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Προς:  
Δικαιούχους Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα ΤΠ 
CLLD/LEADER 2014 – 2020 
 

 
Θέμα: Υποχρεώσεις δικαιούχων για έργα που εκτελούνται χωρίς Δημόσιες Συμβάσεις (ΧΔΣ) αναφορικά με το πρώτο 
αίτημα πληρωμής και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 
 
ΣΧΕΤ.:  
1. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4107 – ΦΕΚ 3312/Β/7-8-2020 3η τροποποίηση της υπ' αρ. 13215/30-11-2017 

υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για 
παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (B 4285), 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 17 Αίτηση πληρωμής δικαιούχου, παράγραφο 3 (ΣΧΕΤ. 1), ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει 
τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, 
ύψους έως 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της ενίσχυσης. Λόγω των μέτρων που ίσχυαν για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής κατά τέσσερεις (4) 
μήνες. 
Δεδομένου ότι οι αποφάσεις ένταξης των πράξεων για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα εκδόθηκαν στις 11-05-2020, η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής ορίζεται η 10/09/2021.  
 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ ΠΡΑΞΗΣ ΧΔΣ 
19.2.4.2 16036246 
19.2.4.3 16028845 
19.2.4.4 16065048, 16064041 

19.2.4.5 

16044647, 16041646, 16064645, 
16040045, 11478041, 16032842, 
16066243, 16062450, 16057647, 
16066441, 16042841, 16041240, 

16041646 
 
Ειδικότερα όσον αφορά τις ενταγμένες πράξεις της υποδράσης 19.2.4.4, όπως ορίζει το ΣΧΕΤ. 1, εάν λόγω των 
μέτρων που ίσχυαν ή πρόκειται να ισχύσουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ακυρωθούν πράξεις που 
αφορούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή δράσεις ενημέρωσης/ημερίδες, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η υποβολή 
αιτήματος πληρωμής ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης εντός δεκαέξι (16) μηνών από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης, τότε ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος και 
μετάθεση της εκδήλωσης/ημερίδας, μέσω της διαδικασίας τροποποίησης της νομικής δέσμευσης. Για τις πράξεις 
αυτές, δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός για την υποβολή του αιτήματος πληρωμής ύψους έως 10% του Π/Υ του 
έργου.  
Ως προς την ολοκλήρωση της πράξης,  σύμφωνα με το Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων ΥΑ 
υλοποίησης του υπομέτρου, ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, 
εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και σε κάθε περίπτωση μέχρι 
την 30-06-2023, εκτός των περιπτώσεων που αφορά σε επαναλαμβανόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις της υποδράσης 
19.2.4.4, όπου ορίζεται η 31-10-2023.   
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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