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ΠΡΟΣ :

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
(Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην επιμήκυνση της περιόδου υποβολής προτάσεων, με καταληκτική
ημερομηνία την 11η Αυγούστου 2017)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2017-2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98/Α/22.04.2005).
2. Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/03.09.2014) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανταγωνιστικότητας.
3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016), περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016), περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Την με αρ. Α 197/2016 (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού, περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Α.
Χαρίτση, όπως ισχύει.
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6. Tις διατάξεις του Ν. 3852/04.06.2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για τη «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Tις διατάξεις τoυ άρθρου 71 του Ν. 1622/86 «Τοπική αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή
ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» (ΦΕΚ 92/Τ Α΄/14.06.88).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις –
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» όπως τροποποιείται και ισχύει.
10. Tις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147).
11. Την με αρ. πρωτ. Εγκύκλιο 36396/28.03.2017, περί οδηγιών έγκρισης και χρηματοδότησης
του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018-2020 και ειδικότερα την ΣΑ
367.
12. Την με αρ. πρωτ. Εγκύκλιο 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες
στους

φορείς

που

εμπλέκονται

στη

χορήγηση

κρατικών

ενισχύσεων

κατά

την

προγραμματική περίοδο 2014-2020».
13. Την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β' 2857) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β')»
14. Την υπ' αριθμ. ΥΑ 57693/23.05.2017 (ΦΕΚ 1819/Β/25.05.2017) έγκρισης Αναπτυξιακού
Προγράμματος ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας
και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης».
15. Tην ανάγκη για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών των νησιών της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, που επλήγησαν από την κρίση και τις μεταναστευτικές ροές, μέσω της βιώσιμης
ανάπτυξης τους, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και τόνωση της
επιχειρηματικότητας.
ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω

κατηγορίες δυνητικών Φορέων Υλοποίησης

(Δικαιούχων), που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:


Περιφέρεια



Δήμους περιφέρειας



Λοιπά νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ π.χ. ΔΕΥΑ)



Νοσοκομεία και λοιπά Ν.Π στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας



Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.



Λιμενικά Ταμεία και φορείς διαχείρισης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων



Επιμελητήρια (Εμπορικά - Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά)



Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Ερευνητικά Ιδρύματα
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για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο του «Αναπτυξιακού Προγράμματος ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017 – 2020» (Εθνικό
σκέλος ΠΔΕ).
Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής έως και τριών (3)προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης υπό τον προϋπόθεση ότι το σύνολό τους δε θα υπερβαίνει το ποσό των 5 εκ. ευρώ.
Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Προγράμματος οι Φορείς δύναται να υποβάλλουν
προτάσεις για έργα από κοινού, κατόπιν σχετικών συναινετικών διαδικασιών, με την από κοινού
υποβολή τεχνικών δελτίων.
1. ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους
(νησιωτικότητα, υποδοχή μεταναστευτικών ροών κλπ) και της οικονομικής κρίσης των
τελευταίων ετών.
1.2. Βασικοί στόχοι των δράσεων της πρόσκλησης είναι :
α) η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη,
β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και
γ) η άρση των εμποδίων και η δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση, κυρίως των νέων,
στα νησιά.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν κατά προτεραιότητα στους
ακόλουθους γενικούς και ειδικούς στόχους ανά Άξονα Προτεραιότητας.
Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και η ανάλυσή τους περιγράφονται στον ακόλουθο
Πίνακα:

Άξονες

Γενικοί Στόχοι

Ειδικοί στόχοι

προτεραιότητας

(μέτρα)

(δράσεις)

1

1.1

Βελτίωση υποδομών

Βελτίωση οδικών

1.1.1

Βελτίωση – συμπλήρωση –
αποκατάσταση εθνικού οδικού

προσβάσεων

δικτύου
1.1.2

Βελτίωση – συμπλήρωση –
αποκατάσταση επαρχιακού
οδικού δικτύου
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1.1.3

Οδικές προσβάσεις που
εξυπηρετούν την τουριστική
δραστηριότητα (προς λιμενικές
εγκαταστάσεις, αεροδρόμια
και

1.2

Βελτίωση λιμενικών

1.2.1

υποδομών και

τουριστικούς πόλους)

Βελτίωση λιμενικών υποδομών
μείζονος ενδιαφέροντος

εγκαταστάσεων

1.2.2

Βελτίωση λιμενικών υποδομών
τοπικού ενδιαφέροντος

1.3

Ενίσχυση

1.2.3

Βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων

1.3.1

Ενίσχυση συνδυασμού

συνδυασμένων

μεταφορικών μέσων για την

μεταφορών

αύξηση της
αποτελεσματικότητας των
μεταφορών

1.4

Ενίσχυση των

1.4.1

Μείωση των

παρεμβάσεων

ελλείψεων σε υποδομές και

σε θέματα

υπηρεσίες υγείας

υγείας και

1.4.2

κοινωνικής μέριμνας

Ενίσχυση σε υποδομές
κοινωνικής μέριμνας
(π.χ. παιδικοί - βρεφ/πιακοί
σταθμοί, ΚΑΠΗ)

1.5

Δομές παιδείας και

1.5.1

Βελτίωση σχολικών υποδομών
και κατασκευή/αναβάθμιση

αθλητισμού

αθλητικών εγκαταστάσεων
1.6

Ενίσχυση

1.6.1

περιβαλλοντικών
υποδομών

Ολοκλήρωση αποκατάστασης
ΧΑΔΑ

και

1.6.2

Προστασία ή /και αποκ/σταση

προστασίας φυσικού

φυσικού περιβάλλοντος και

περιβάλλοντος

προστατευόμενων περιοχών
(π.χ. έργα αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων,
αντιπλημμυρική - αντιπυρική
προστασία, κατολισθήσεις
κ.λ.π.)
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1.6.3

Βελτίωση υποδομών
διαχείρισης λυμάτων και
στερεών αποβλήτων

1.7

Ενίσχυση υποδομών

1.7.1

Βελτίωση υποδομών και μέσων

διαχείρισης

για την διασφάλιση επάρκειας

υδάτινων

και ποιότητας ύδατος (π.χ.

αποθεμάτων

υδατοδεξαμενές, μονάδες
αφαλάτωσης, φράγματα,
γεωτρήσεις κ.λ.π.)

2

Δράσεις

2.1

Εξοικονόμηση

2.1.1

εξοικονόμησης

ενέργειας σε κτίρια

ενέργειας και

δημόσιου

Ανανεώσιμων

χαρακτήρα

δημοτικά κτίρια
2.1.2

Εξοικονόμηση ενέργειας σε
κτίρια

Πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ)

Εξοικονόμηση ενέργειας σε

αι υποδομές δημοσίου

χαρακτήρα πλην δημοτικών
2.2

Αξιοποίηση

2.2.1

Αξιοποίηση ανανεώσιμων

Ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας με

Πηγών Ενέργειας

πρωτοβουλία φορέων
δημόσιου χαρακτήρα

3

Δράσεις βελτίωσης

3.1

Βελτίωση του

3.1.1

Δομές και υποδομές

της

επιχειρηματικού

υποστήριξης της καινοτόμας

επιχειρηματικότητας

περιβάλλοντος με

επιχειρηματικότητας

και δράσεις

στόχευση σε

δικτύωσης –

καινοτόμες και

μέσων για την ενθάρρυνση της

εξωστρέφειας –

εξωστρεφείς

επιχειρηματικότητας των νέων

καινοτομίας και

επιχειρηματικές

επιστημόνων

προβολής

πρωτοβουλίες
3.2

3.1.2

Ενίσχυση της

3.2.1

Ενίσχυση εργαλείω

και

Ενίσχυση συνεργασίας των

δικτύωσης των

επιμελητηρίων και των μελών

παραγωγικών

τους για την βελτίωση του

φορέων με

πλαισίου ανάπτυξης

προσανατολισμό την

εξωστρεφών και καινοτόμων

εξωστρέφεια και

επιχειρηματικών

ενίσχυση της

δραστηριοτήτων

καινοτομίας και

3.2.2

Ενίσχυση της έρευνας σε

προβολή της

τομείς και δράσεις καινοτόμας

περιοχής καθώς και

και εξωστρεφούς
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τοπικών προϊόντων.

επιχειρηματικότητας
3.2.3

Χρήση καινοτόμων μέσων για
την αποτελεσματική προβολή
και προώθηση τοπικών
προϊόντων της περιοχής και
ανάδειξη των επισκέψιμων
χώρων

4

Δράσεις ανάπτυξης

4.1

Ανάδειξη

4.1.1

Ανάδειξη μνημείων -

του τουριστικού και

τουριστικών-

αρχαιολογικών χώρων και

πολιτιστικού

πολιτιστικών χώρων

πολιτιστικών κτιρίων

κεφαλαίου

και μνημείων

4.1.2

Ανάδειξη και προβολή λοιπών
τουριστικών πόλων με
σημαντική επισκεψιμότητα

4.1.3

Δράσεις ανάπτυξης ειδικών
μορφών τουρισμού

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1

Η δημόσια

δαπάνη

του προγράμματος

για την περίοδο 2017-2020

ανέρχεται

σε

25.000.000€. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν έργα που θα καλύπτουν
όλους τους άξονες παρέμβασης και θα αντιστοιχούν έως το 90% της συνολικής δημόσιας
δαπάνης του προγράμματος. Το υπόλοιπο 10% θα διατεθεί μελλοντικά με έκδοση νέας
πρόσκλησης για χρηματοδότηση μελετών για έργα, που συμβάλλουν είτε στην επίτευξη των
στόχων του Αναπτυξιακού προγράμματος και δύνανται να ενταχθούν σε αυτό, είτε για συναφή
έργα που δύνανται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
3.2 Από τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό, ποσοστό τουλάχιστον 25% θα διατεθεί για έργα
και δράσεις για τα νησιά με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους, εφόσον υπάρχουν προτάσεις που
καλύπτουν τους στόχους του προγράμματος και τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας
πρόσκλησης.
3.3. Ο Αναπληρωτής Υπουργός δύναται να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της
πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
4.1 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται
η ημερομηνία ένταξης στην ΣΑΕ 367.
4.2 Δεν εντάσσονται έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα.
4.3 Δεν εντάσσονται έργα ή μελέτες τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ΠΕΠ Ν.
6
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Αιγαίου με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ και την εξειδίκευσή του.
4.4 Ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 100.000 €
και μέγιστος 5.000.000 €
4.5 Οι δαπάνες του έργου μπορούν να περιλαμβάνουν και το κόστος της ολοκλήρωσης των
αναγκαίων μελετών και απαλλοτριώσεων. Το κόστος των απαλλοτριώσεων δεν δύναται να
υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου και θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο.
4.6 Το ποσό του ΦΠΑ του έργου είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, εφόσον δεν
μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί από τον δικαιούχο του έργου.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης τους εγγράφως, σύμφωνα με τα
υποδείγματα της παρούσας, στην ταχ. διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,
Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων,
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων,
Νίκης 5-7, Αθήνα, Ταχ. Κώδικας : 101 80
(υπ’ όψη Τεχνικής Γραμματείας Αναπτυξιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου)
Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το περιεχόμενο της πρότασης πρέπει να περιέχει το σύνολο των προβλεπομένων στην παρούσα
πρόσκληση στοιχείων και θα υποβάλλεται και σε φορητό ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD ή
κάρτες μνήμης).
5.2 Τα αιτήματα ένταξης υποβάλλονται αρμόδια υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
δικαιούχου. Έναρξη υποβολής προτάσεων αποτελεί η δημοσίευση της πρόσκλησης. Λήξη
προθεσμίας υποβολής προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η 11η Αυγούστου 2017
και ώρα 14.00 μ.μ. (πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων). Τα αιτήματα ένταξης που θα
φτάσουν στο πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ, μετά την λήξη της προθεσμίας θα σημανθούν ως
«εκπρόθεσμα» και δεν θα αξιολογηθούν.
5.3 Το αίτημα ένταξης περιλαμβάνει:
01. Το αίτημα της ένταξης, κατάλληλα υπογεγραμμένο.
02. Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα (βλ. συν. 1).
03. Λοιπά έγγραφα υποστήριξης της πρότασης (π.χ. τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου σε
εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης ή ανάπτυξης/χωροταξικά, τεκμηρίωση π/υ κλπ).
5.4 Το φυσικό αντικείμενο των έργων ή μελετών τους πρέπει να αφορά έργα με ολοκληρωμένο
και λειτουργικό χαρακτήρα ή παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν ημιτελή ή συνεχιζόμενα έργα.
5.5 O δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα με τις
οδηγίες της Απόφασης Ένταξης.
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
6.1 Η διαδικασία επιλογής των έργων και η ένταξή τους στο Πρόγραμμα θα γίνει στη βάση των
κριτηρίων που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση (βλ συν. 2):
Οι προτάσεις αξιολογούνται με τη σειρά υποβολής τους και εγγραφής στο πρωτόκολλο
εισερχομένων του ΥΠΟΙΑΝ.
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη των
πράξεων στο Πρόγραμμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1ο) Αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος σε δύο στάδια:
Α’ Στάδιο: Προεπιλογή της πρότασης. Πρόταση που δεν καλύπτει τα κριτήρια της προεπιλογής
απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση
την μεθοδολογία και τα κριτήρια, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
ο

2 ) Έκδοση Απόφασης Ένταξης του έργου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, σε συνέχεια της προηγούμενης αξιολόγησης της Τεχνικής Γραμματείας.
ο

3 ) Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ 367 με βάση την
προβλεπόμενη διαδικασία.
6.2 Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες που θα συμβάλλουν στη
διαδικασία επιλογής.
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση
των ΤΔΕ και άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μ.Δαββέτα, τηλ.210
3332457, κ. Α. Δραγανίγος τηλ. 213 1310281 και κα Η. Κολοβού τηλ.210 3332965, e-mail:

techgram-na@mnec.gr
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ

http://www.e-pde.gr και

http://www.mnec.gr

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου
2. Κριτήρια αξιολόγησης

ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Πρόεδρος της ΕΠ.ΣΥ

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Δήμους περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Λοιπά νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ π.χ. ΔΕΥΑ)
- Νοσοκομεία και λοιπά ΝΠ στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας
- Υπηρεσίες Υπ. Πολιτισμού με έδρα την Περιφέρεια
- Λιμενικά Ταμεία και φορείς διαχείρισης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων
- Επιμελητήρια περιοχής Βορείου Αιγαίου (Εμπορικά - Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά και
Επαγγελματικά)
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έδρα στο Νότιο Αιγαίο

Εσωτερική Διανομή:


Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση



Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή



Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων κ. Π. Λαμπρινό



Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων –Γραμματεία



Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων -Τμήμα Α΄

Κοινοποίηση:


Γραφείο Υφυπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής



Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου



Γραφείο Προέδρου ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου
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