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ΘΕΜΑ:  

Ένταξη της Πράξης «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού» με Κωδικό ΟΠΣ 5173989 και ένταξη στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – 

μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α/07-06-2010). 
3. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. -Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133Α/ 
19/7/2018). 
4. Την υπ' αριθμ. 30/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι 
Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 
2014-2019. 
5. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει. 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως ισχύει. 
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
8. Το «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο στο πλαίσιο της Ανάπτυξης) 2014-2020», με αριθ. Απόφασης έγκρισης από την 
Ε.Ε. C(2014) 3542final/23.05.2014. 
9. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10166/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 
CCI 2014GR16M2OP008». 
10. Την με αριθ. C(2017) 8467/06.12.2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
C(2014) 10166 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για την περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα. 
11. Την με αριθ. C(2018) 8826 / 12.12.2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
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C(2014) 10166 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για την περιφέρεια της Πελοποννήσου στην Ελλάδα. 
12. Την με αρ. πρωτ. 145738/27.01.15 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ 
«Πελοπόννησος» 2014-2020. 
13. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ 329 (2) (ΦΕΚ715/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
14. Την με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) η οποία αντικαθιστά την με αρ. 
πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ), όπως ισχύει. 
15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα 
«ΔΙΑΥΛΟΣ» και ισχύει. 
16. Την υπ. αριθ. 83388/ΕΥΣΣΑ 1777/26-7-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Σχεδιασμός και υλοποίηση 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)». 
17. Την με Α.Π. 2827/07-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την έγκριση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του φορέα «ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD 
«Αρκαδία 2020». 
18. Την υπ. Αριθμ. 3361/27.12.2017 (ΦΕΚ 4668Β/29.12.2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τον ορισμό της Ομάδας 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 
2014-2020. 
19. Το απόσπασμα του πρακτικού 21/2017 της συνεδρίασης της 30/12/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αρκαδία 2020» κατά την 
οποία εγκρίθηκαν: α) το Οργανόγραμμα του ΕΦ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, σύμφωνα με το 
οποίο ορίσθηκε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ως Προϊστάμενος ΕΦ και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας ως 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΕΦ, β) τα περιγράμματα θέσεων του ΕΦ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 
2014-2020, γ) η τοποθέτηση προσωπικού σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας του ΕΦ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ 
«Πελοπόννησος» 2014-2020, σύμφωνα με το Οργανόγραμμα και τα περιγράμματα Θέσεων, όπως εγκρίθηκαν στην ίδια συνεδρίασης 
του Δ.Σ, όπως ισχύουν. 
19. Την υπ' αριθμ. 696/21.02.2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία 
τροποποιήθηκαν, δια της 31ης γραπτής διαδικασίας, το ΕΕΕΠ της δράσης 7β.ΤΑΠΤοΚ.1 καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
της εν λόγω δράσης. 
21. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01). 
20. Το με αρ. πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ 4023/2.11.2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του 
κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων. 
21. Την έγγραφη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση, όπως 
μας διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθ. 841/08.03.2019 έγγραφό της (αριθμός εισερχ. πρωτ. 567/08.03.2019). 
22. Το υπ' αριθ. 32339/ΕΥΚΕ 481/ 19.03.2019 (αριθμός εισερχ. πρωτ. 587/20.03.2019) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Διατύπωση γνώμης 
σχετικά με το σχέδιο πρόσκλησης με τίτλο «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία» στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020». 
23. Την υπ' αριθμ. 696/21.02.2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία 
τροποποιήθηκαν, δια της 31ης γραπτής διαδικασίας, το ΕΕΕΠ της δράσης 7β.ΤΑΠΤοΚ.1 καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
της εν λόγω δράσης. 
24. Το από 26/04/2022 Υποβληθέν τεχνικό δελτίο του δικαιούχου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προς τον ΕΦΔ «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» 
25. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη 
λίστα ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας και στο φύλλο αξιολόγησης της πράξης που αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. 
26. Την με αρ. πρωτ. 354/12-5-2022 θετική εισήγηση του προϊσταμένου του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ. 

 
 

Αποφασίζει  

την Ένταξη της Πράξης «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού» με Κωδικό ΟΠΣ 5173989 και ένταξη στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον»  

 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5173989 

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 4041006 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
Αντικείμενο της πράξης είναι η ύδρευση του οικισμού Μουρτζιάς της τ.κ. Χρυσοβιτσίου της δ.ε. Φαλάνθου του Δήμου Τρίπολης. Στην περιοχή 
της Μουρτζιάς έχουν κατασκευαστεί περί τις 15 κατοικίες οι οποίες έως σήμερα τροφοδοτούνται με νερό χρησιμοποιώντας βυτία. Με την 
ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης θα υδροδοτηθούν από την δεξαμενή Χρυσοβιτσίου ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.   
Για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ένα αντλιοστάσιο στην υπάρχουσα δεξαμενή Χρυσοβιτσίου στην συνέχεια να 
κατασκευαστεί ένας καταθλιπτικός αγωγός μήκους 3.197 m, που θα τροφοδοτεί την νέα δεξαμενή Μουρτζιάς και στην συνέχεια να 
κατασκευαστεί ο αγωγός διανομής μήκους 1.765 m που θα τροφοδοτεί μέσω των ιδιωτικών συνδέσεων τις κατοικίες.  
Πιο συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα εντός της υφιστάμενης δεξαμενής Χρυσοβιτσίου η οποία βρίσκεται σε 
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υψόμετρο 1130 μέτρων. Το νέο αντλιοστάσιο θα είναι παροχής 8 m3/h και μανομετρικού 220 μέτρων και θα  τροφοδοτεί τον καταθλιπτικό 
αγωγό διατομής Φ90 & Φ75 συνολικού μήκους 3,2 χλμ. ο οποίος θα τοποθετηθεί υπόγειος σε μέσο βάθος 1,0 μέτρων και επί της 
ασφαλτοστρωμένης Επαρχιακής Οδού Χρυσοβιτσίου – Στεμνίτσας. Στο χαμηλό σημείο απαιτείται η κατασκευή φρεατίου καθαρισμού ενώ θα 
κατασκευαστούν επιπλέον δύο φρεάτια αερεξαγωγού για να απαλειφθεί ο κίνδυνος συγκράτησης αέρα εντός του αγωγού. Ο καταθλιπτικός 
αγωγός θα τροφοδοτεί την νέα προκατασκευασμένη κυλινδρική δεξαμενή χωρητικότητας 30 m3 που θα τοποθετηθεί σε υψόμετρο 1305 
μέτρων σε κατάλληλο χώρο παραπλεύρως της  Επαρχιακής Οδού στην περιοχή πριν τον οικισμό Μουρτζιάς. Μεταξύ της νέας δεξαμενής 
Μουρτζιάς και της υφιστάμενης δεξαμενής Χρυσοβιτσίου θα τοποθετηθεί καλώδιο αυτοματισμού το οποίο θα δίνει εντολή λειτουργίας του 
αντλιοστασίου εφόσον χαμηλώσει η στάθμη της δεξαμενής Μουρτζιάς και υπάρχει διαθέσιμη παροχή εντός της δεξαμενής χρυσοβιτσίου. 
Από την νέα δεξαμενή Μουρτζιάς θα τροφοδοτείται ο νέος αγωγός διανομής Φ75 μήκους 1765 μέτρων στο οποίο θα γίνουν οι ιδιωτικές 
συνδέσεις των κατοικιών που βρίσκονται σε μέσο υψόμετρο 1270 μέτρων. Στην περιοχή του οικισμού θα τοποθετηθεί και ένα υδροστόμιο 
πυρόσβεσης. 

5. Παραδοτέα πράξης:  

 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 4.962 m, κατασκευή αντλιοστασίου και εγκατάσταση προκατασκευασμένης κυλινδρικής 
δεξαμενής. 
  

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

CO18 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα Μετάβαση 100,00 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2022. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2023.  
 

 
 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/09/2022.  
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  300.000,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  113.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 413.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 300.000,00 

 

 
 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 300.000,00 €  
 
 
  
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  300.000,00 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

ΕΠ0261 2021ΕΠ02610060  NAI 0,00  300.000,00  

 
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 300.000,00 €.    
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 Ευρωπαϊκή Ένωση  
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Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και 

μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 

  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 

 Υπογραφή Ημερομηνία 

Εισηγητής   

  

 

Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  

Κοινοποίηση:  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
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