύνει την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ. 6) -ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΔΕΝ συμπληρώνεται από
τον δικαιούχο.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Συμπληρώνεται

μόνο

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.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (σελ. 6) - 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 ή έγκριση μελέτης, , στάδιο δημοπράτησης κ.λπ)
(β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από
τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Για το Μέτρο 125Β μπορείτε να συμπληρώσετε τα εξής:
«Έτοιμο προς υποβολή και έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου (πράξη)
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (σελ.6) - Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί
του οποίου θα υλοποιηθεί η πράξη; Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική
Γραμματεία Δασών.
Επισημ.: Το επόμενο πεδίο δεν αφορά την πράξη (έργο) του Μέτρου
125Β και δεν συμπληρώνεται από τον δικαιούχο.
Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (σελ. 6) -Άδειες – Εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης:
Έχουν ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών. Συμπληρώνεται
μόνο

η

ημερομηνία

έγκρισης

των

απαιτούμενων

αδειών

ή

απαλλαγών

περιβαλλοντικών ορών.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ. 7) Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχου – Δεν απαιτείται
για το Μέτρο 125Β και δεν συμπληρώνεται

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ. 7) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: Συμπληρώνονται οι κατηγορίες των δαπανών
που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της πράξης και αφορούν τη δαπάνη για
την εκτέλεση της πράξης (έργου), βάση της εγκεκριμένης μελέτης έργου
(πράξης). Οι δαπάνες, που αφορούν την αγορά εδαφικών εκτάσεων
δεν

(απαλλοτριώσεις)

ισχύουν

για

το

συμπληρώνεται (πεδίο Ε του πίνακα 2).

Μέτρο

125Β

και

δεν

Για τα Δημόσια Έργα

συμπληρώνουμε το ΕΓΤΑΑ και την Εθνική Συμμετοχή.
2.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ): Συμπληρώνεται η δημόσια δαπάνη που
αντιστοιχεί

στους

κωδικούς

των

κατηγοριών

δαπανών,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: 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

Δημοσίων

Επενδύσεων.
3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ): Θα συμπληρωθεί από
την Ειδική Γραμματεία Δασών η επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση δημόσια
δαπάνη που αντιστοιχεί στους κωδικούς των κατηγοριών δαπανών. Σε
αυτή δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
4. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Δεν συμπληρώνεται (ισχύει μόνο στις περιπτώσεις
των συμβάσεων παραχώρηση).
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ:

Συμπληρώνεται

το

συνολικό

άθροισμα

των

δημοσίων δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (σελ. 7) - ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Έχει ήδη
συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (σελ. 7)
1. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική
Γραμματεία Δασών.
2. ΠΟΣΟ ΦΠΑ: Συμπληρώνεται το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που
αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της πράξης.
Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ 5-6-7 (σελ. 7) - ΔΕΝ συμπληρώνονται. Το πεδίο που αφορά
«Ποσό προς συγχρηματοδότηση» θα συμπληρωθεί αργότερα από την
Ειδική Γραμματεία Δασών.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (σελ. 7) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣΣυμπληρώνεται 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
(ΦΠΑ).
1. ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

(ΜΕ

ΦΠΑ):

Συμπληρώνεται

το

ποσό

της

προτεινόμενης πίστωσης έτους.
2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική
Γραμματεία Δασών.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ. 8) – Όλα τα πεδία θα συμπληρωθούν από την Ειδική
Γραμματεία Δασών

ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ. 8) - Όλα τα πεδία θα συμπληρωθούν από την Ειδική
Γραμματεία Δασών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ. 9)
1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Συμπληρώνονται οι αποφάσεις
των Συλλογικών Οργάνων που συνοδεύουν την Πράξη (πχ Απόφαση
Νομαρχιακού Συμβουλίου, Απόφαση Δ/νσης Δασών κ.λπ.)
2. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: Συμπληρώνονται οι αποφάσεις
έγκρισης και επικαιροποίησης της μελέτης έργου (πράξης) από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Η ΣΧΕΤΙΚΑ
ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Συμπληρώνονται οι αποφάσεις απαλλαγής
από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή των αντίστοιχων
αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτείται.
4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

άδειες/γνωμοδοτήσεις

ΑΛΛΕΣ
της

ΑΔΕΙΕΣ:

Εφορείας

Συμπληρώνονται

Προϊστορικών

&

οι

Κλασικών

Αρχαιοτήτων ή της αντίστοιχης Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
5. ΈΓΓΡΑΦΑ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

του

ακινήτου

επί

του

οποίου

θα

υλοποιηθεί η πράξη: Δεν συμπληρώνεται και δεν απαιτείται για την
υλοποίηση της πράξης (έργου) του Μέτρου 125Β.
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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6.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Θα
συμπληρωθούν αργότερα, μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης στο
Μέτρο 125Β του Π.Α.Α. 2007-2013.

7. ΆΛΛΑ: Αναφέρονται οποιαδήποτε άλλα συνημμένα δικαιολογητικά στο
Φάκελο υποψηφιότητας.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(Τ.Δ.Υ.)

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου 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.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ. 10)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γραμματεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ*:

Δασών

(Αφορά

Έχει
την

ήδη

συμπληρωθεί

προγραμματική

από

περίοδο

την

Ειδική

ένταξης

της

προτεινόμενης πράξης (έργου) ήτοι 2007 – 2013).
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Αφορά τον τίτλο του Προγράμματος, στον οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως έχει
αναφερθεί στην οικεία πρόσκληση.
2. ΚΩΔΙΚΟΣ: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών ο αντίστοιχος
κωδικός του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
3. ΆΞΟΝΑΣ*: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών. Αφορά
τον τίτλο του Άξονα του Π.Α.Α, στον οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως αυτός
έχει αναφερθεί στην οικεία πρόσκληση.
4. ΚΩΔΙΚΟΣ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών Πρόκειται
για τον αντίστοιχο κωδικό του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο άξονα του Π.Α.Α.
(1)
5. ΜΕΤΡΟ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών Αναφέρεται
ο τίτλος του Μέτρου, στο πλαίσιο του οποίου η πράξη υλοποιείται, όπως αυτός
έχει ορισθεί στην οικεία πρόσκληση.
6. ΚΩΔΙΚΟΣ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών. Αφορά
τον αντίστοιχο κωδικό του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο Μέτρο, στο πλαίσιο του
οποίου υλοποιείται η πράξη (125).
7. ΥΠΟΜΕΤΡΟ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών.
Πρόκειται για τον τίτλο του Υπομέτρου , από το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί η
πράξη, όπως αυτό έχει ορισθεί στην οικεία πρόσκληση.
8. ΚΩΔΙΚΟΣ: Έχει ήδη συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών. Αφορά
τον αντίστοιχο κωδικό του ΟΠΣΑΑ για το συγκεκριμένο Υπομέτρο (125Β)
9. ΔΡΑΣΗ:

Έχει

ήδη

συμπληρωθεί

από

την

Ειδική

Γραμματεία

Δασών.

Αναφέρεται ο τίτλος της Δράσης όπως αυτός έχει ορισθεί στην οικεία
πρόσκληση.
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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10. ΚΩΔΙΚΟΣ: Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών ο αντίστοιχος
κωδικός του ΟΠΣΑΑ για την συγκεκριμένη Δράση.
11. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης (έργου), σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη..
12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣΑΑ): Συμπληρώνεται από τη Ειδική Γραμματεία
Δασών (αν αφορά νέα πράξη) ή από τον Δικαιούχο/Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης (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.
13. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Υποέργου, που για το
Μέτρο 125Β ταυτίζεται με τον τίτλο της εγκεκριμένης μελέτης.
Διευκρίνιση: 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 (έργου).
14. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Θα συμπληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών
ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣΑΑ
15. ΑΡΙΘΜΟΣ

&

ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΔΥ:

Δεν

συμπληρώνεται από τον δικαιούχο της πράξης (έργου). Θα συμπληρωθεί
από την Ειδική Γραμματεία Δασών σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής
του φακέλου πρότασης (έργου) στην Ειδική Γραμμ. Δασών.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ. 10) - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Δεν

συμπληρώνονται

τα

πεδία

κατά

την

υποβολή

του

φακέλου

υποψηφιότητας.
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (σελ. 10) – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Δεν

συμπληρώνονται

τα

πεδία

κατά

την

υποβολή

του

φακέλου

του

φακέλου

υποψηφιότητας.
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (σελ. 10) – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ
Δεν

συμπληρώνονται

τα

πεδία

κατά

την

υποβολή

υποψηφιότητας.
Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (σελ. 10) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Συμπληρώνεται η επωνυμία της υπηρεσίας που
παρακολουθεί, επιβλέπει, ελέγχει και παραλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο
του υποέργου.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
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2. ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Δασών ο κωδικός,
ο οποίος αντιστοιχεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία, σύμφωνα με το σχετικό
αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣΑΑ
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΤΟΥ

Συμπληρώνονται

τα

ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ΑΡΜΟΔΙΟΥ
στοιχεία

του

υπεύθυνου

ΓΙΑ
της

επιβλέπουσας υπηρεσίας για το υποέργο.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ. 11) – Ορισμένα πεδία έχουν ήδη συμπληρωθεί από την
Ειδική Γραμματεία Δασών, ενώ τα υπόλοιπα, με εξαίρεση του πεδίου Συνολικού
Προϋπολογισμού Σύμβασης, δεν συμπληρώνονται.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Συμπληρώνεται ο συνολικός
προϋπολογισμός του υποέργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ. 12) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Παρατίθεται
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του υποέργου, με αναφορά στα βασικά
τεχνικά/λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της, καθώς και στις κυριότερες
εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου
(πράξης)
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ. 12) - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

(Περιφέρεια,

Νομός,

Δήμος,

Δ.Δ.):

Συμπληρώνεται η γεωγραφική περιοχή, στην οποία υλοποιείται το
υποέργο

σε

επίπεδο

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Περιφέρειας,

Περιφερειακής Ενότητας, Δήμου και Δημοτικής Κοινότητας ή Τοπικής
Κοινότητας.
2. ΠΟΣΟ: Συμπληρώνεται το ποσό της δημόσιας δαπάνης του υποέργου που
αντιστοιχεί

στο

χαμηλότερο

επίπεδο

γεωγραφικής

περιοχής

(Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος και
Δ.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: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Όλα τα πεδία του πίνακα 3 θα συμπληρωθούν από την Ειδική
Γραμματεία Δασών.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Όλα τα πεδία του πίνακα 4 θα συμπληρωθούν από την Ειδική
Γραμματεία Δασών.

ΤΜΗΜΑ Ε***: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Στο Τμήμα αυτό του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου παρατίθενται στοιχεία που
αφορούν το οικονομικό αντικείμενου της πράξης.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (σελ. 13) - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: Συμπληρώνονται οι κατηγορίες των δαπανών
που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της πράξης και αφορούν τη δαπάνη για
την εκτέλεση του υποέργου, βάση της εγκεκριμένης μελέτης έργου
(πράξης). Οι δαπάνες, που αφορούν την αγορά εδαφικών εκτάσεων
(απαλλοτριώσεις)

δεν

ισχύουν

για

το

Μέτρο

125Β

και

δεν

συμπληρώνεται (πεδίο Ε του πίνακα 2).
Επισημ.: Για τα Δημόσια Έργα συμπληρώνουμε το ΕΓΤΑΑ και την
Εθνική Συμμετοχή.
2.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ): Συμπληρώνεται η δημόσια δαπάνη που
αντιστοιχεί

στους

κωδικούς

των

κατηγοριών

δαπανών,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Ως δημόσια δαπάνη ορίζεται η δαπάνη που απαιτείται για
την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου της πράξης, το
ύψος της οποίας εγγράφεται σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.
3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ): Θα συμπληρωθεί από
την Ειδική Γραμματεία Δασών η επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση δημόσια
δαπάνη που αντιστοιχεί στους κωδικούς των κατηγοριών δαπανών. Σε
αυτή δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
4. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Δεν συμπληρώνεται (ισχύει μόνο στις περιπτώσεις
των συμβάσεων παραχώρηση).
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ:

Συμπληρώνεται

το

συνολικό

άθροισμα

των

δημοσίων δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (σελ. 13) - ΠΟΣΟ ΦΠΑ: Συμπληρώνεται το ποσό του φόρου
προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος του υποέργου.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (σελ. 13) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
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 (ΦΠΑ).
1. ΈΤΟΣ: Συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αντιστοιχεί η δαπάνη.
2. ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ:

Συμπληρώνεται

το

ποσό

της

προτεινόμενης

πίστωσης έτους έναρξης υλοποίησης.
3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: Θα συμπληρωθεί αργότερα από την
Ειδική Γραμματεία Δασών.

Επισημ.:*** Διευκρινίζεται ότι στο αναρτημένο στη Διαύγεια με υπ΄αριθ. ΑΔΑ: 4ΑΘΚ0-Ω του
Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (125Β), εκ παραδρομής στη σελ.13 αναγράφεται Τμήμα Γ αντί
του ορθού Τμήμα Ε.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
ΕΓΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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