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Εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης – Αφορά

την ηλεκτρονική υποβολή και την ταχυδρομική αποστολή

της αίτησης.

Η πράξη εμπίπτει στις προτεραιότητες και τομείς

εστίασης της πρόσκλησης και το φυσικό της

αντικείμενο συνάδει με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ 2014-

2020 - Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση το φυσικό

αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης. Νέες κατασκευές

γεωτρήσεων αποτελούν μη επιλέξιμες δαπάνες καθώς, δεν

οδηγούν σε εξοικονόμηση ύδατος.



Γενικές Προϋποθέσεις:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης

που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία

είναι σε ισχύ

ΑΕΠΟ, ΠΠΔ, απαλλαγή

Η επένδυση είναι συμβατή με

εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ

Ελέγχεται κατά την περιβαλλοντική

Ύπαρξη ή εγκατάσταση υδρομετρητή Βεβαίωση φορέα διαχείρισης ή δικαιούχου

για την ύπαρξη υδρομετρητή ή αντίθετα η

αγορά/εγκατάσταση υδρομετρητή θα πρέπει

να προβλέπεται στο φυσικό αντικείμενο της

πράξης



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης

αρδευτικής εγκατάστασης ή

στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε

υδάτινο σώμα η κατάσταση του

οποίου έχει χαρακτηριστεί ως

ανώτερη ή ίση της καλής ως προς

την ποσότητα

Δυνητική εξοικονόμηση

νερού τουλάχιστον 10%

Μελέτη δυνητικής

εξοικονόμησης ύδατος

Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης

αρδευτικής εγκατάστασης ή

στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε

υδάτινο σώμα η κατάσταση του

οποίου είναι κατώτερη της καλής

ως προς την ποσότητα

α)Δυνητική εξοικονόμηση

νερού τουλάχιστον 10%

β)Πραγματική

εξοικονόμηση ύδατος:

τουλάχιστον 50% της

δυνητικής

α)Μελέτη δυνητικής

εξοικονόμησης ύδατος

β)Μελέτη πραγματικής

εξοικονόμησης ύδατος

μετά την ολοκλήρωση



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή

αύξηση της αρδευόμενης έκτασης

σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του

οποίου έχει χαρακτηριστεί ως

ανώτερη ή ίση της καλής ως προς

την ποσότητα

- -

Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή

αύξηση της αρδευόμενης έκτασης

σε υδάτινο σύστημα, η κατάσταση

του οποίου έχει χαρακτηριστεί

κατώτερη της καλής ως προς την

ποσότητα

α)Συνδυάζεται πάντα με

επένδυση για βελτίωση

υφιστάμενου αρδευτικού

β)Δυνητ. εξοικονόμηση:

τουλάχιστον 10%

γ)Πραγμ. εξοικονόμηση:

τουλάχιστον 50% της

δυνητικής

α)Μελέτη δυνητικής

εξοικονόμησης ύδατος

β)Μελέτη πραγματικής

εξοικονόμησης ύδατος

μετά την ολοκλήρωση



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή

αύξηση της αρδευόμενης έκτασης

σε σύνδεση με υφιστάμενο

ταμιευτήρα σε υδάτινο σώμα η

κατάσταση του οποίου έχει

χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής

ως προς την ποσότητα

Η επένδυση εφοδιάζεται

με νερό από υπάρχοντα

ταμιευτήρα εγκεκριμένο

από τις περιβαλλοντικές

αρχές πριν την 31/10/2013.

Στην αδειοδότηση πρέπει

να περιλαμβάνεται μέγιστη

υδροληψία ή ελάχιστη

οικολογική παροχή. Στις

νέες επενδύσεις δεν

μπορεί να προσβάλλονται

τα εν λόγω όρια

α)περιβαλλοντική

αδειοδότηση πριν την

31/10/2013 στην οποία

περιλαμβάνεται μέγιστη

υδροληψία ή ελάχιστη

οικολογική παροχή

β) βεβαίωση Φορέα

Διαχείρισης από το

οποίο προκύπτει ότι δεν

προσβάλλονται τα όρια

υδροληψίας/οικολογικής

παροχής

Επένδυση για τη δημιουργία έργου

ταμίευσης χειμερινών απορροών:

(π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα

Τήρηση του άρθρου 4(7)

της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Ελέγχεται κατά την

περιβαλλοντική

αδειοδότηση



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Επένδυση που επηρεάζει

αποκλειστικά και μόνο την

ενεργειακή απόδοση σε

υφιστάμενη αρδευτική

εγκατάσταση: (π.χ. αντικατάσταση

ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού, εγκατάσταση ΑΠΕ)

- -

Σημείωση: η 

συμβατότητα με ΣΔΛΑΠ 

δεν εξετάζεται –

θεωρείται δεδομένη

Επένδυση άρδευσης με τη χρήση

ανακυκλωμένου νερού

Σε περίπτωση που η

επένδυση συνεπάγεται

καθαρή αύξηση της

αρδευόμενης έκτασης (για

κατάσταση υδάτινου

σώματος κατώτερη της

καλής) ισχύουν οι

ανωτέρω προϋποθέσεις

Ως ανωτέρω



Στην περίπτωση που στην προτεινόμενη πράξη προβλέπεται
εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας (εγκατάσταση ΑΠΕ) θα πρέπει
να πρόκειται για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net
metering) - Υποβάλλονται:

 Μελέτη ενεργειακής εξοικονόμησης και εγκριτική της απόφαση.

 Βεβαίωση του δικαιούχου από την οποία θα προκύπτει ότι η
επένδυση εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας αφορά
αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει υπάρχει κατάλληλη
σύμβαση για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net
metering).



Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης σύμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6. – Συμπληρώνεται σχετική βεβαίωση του
δυνητικού δικαιούχου στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης.

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση, η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο
δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71) -
Συμπληρώνεται σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου στην
τυποποιημένη αίτηση στήριξης.



Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι

εντός των ορίων, εφόσον τίθενται όρια στην πρόσκληση.

Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης.

Εξετάζεται: α)η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει

όλα τα αναγκαία Υποέργα/κόστη για την υλοποίηση του φυσικού

αντικειμένου), β) αν η κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη - (αν ο

προϋπολογισμός προκύπτει από τα ενιαία τιμολόγια έργων θεωρείται

ρεαλιστικός. Σε άλλη περίπτωση τεκμηριώνεται το εύλογο του

προϋπολογισμού-σύγκριση με παρεμφερείς πράξεις, προσφορές κλπ).



Η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης. Δεν
αφορά τη συγκεκριμένη δράση.

Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Δεν αφορά τη
συγκεκριμένη δράση.

Η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και
των κρατικών ενισχύσεων: Η δράση δεν εμπίπτει στην τήρηση κανόνων
ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. Έχει δοθεί σχετική επιβεβαίωση από την
ΕΥΚΕ.

Η Αειφόρος ανάπτυξη: Στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης, συμπληρώνεται
πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της αριθμ.
152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020.



Η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις. Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης στήριξης σχετικές
ενέργειες (δημοπράτησης, σύμβασης) εξετάζεται αν έχουν τηρηθεί οι
ισχύοντες εθνικοί και κοινοτικοί κανόνες - (Υποβάλλονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον οδηγό προληπτικών ελέγχων σταδίων
εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων) .

Η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης. Στην
τυποποιημένη αίτησης στήριξης περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα
παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν και επιπλέον υποβάλλονται τα
απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια (π.χ. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης) ή προβλέπονται οι αναγκαίες
ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η συντήρηση και λειτουργία. Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση της
πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.



Η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους

στην υλοποίηση της πράξης. Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση

που απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. Στην αίτηση στήριξης

περιλαμβάνεται σχετική δέσμευση του δικαιούχου (π.χ. απαλλοτριώσεις

άνω του 10% του προϋπολογισμού).

Η επιλεξιμότητα και η αρμοδιότητα του δυνητικού δικαιούχου Εξετάζεται:

α)Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους της

πρόσκλησης και β) Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει σχετική

αρμοδιότητα (π.χ. σύμφωνα με Νόμο Καλλικράτη ή ΠΔ94/1993 (ΦΕΚ 40 Α)

για ΥΠΑΑΤ & Υπ. Υποδομών).



Η εξασφάλιση γης.

Εξετάζεται: εάν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη γη ή σε περίπτωση που απαιτούνται
απαλλοτριώσεις αν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας από το
δικαστήριο. Υποβάλλονται στοιχεία εξασφάλισης γης (τίτλοι, κλπ) ή σε περίπτωση που
απαιτούνται απαλλοτριώσεις τουλάχιστον απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής
μονάδας από το δικαστήριο.

Η τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης. Εξετάζεται αν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη
διαδικασία, και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα και ειδικότερα:

 Αίτηση στήριξης στην οποία, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται η μη χρηματοδότηση της
προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Πρόγραμμα στην τρέχουσα ή την
προηγούμενη προγραμματική περιόδου.

 Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων
αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης
στήριξης. (π.χ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την υποβολή της συγκεκριμένης
αίτησης στήριξης).

 Για υφιστάμενες υποδομές: άδεια χρήσης νερού ή νόμιμη απαλλαγή.

 Στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών εκροών (Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης
ύδατος και Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη της τελευταίας δεκαετίας).

 Λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή πληρότητα.



Εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας που ορίζεται στην πρόσκληση: Εξετάζεται αν το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της
περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της τυχόν ειδικότερης
περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται αν η
προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση
στήριξης.

Η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων:
Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά
υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.





ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

– ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥ-

ΤΗΤΑ

(%)

ΜΟΡΙΟ

ΔΟΤΗΣ

Η  

(κλίμακ

α 0-100)

1. Βαθμός 

περιβαλλοντικής 

επίπτωσης

1.1

Ποσοστό Δυνητικής  εξοικονόμησης νερού

(προκύπτει από τη μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης 

– Για πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται μελέτη 

δυνητικής εξοικονόμησης τίθεται μοριοδότηση 0)

70,01-100%

15%

100

50,01-70% 90

30,01- 50% 80

10-30% 70

1.2

Ενεργειακή εξοικονόμηση

(απαιτείται μελέτη ενεργειακής εξοικονόμησης)

Ενεργειακή 

εξοικονόμηση -

αναβάθμιση 

ηλεκτρομηχανολογικο

ύ εξοπλισμού

12%

100

Ανακυκλώσιμα νερά

Ανακυκλώσιμα -

επαναχρησιμοποίηση 

λυμάτων
70

Ταμιευτήρας
Ταμιευτήρας -

αποθήκευση νερού 60

1.3

Κατάσταση του υδάτινου σώματος 

(δηλώνεται από το δικαιούχο στην τυποποιημένη 

αίτηση στήριξης)

Λιγότερο από καλή, 

σύμφωνα με το 

ΣΔΛΑΠ ή είναι 

ανάντη 

προστατευόμενων 

περιοχών 

5%

100

τουλάχιστον καλή, 

σύμφωνα με το 

εκάστοτε ΣΔΛΑΠ 

0



2. Αρχή της 

οικονομικής 

ευστάθειας των 

έργων

2.1

Ανάλυση ωφέλειας - κόστους. Υπολογίζεται  το 

ΙRR (συντελεστής εσωτερικής απόδοσης έργων)

(προκύπτει από τη γεωργοοικονομική μελέτη ή τη 

ΜΟΣ, οι οποίες πρέπει να είναι της τελευταίας 

δεκαετίας) – προσοχή στην στρογγυλοποίηση της 

τιμής του δείκτη

>25%

10%

100

15%-25% 80

6%-14% 60

0-5% 0

2.2

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ

((αποταμιευμένο νερό σε εκατ. 

κυβικά)/αποταμιευμένο νερό προτάσεων 

πρόσκλησης))/προϋπολογισμός έργου σε εκατ. 

€)/προϋπολογισμός  προτάσεων  ταμιευτήρων 

πρόσκλησης σε εκ. €))

-(για πράξεις που περιλαμβάνουν Υποέργο για την 

εκπόνηση Μελέτης και Υποέργο για την κατασκευή, 

λόγω μη πραγματικού προϋπολογισμού κατασκευής 

τίθεται μοριοδότηση 0)

>1

6%

100

0,80-1 70

0,50-0,79 40

<0,50 0

ΔΙΚΤΥΑ     

((ποσοστό εξοικονόμησης νερού έργου (απόλυτη 

τιμή)/100))/((προϋπ/σμό έργου σε εκ. €)/( προϋπ/σμός

προτάσεων δικτύων πρόσκλησης))

- (Για δίκτυα για τα οποία δεν εκπονείται μελέτη 

δυνητικής εξοικονόμησης τίθεται 0) -(για πράξεις που 

περιλαμβάνουν Υποέργο για εκπόνηση Μελέτης και 

Υποέργο για κατασκευή, τίθεται 0)

>1 100

0,80-1 70

0,50-0,79 40

<0,50 0



3. 

Συμπληρωματικότητα 

των επενδύσεων με 

υφιστάμενες υποδομές 

άρδευσης

3.1

Σύγκριση προτεινόμενου έργου 

με υφιστάμενες υποδομές 

άρδευσης

- (Η εξέταση γίνεται με βάση 

το φυσικό αντικείμενο)

ανακαίνιση  (βελτίωση 

υφιστάμενης αρδευτικής 

εγκατάστασης) και 

σύνδεση με  ταμιευτήρα 

(υπάρχοντα)

10%

100

ανακαίνιση δικτύου 70

δίκτυο (το οποίο αφορά 

καθαρή αύξηση 

αδρευόμενης έκτασης) 

σε σύνδεση με 

υπάρχοντα ταμιευτήρα

60

ενίσχυση υδροδότησης 

(ταμιευτήρας, τεχνητός 

εμπλουτισμός, αγωγός 

μεταφοράς κ.α.). 

50

καμιά υφιστάμενη 

υποδομή
0



4. Βαθμός 

διοικητικής και 

τεχνικής 

ωριμότητας των 

έργων όπως 

απαιτείται για την 

άμεση

εφαρμογή των 

επενδύσεων

4.1
Ύπαρξη Τεχνικών 

μελετών 

έργο με ανάδοχο (υποβάλλεται η 

σύμβαση)

15%

100

επικαιροποιημένη οριστική μελέτη με 

απαραίτητες αδειοδοτήσεις
80

οριστική μελέτη - αδειοδοτήσεις που 

χρήζουν επικαιροποίησης
50

4.2 (*) Απαλλοτριώσεις

δεν απαιτείται – (υποβάλλονται στοιχεία 

εξασφάλισης γης)

10%

100

καθορισμός προσωρινής μονάδας σε 

δικαστήριο

(για έργα μέχρι του ορίου 

προϋπολογισμού  2,2 εκατ. €)  -

(υποβάλλεται απόφαση καθορισμού 

τιμής μονάδας)

50

Ανώριμο 0



5. 

Συμπληρωματικ

ότητα με άλλα 

μέτρα του 

Προγράμματος 

και άλλα Ταμεία

5.1

Εξετάζεται η συμπληρωματικότητα με 

ενισχυόμενες πράξεις μέσω των ΕΔΕΤ –

(στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης 

περιγράφεται ο τρόπος αξιοποίησης του 

ενταγμένου έργου από την προτεινόμενη 

πράξη και υποβάλλεται η σχετική απόφαση 

ένταξης)

πράξη ενταγμένη 

στο ΠΑΑ 2007-

2013 

15%

100

πράξη ενταγμένη 

σε άλλο 

πρόγραμμα 

60

καμία 

συμπληρωματικότ

ητα

0

5.2 

(**)
Νησιωτική περιοχή 

ΝΑΙ

2%

100

ΟΧΙ 0



 Ελάχιστη βαθμολογία: 30 μονάδες

 (*) Η βαθμολογία του κριτηρίου 4.2 απαιτείται να 

είναι > 0  για τα έργα μέχρι του ορίου 

προϋπολογισμού  2,2 εκατ. €.  

 (**) Για τις περιπτώσεις έργων μέχρι του ορίου 

προϋπολογισμού  2,2 εκατ. € και για τις 

Περιφέρειες που δεν έχουν νησιωτικές περιοχές το 

εν λόγω κριτήριο δεν αφορά και η βαρύτητα αυτού 

συνυπολογίζεται  στο κριτήριο 1.1.



1 Τυποποιημένη αίτηση στήριξης.

2 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή ΠΠΔ ή απαλλαγή.

3

Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος σύμφωνη με τις προδιαγραφές της με αριθμ.

165/20277/06-02-2018 (ΦΕΚ 863/23-03-2018, τ. Β΄) απόφασης της Δ/νσης Εγγείων

Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

και η εγκριτική της απόφαση.

4
Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης ή του δικαιούχου από το οποίο θα προκύπτει αν

στην προτεινόμενη πράξη υπάρχει ήδη εγκατεστημένος υδρομετρητής.

5

Για επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση αρδευόμενης έκτασης σε σύνδεση με

υφιστάμενο ταμιευτήρα σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί

κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα:

-Περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν από την 31η Οκτωβρίου του 2013 στην οποία

περιλαμβάνεται μέγιστη υδροληψία ή ελάχιστη οικολογική παροχή σύμφωνα με το άρθρο 4

της Οδηγίας 2000/60.

-Έγγραφο/Βεβαίωση του Φορέα Διαχείρισης του ταμιευτήρα από το οποίο να προκύπτει ότι

από την προτεινόμενη πράξη δεν προσβάλλονται τα όρια μέγιστης υδροληψίας ή ελάχιστης

οικολογικής παροχής που αναφέρονται στη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση του

ταμιευτήρα.

6 Μελέτη ενεργειακής εξοικονόμησης και εγκριτική της απόφαση.



7

Βεβαίωση δικαιούχου από την οποία θα προκύπτει ότι η επένδυση εγκατάστασης

παραγωγής ενέργειας που προβλέπεται στην προτεινόμενη πράξη αφορά αυτοπαραγωγή

με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

8

Στοιχεία τεκμηρίωσης της κοστολόγησης εργασιών στην περίπτωση που ο

προϋπολογισμός δεν προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του

αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων

τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.

9

Δικαιολογητικά για την εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης ή και της διαδικασίας

ανάληψης νομικής δέσμευσης. Υποβάλλονται στην περίπτωση που έχει προηγηθεί της

υποβολής της αίτησης στήριξης η δημοσίευση διακήρυξης ή και η υπογραφή σύμβασης

με ανάδοχο.

10 Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.

11
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δυνητικού δικαιούχου για την υποβολή

της αίτησης στήριξης (κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά, κ.λπ).

12

Στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης ή, σε περίπτωση που απαιτούνται

απαλλοτριώσεις, απόφαση καθορισμού τιμών μονάδας από το δικαστήριο (για έργα

μέχρι του ορίου των 2,2 εκατ. €) ή κτηματολογικά διαγράμματα (εφόσον υπάρχουν, για

έργα προϋπολογισμού >2,2 εκατ. €).



13

Για προτεινόμενες πράξεις μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. €: Απόφαση αρμοδίων ή και

συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων, όπως

προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης στήριξης (π.χ. σχετική

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

14 Για υφιστάμενες υποδομές: άδεια χρήσης νερού ή νόμιμη απαλλαγή.

15 Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη τελευταίας δεκαετίας και εγκριτική της απόφαση.

16 Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας τελευταίας δεκαετίας και εγκριτική της απόφαση.

17 Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων υποστηρικτικών – τεχνικών μελετών της πράξης

18 Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης

19
Εγκριτική απόφαση οριστικής μελέτης, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, συνοπτική

προμέτρηση, αναλυτικό τιμολόγιο.

20 Οριζοντιογραφία γενικής διάταξης έργου.

21
Άδειες και εγκρίσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα αποτύπωσης αδειών και

εγκρίσεων της πράξης.

22 Υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ανάδοχο (εφόσον υπάρχει).

23
Απόφαση ένταξης έργου που αξιοποιείται από την προτεινόμενη πράξη σε

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.



 Για τις πράξεις που συμβάλλουν στο δείκτη εκροών: «Πραγματική μείωση της χρήσης

νερού» υποβάλλεται από το δικαιούχο (μετά την ολοκλήρωση του έργου) σχετική

μελέτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με αριθμ.165/20277/06-02-2018 (ΦΕΚ 863/12-

03-2018, τ. Β΄) απόφασης της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων

του ΥΠΑΑΤ.

 Για πράξεις που σύμφωνα με το άρθρο 46 του Καν. 1305/2013 απαιτείται πραγματική

μείωση της χρήσης νερού ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής

εξοικονόμησης, η πραγματική μείωση που θα προκύπτει από την ανωτέρω μελέτη θα

πρέπει να πληροί τον περιορισμό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση

ένταξης της πράξης (απένταξη πράξης) και επιβάλλονται οι διατάξεις για την ανάκτηση

των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.



 Για πράξεις που κατά την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης στήριξης δεν

υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων αδειών ή αυτές που υποβλήθηκαν χρήζουν

επικαιροποίησης θα πρέπει η εξασφάλισή τους και η υποβολή τους στον ΕΦΔ να

πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την υποβολή του αιτήματος του δικαιούχου για την

προέγκριση δημοπράτησης του έργου ή μέχρι τη δημοπράτησή του στην περίπτωση που

δεν απαιτείται προέγκριση δημοπράτησης από τον ΕΦΔ.

 Για πράξεις που κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν υποβλήθηκε οριστική

μελέτη ή αυτή που υποβλήθηκε χρήζει επικαιροποίησης θα πρέπει η

οριστική/επικαιροποιημένη μελέτη και η εγκριτική της απόφαση να υποβληθούν στον

ΕΦΔ το αργότερο μέχρι την υποβολή του αιτήματος του δικαιούχου για την προέγκριση

δημοπράτησης του έργου ή μέχρι τη δημοπράτησή του στην περίπτωση που δεν

απαιτείται προέγκριση δημοπράτησης από τον ΕΦΔ.



 Μετά την ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει ο δικαιούχος να μεριμνήσει για την

εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη λειτουργία του έργου.

 Στην περίπτωση που στην προτεινόμενη πράξη προβλέπεται εγκατάσταση παραγωγής

ενέργειας (εγκατάσταση ΑΠΕ), μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης υποβάλλεται στον

ΕΦΔ κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

 Σε περίπτωση πράξης που αφορά εκπόνηση μελέτης και κατασκευή, μετά την ολοκλήρωση

του Υποέργου της μελέτης, επαναξιολογείται το Υποέργο της κατασκευής ως προς τα

κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας,

ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης (απένταξη πράξης) και επιβάλλονται οι

διατάξεις για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.


