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Σαρ. Κψδηθαο : 101 80 

Πιεξνθνξίεο : Φαλή Καξακήηζα 

ηει.             : 210 333 21 86 

fax               : 210 333 29 63 

e-mail          : fkaramitsa@mnec.gr 

 
ΘΕΛΑ: Ρύζηημα Διοίκηζηρ ηος Ειδικού Αναπηςξιακού Οπογπάμμαηορ Ιπήηη – 

Οπάζινη Ανάπηςξη 

 

 
ΑΟΞΦΑΡΗ 

Ξ ΣΦΣΟΞΣΠΓΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΑΡ ΑΜΑΓΩΜΘΡΘΙΞΗΑΡ ΙΑΘ ΜΑΣΘΚΘΑΡ 

Έρνληαο ππφςε : 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 

«Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 

Α΄98). 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 178/30.06.2000 «Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ Α΄165), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3424/05. 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 185/06.10.2009 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο 

θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ Α΄213). 

4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 187/07.10.2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 

Α΄214). 

5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 189/05.11.2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Α΄221). 

6. Σελ θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξηζκ. 6809/ΓΙΟΔ-232/09.02.2010 

«Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, ηαχξνπ Αξλανπηάθε» (ΦΔΚ 141/Σ.Β/12.02.2010). 

mailto:fkaramitsa@mnec.gr


ΤΣΗΜΑ_ΓΙΟΙΚΗΗ_15.03.2010  ει. 2/8 

7. ηηο δηαηάμεηο ηoπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 1622/86 «Σνπηθή απηνδηνίθεζε – Πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε θαη δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο» (ΦΔΚ 92/Σ Α΄/14.06.88). 

8. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2503/97 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

(ΦΔΚ 107/Σ Α΄/30.05.97). 

9. Σελ κε αξηζκφ πξση. ΑΠ34257/ΓΓΑΠ1465/08.09.2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πνπ αθνξά ζην χζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Οξεηλψλ Όγθσλ Κξήηεο. 

10. ηελ κε αξηζκ. πξση. 125/09.03.2010 πξφηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κε ζέκα ην 

«Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Κξήηε – Πξάζηλε Αλάπηπμε»  

11. Σελ αλάγθε γηα ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο νξεηλήο θαη ππαίζξηαο Κξήηεο κέζσ ηεο 
βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο. 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΞΣΛΕ 

Σε ζχζηαζε πζηήκαηνο Γηνίθεζεο ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κξήηε – 

Πξάζηλε Αλάπηπμε σο αθνινχζσο: 

Άπθπο 1 

ΡΣΓΙΠΞΗΡΗ ΙΑΘ ΑΠΛΞΔΘΞΗΕΡ ΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ ΟΑΠΑΙΞΚΞΣΘΗΡΗΡ (Ε.Ο.) 

 

1. πγθξνηείηαη Επιηποπή Οαπακολούθηζηρ (Ε.Ο.) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κξήηε – Πξάζηλε Αλάπηπμε, κε ηελ παξαθάησ ζχλζεζε: 
 

Οπόεδπορ : Ο Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

Λέλη : 

 
- Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο  

- Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

- Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

- Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

- Ο Ννκάξρεο Ηξαθιείνπ 

- Ο Ννκάξρεο Λαζηζίνπ 

- Ο Ννκάξρεο Ρεζχκλεο 

- Ο Ννκάξρεο Υαλίσλ 

- Δθπξφζσπνο ηεο ΣΔΓΚ ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ  

- Δθπξφζσπνο ηεο ΣΔΓΚ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ 

- Δθπξφζσπνο ηεο ΣΔΓΚ ηνπ Ν. Ρεζχκλεο 

- Δθπξφζσπνο ηεο ΣΔΓΚ ηνπ Ν. Υαλίσλ 

- Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΑΓΤΚ 

- Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΑΝΑΚ 

Σα κέιε ηεο Δ.Π., θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη εγγξάθσο απφ ην θνξέα 

πνπ εθπξνζσπνχλ θαη ην φλνκά ηνπο γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Π. Η ίδηα 

δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο εθπξνζψπνπ. 
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Δηδηθφηεξα, νη εθπξφζσπνη ησλ ΣΔΓΚ πξέπεη λα αλήθνπλ ζε Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο φπνπ 

εθαξκφδεηαη ην Πξφγξακκα.  

 Σν έξγν ηεο Δ.Π. ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Σερληθή Γξακκαηεία ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο.  

2. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Π. είλαη νη αθφινπζεο: 

 πγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Π. θαη θαζνξίδεη ηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε. 

 Πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη πξνσζεί ηηο απνθάζεηο ηεο. 

 Απνζηέιιεη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη επνπηεχεη ηελ άξηηα θαη 

απνδνηηθή νξγάλσζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηαλνκή ησλ πξαθηηθψλ. 

 ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο δηακνξθψλεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην εμεηδηθεχεη θαη ζέηεη θαηεπζχλζεηο πξνο ηελ Δ.Π. 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ.  

 Γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Π. ψζηε λα ηηο ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

3. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Π. είλαη: 

 Η εμαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη απνδνηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ 

ηνπ θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζζέλησλ ζηφρσλ.  

 Ο θαζνξηζκφο ησλ φξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Η κέξηκλα γηα ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ κέηξσλ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Η επηινγή - έγθξηζε ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα. 

 Ο θαζνξηζκφο επί κέξνπο ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο  θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο, ησλ θαηεγνξηψλ πξάμεσλ θαη ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ.   

Δηδηθφηεξα, εμεηδηθεχεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαη έγθξηζε ησλ Σερληθψλ 

Γειηίσλ ησλ Έξγσλ θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζή ηεο. 

 Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 Η κέξηκλα  γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Η αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ θαη ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

4. πλεδξηάζεηο – Λήςε Απνθάζεσλ 

Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Π. ζπγθαινχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ην ρξφλν. 

Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο κπνξνχλ λα ζπγθιεζνχλ κε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο. 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Π. πξνεηνηκάδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Οη πξνζθιήζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Π. ζα 

απνζηέιινληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξηλ απφ 

ηε ζχγθιεζε ηεο. 
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Η ζπλεδξίαζε δχλαηαη λα αλαβιεζεί κνλνκεξψο, χζηεξα απφ εηδνπνίεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δ.Π., πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο. 

Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Δ.Π. κπνξνχλ λα ηεζνχλ ππφ ηνλ ηίηιν 

«Γηάθνξα» ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δ.Π. πξνεγνχληαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπζθέςεηο ηεο Σερληθήο 

Γξακκαηείαο κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. ε απηέο ηηο ζπζθέςεηο εηνηκάδεηαη ζρέδην 

απφθαζεο, πνπ ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Π. 

Σν ζρέδην απφθαζεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη εγθξίλεηαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο. 

Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ ν Πξφεδξνο ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ θαη κέιε ή νη αλαπιεξσηέο ηνπο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο. 

Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Π. ιακβάλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 

Δπείγνληα ζέκαηα, γηα ηα νπνία δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλακνλή κέρξη ηελ επφκελε 

ζχγθιεζε ηεο Δ.Π., κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν ζηα κέιε ηεο Δ.Π. κε ηε 

Γξαπηή δηαδηθαζία σο αθνινχζσο: 

- Απνζηέιιεη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, κε ηαρπδξνκείν ή e-mail ή κε 

fax, ζρέδην απφθαζεο κε ην πξνο έγθξηζε ζέκα. 

- Σα κέιε πξέπεη λα εθθξάζνπλ γξαπηά ηε γλψκε ηνπο, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ. Η κε γξαπηή απάληεζε εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, ζεσξείηαη σο 

απνδνρή. 

    Μεηά ην ηέινο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ν Πξφεδξνο γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο  ηεο 

Δ.Π. ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ψζηε απηέο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο. 

    Η δηαδηθαζία απηή δελ ηζρχεη γηα ην κήλα Αχγνπζην. 

5. Γηαλνκή Απνθάζεσλ θαη πκπεξαζκάησλ 

Η Σερληθή Γξακκαηεία ηεο Δ.Π. ζα δηαλέκεη ηηο απνθάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δ.Π. εληφο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Σα κέιε ηεο Δ.Π. πξέπεη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο λα εθθξάζνπλ 

γξαπηά ηε ζέζε ηνπο ζηε Γξακκαηεία, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη ζπκθσλνχλ. 

Σα πξαθηηθά αθνχ εγθξηζνχλ απφ ηα κέιε ηεο Δ.Π. ζα δηαλέκνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο 

κνξθή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ. Π.  
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Άπθπο 2 

ΡΣΓΙΠΞΗΡΗ ΙΑΘ ΑΠΛΞΔΘΞΗΕΡ ΗΡ ΕΤΜΘΙΗΡ ΓΠΑΛΛΑΕΘΑΡ 

 

1. πγθξφηεζε Σερληθήο Γξακκαηείαο   

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (Δ.Π.), ζπγθξνηείηαη 

Σερληθή Γξακκαηεία κε έδξα ηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε.  

 

2.  Μέιε 

Η Σερληθή Γξακκαηεία απαξηίδεηαη απφ: 

 Σξία ηειέρε πνπ νξίδνληαη απφ ην Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 Γχν ηειέρε πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο κπνξεί λα πξνζθαινχληαη επίζεο, άηνκα 

κε εηδηθέο γλψζεηο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά, θνηλσληθά, επηζηεκνληθά θαη ινηπά ζέκαηα.  

 

3.  Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο είλαη: 

 Η ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δ.Π., κε ηελ παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηήξεζεο ησλ 

πξαθηηθψλ. 

 Η παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο ηειηθνχο 

δηθαηνχρνπο ζε φηη αθνξά ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο.     

 Η ζπγθέληξσζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζηελ Δ.Π. κε 

ηηο απαξαίηεηεο παξαηεξήζεηο.   

 Η ζπγθέληξσζε θαη ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο θαη αξηηφηεηαο ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ 

ησλ δξάζεσλ πνπ θαηαζέηνπλ νη δηθαηνχρνη, ε αμηνιφγεζή ηνπο θαη ε ππνβνιή ηνπο 

ζηελ Δ.Π. πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ. 

 Η ζπγθέληξσζε ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ν έιεγρφο ηνπο, ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε επαιήζεπζε 

ηεο εμέιημεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ε ζχληαμε ζπλνιηθψλ 

αλαθνξψλ πξνφδνπ πξνο ηελ Δ. Π. 

 Η παξνρή ππνζηήξημεο ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο επίβιεςεο θαη 

ηεθκεξίσζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαζίεο ηεο Δ. Π. 

 Η ελεκέξσζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο θαζψο θαη 

ησλ εκπιεθφκελσλ αξρψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Η κέξηκλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν έιεγρνο πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ ηνπ. 

 Η παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηε Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ εγθξίζεσλ δεκνπξάηεζεο θαζψο θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

έξγσλ.  

 Η κέξηκλα γηα ηε δεκνζηνπνίεζε θαη πξνβνιή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ. Π. 

 Η κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην πξφγξακκα, κε ην 

νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη 

ρξεκαηνξνέο ησλ έξγσλ θαη ησλ κειεηψλ.  
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4. Η Σερληθή Γξακκαηεία, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο, δχλαηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

Φνξείο φπσο Αλψλπκεο Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο ΟΣΑ ή άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα, κε ζρεηηθή εκπεηξία.  
 

 

Άπθπο 3 

ΕΝΕΘΔΘΙΕΣΡΗ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ – ΕΜΑΝΗ ΕΠΓΩΜ 

 

1. Η έληαμε πξάμεσλ ζην πξφγξακκα θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ απηφ πξνυπνζέηεη ηε 

ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγνπ (Σ.Γ.Δ.), 

ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ Σερληθή Γξακκαηεία θαη 

νξηζηηθνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Δ.Π. ε θάζε πεξίπησζε ηα πξνηεηλφκελα έξγα ή κειέηεο 

πξέπεη λα είλαη ζαθψο νξηνζεηεκέλα θαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ κειεηψλ πξέπεη λα 

αθνξά  νινθιεξσκέλα θαη ιεηηνπξγηθά έξγα ή νινθιεξσκέλεο ζπκπιεξψζεηο εκηηειψλ ή 

ζπλερηδφκελσλ έξγσλ. 

2. Σα Σ.Γ.Δ. ππνβάιινληαη απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζηελ Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο (ΓΙΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα λα ηεζνχλ ππ’ φςε ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο. 

3. Η αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ γίλεηαη απφ ηελ  Σερληθή 

Γξακκαηεία, κε ηε ζχληαμε  Γειηίνπ Διέγρνπ Δθπιήξσζεο Κξηηεξίσλ (Γ.Δ.Δ.Κ.), ζηε βάζε  

ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δ.Π.  

4. Σα έξγα ηνπ Πξνγξάκκαηνο εγθξίλνληαη απφ ηελ Δ.Π., εληάζζνληαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηφ, (ΑΔΠ 402 - Φνξέαο Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο), κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζηε 

Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΟΙΑΝ. Έξγα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δχλαληαη λα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ.  

 

Άπθπο 4 

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΕΡ ΣΚΞΟΞΘΗΡΗΡ ΩΜ ΕΠΓΩΜ, ΕΜΕΠΓΕΘΩΜ ΙΑΘ 

ΔΠΑΡΕΩΜ ΞΣ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ - ΤΠΗΛΑΞΔΞΗΡΗ 

 

1. Οη εγθξίζεηο δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, χζηεξα απφ εμέηαζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ ηε 

Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο (ΓΙΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο. 

2. Οη θνξείο πινπνίεζεο ππνβάιινπλ ην αίηεκα γηα έθδνζε απφθαζεο δεκνπξάηεζεο πξνο ηε 

ΓΙΑ, ζπλνδεπκέλν απφ: α) Αίηεζε γηα έγθξηζε δεκνπξάηεζεο, β)Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ 

(Σ.Γ.Δ.), γ) Φχιιν Γηαπίζησζεο Ωξηκφηεηαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ 

εγθξίλεη ε Δ.Π. θαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ βαζηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη εγθξίζεσλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. 

3. Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ εγθξίλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε, αθνινπζεί ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ην είδνο ηεο πξάμεο ή κειέηεο θαη ηνλ δηθαηνχρν.  

4. Η παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηεο ΓΙΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Σερληθήο Γξακκαηείαο θαη ηε ζπλδξνκή ησλ Φνξέσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο, 

φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

5. Σα πξντφληα ησλ εθπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε ζπκβαζηνπνίεζε, δηαηίζεληαη ζε 

λέα έξγα, ελέξγεηεο θαη δξάζεηο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δ.Π. ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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6. Οη πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΑΔΠ γίλνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, κεηά απφ 

ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ δηθαηνχρσλ – θνξέσλ εθηέιεζεο θαη ππνβάιινληαη ζηε Γ/λζε 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΟΙΑΝ γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

7. Οη πιεξσκέο ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε έθδνζε απφθαζεο θαηαλνκήο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ππφινγν δηαρεηξηζηή ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν 

Αλάπηπμεο Κξήηεο. 

8. ην θφζηνο ησλ πξάμεσλ κπνξεί λα πεξηιεθζεί σο αλεμάξηεην ππνέξγν θαη ην θφζηνο ησλ 

ηεθκεξησκέλα αλαγθαίσλ απαιινηξηψζεσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο. 

9. Οη αλαζέζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ κειεηψλ, θαζψο  

θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, αθνινπζνχλ ηνπο εζληθνχο θαλφλεο πνπ ηηο δηέπνπλ. 

10. Οη δαπάλεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο 

πξνυπνινγηζκνχ απηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε εξγαζίεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ νπζηψδε 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην ΠΓΔ. Ωο νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο λνείηαη ε κεηαβνιή ησλ 

θχξησλ ζπληζηψλησλ ζηνηρείσλ ηεο ή ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ή ε κεηαβνιή ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ή πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαδνηέσλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 5 

ΡΣΜΑΝΗ ΕΙΘΕΡΕΩΜ ΙΑΘ ΑΜΑΦΞΠΩΜ, ΕΚΕΓΤΞΘ 

 

1. Οη θνξείο πινπνίεζεο ζπκπιεξψλνπλ ζε εμακεληαία βάζε ηππνπνηεκέλα δειηία 

παξαθνινχζεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαη ηα απνζηέιινπλ ζηε ΓΙΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα λα ηα ζέζεη ππφςε ηεο Σερληθήο 

Γξακκαηείαο. 

2. Η Σερληθή Γξακκαηεία επεμεξγάδεηαη ηηο εθζέζεηο θαη ππνβάιεη ζπγθεληξσηηθή έθζεζε πξνο 

ηελ Δ.Π. Η Σερληθή Γξακκαηεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο 

πξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο ή ινηπέο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ζαθή εηθφλα γηα 

ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ. 

3. Η Δ.Π. κε βάζε ηηο ζπγθεληξσηηθέο εθζέζεηο ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ εχξπζκε εμέιημε 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή εθ΄ 

φζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4. Πέξαλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ειέγρσλ ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ (απφ ηνπο ππνιφγνπο – 

δηαρεηξηζηέο, ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπνπ 

πξνβιέπεηαη) ε Σερληθή Γξακκαηεία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

 

Άπθπο 6 

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΕΡ ΙΚΕΘΡΘΛΑΞΡ ΟΠΑΝΕΩΜ, ΙΑΗΓΞΠΘΩΜ ΙΑΘ ΑΝΞΜΩΜ, ΑΝΘΞΚΞΓΗΡΗ 

 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξάμεσλ, νη δηθαηνχρνη πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο θιεηζίκαηνο 

ζπληάζζνληαο ζρεηηθή έθζεζε, βάζεη ηππνπνηεκέλνπ ππνδείγκαηνο, πνπ εγθξίλεη ε Δ.Π., ηελ 

νπνία θαη απνζηέιινπλ ζηελ ΓΙΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα λα ηεζνχλ ππ’ φςε ηεο 

Σερληθήο Γξακκαηείαο. 
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2. Η Σερληθή Γξακκαηεία επεμεξγάδεηαη ηηο εθζέζεηο θιεηζίκαηνο, δηελεξγψληαο φηαλ απαηηείηαη 

απηνςία ζηα έξγα. 

3. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ελεκεξψλεηαη θαη πξνβαίλεη φπνπ απαηηείηαη ζε ελέξγεηεο 

επίιπζεο ζεκάησλ θαη δηαθνξψλ. 

4. Η Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΟΙΑΝ δχλαηαη επίζεο λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθά 

ειέγρνπο πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ.  

5. ηε βάζε ησλ εθζέζεσλ θιεηζίκαηνο ησλ έξγσλ θαζψο θαη ησλ πνξηζκάησλ ησλ πηζαλψλ  

ειέγρσλ, ε Σερληθή Γξακκαηεία πξνβαίλεη ζην θιείζηκν ησλ θαηεγνξηψλ πξάμεο θαη ησλ 

αμφλσλ. 

Άπθπο 7 

ΕΚΘΙΕΡ ΔΘΑΑΝΕΘΡ 

Με ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε ππ΄αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

ΑΠ34257/ΓΓΑΠ1465/08.09.2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

 

  

 Ξ ΣΦΣΟΞΣΠΓΞΡ 

 ΞΘΙΞΜΞΛΘΑΡ, ΑΜΑΓΩΜΘΡΘΙΞΗΑΡ ΙΑΘ ΜΑΣΘΚΘΑΡ  

 

 

   ΡΑΣΠΞΡ ΑΠΜΑΞΣΑΙΗΡ  

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΑΟΞΔΕΙΩΜ : 

1. Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα, θ. Αζ. Καξνχληδνπ 

2. Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (Ν.Α.) Ηξαθιείνπ, Γξαθείν Ννκάξρε, θαο Δπαγγ. ρνηλαξάθε 

3. Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (Ν.Α.) Λαζηζίνπ, Γξαθείν Ννκάξρε, θ. Ι. Αλαζηαζάθε 

4. Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (Ν.Α.) Ρεζχκλεο, Γξαθείν Ννκάξρε, θ. Γ. Παπαδάθε 

5. Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (Ν.Α.) Υαλίσλ, Γξαθείν Ννκάξρε, θ. Γξ. Αξρνληάθε 

6. ΣΔΓΚ Ν. Ηξαθιείνπ, Γξαθείν Πξνέδξνπ θ. Ι. Κνπξάθε 

7. ΣΔΓΚ Ν. Λαζηζίνπ, Γξαθείν Πξνέδξνπ, θ. Ν. Καζηξηλάθε 

8. ΣΔΓΚ Ν. Ρεζχκλεο, Γξαθείν Πξνέδξνπ, Μ. Μαλσιαθάθε 

9. ΣΔΓΚ Ν. Υαλίσλ, Γξαθείν Πξνέδξνπ, Κ. Βηξβηδάθε 

10. ΟΑΓΤΚ, Γξαθείν Πξνέδξνπ, θ. Αζ. Καξνχληδνπ 

11. ΟΑΝΑΚ, Γξαθείν Πξνέδξνπ, θ. Γ. Μειηαξά 

 

Εζωηεπική διανομή : 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ, θαο. Λ. Καηζέιε 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ. . Αξλανπηάθε 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, θ. Γ. Πεηξάθνπ  

4. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Α.Π. θαη Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θ. Δκκ.Καηζηαδάθε 

5. Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

6. Γραμματεία 


