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Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Θάλαςςα» 2014-2020 
 
 

Μζτρο 1.19: Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ - 
υςτιματα για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα 

από προςτατευόμενα κθλαςτικά και πτθνά – ΑΡΘΡΟ 40.1θ 
 
 

χζδιο Χορθγιών για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που 
προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7:  

ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 
 

ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ – 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 



                                       

Σελίδα - 2 - από 7                                                                                                                                1.19 - Παράρτθμα 7 
 
   ……………………………..                  ……………………………… 
Μονογραφι Δικαιοφχου                                                                                                                     Μονογραφι ΕΦ 

 

ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΜΕΣΑΞΤ ΕΝΔΙΑΜΕΟΤ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ    

Αρ. υμφωνίασ 1.19/01/………… 

 

Η υμφωνία αυτι με θμερομθνία ………………………………….. ζγινε μεταξφ του Προϊςταμζνου του Ενδιάμεςου 

Φορζα Αλιείασ (Διευκφντρια Σμιματοσ Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν) από τθ μία και του 

………………………………………………………………………………………………… με αρικμό ταυτότθτασ …………………………….. 

ωσ Δικαιοφχου, από τθν άλλθ. 
 

1.  Η υμφωνία, κακορίηει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του Δικαιοφχου  και  περιλαμβάνει τθ 

υμφωνία, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του Ζργου. 

 

2. τα πλαίςια του «χεδίου Χορθγιϊν για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα 

αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά», ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Αλιείασ με τθ υμφωνία αυτι, 

εγκρίνει για χρθματοδότθςθ το πιο κάτω Ζργο ςφμφωνα με τθν Πρόταςθ του Δικαιοφχου και όπωσ 

περιγράφεται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ υμφωνίασ. 
 

Σίτλοσ Ζργου: Αποηθμίωςθ αλιζα ΑΔΣ ………………. για τισ ηθμιζσ που προκαλοφνται 
ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά 

Προτεραιότθτα ςτθν οποία 
εντάςςεται το Ζργο: 

ΠΕ1. Προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ 
τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ 
γνϊςθ αλιείασ 

Μζτρο: Μζτρο 1.19: Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ - υςτιματα για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που 
προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά και 
πτθνά – ΑΡΘΡΟ 40.1θ 

φντομθ Περιγραφι Ζργου: 
(φυςικό αντικείμενο) 

Χοριγθςθ αντιςτάκμιςθσ για αποηθμίωςθ των ηθμιών που 
προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά  με 
ςκοπό το μετριαςμό τθσ αλλθλεπίδραςθσ των αλιζων και των 
δελφινιών λόγω τθσ καταςτροφισ που προκαλοφν τα τελευταία ςτα 
αλιεφματα και ςτα αλιευτικά εργαλεία. 

Δικαιοφχοσ: Ονοματεπϊνυμο:  
 

ΑΔΣ:  

Ημερομθνία Ζναρξθσ Τλοποίθςθσ 
Ζργου: 

01/01/2015 

Ημερομθνία Λιξθσ Τλοποίθςθσ 
Ζργου: 

31/12/2023 

υνολικι Διάρκεια του Ζργου: 9 χρόνια (108 μινεσ) 

Ιδιωτική συμμετοχή   

Δθμόςια Δαπάνθ:     

Εκνικι ςυμμετοχι ςτθ ΔΔ:   25% 
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υμμετοχι  ΕΣΘΑ ςτθ ΔΔ:   75% 

Δείκτθσ Εκροϊν  1.6 – Αρικμόσ  ζργων για τθν προςταςία και 

αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 

βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων 

Αρικμόσ 1 

Δεδομζνα Τλοποίθςθσ βάςει του 
Καν.1242/2014: 

Αρικμόσ των αλιζων που αφορά το ζργο Αρικμόσ 1 

 

3. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ (ΕΦ) αναλαμβάνει ζναντι του Δικαιοφχου τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

3.1 Να μεριμνιςει για τθν καταβολι του ποςοφ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ςφμφωνα με το 

Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ υμφωνίασ.      

3.2 Σο ποςό χορθγείται με βάςθ το «χζδιο Χορθγιϊν για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που 

προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά», ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτθν υποβλθκείςα Πρόταςθ του Δικαιοφχου, ςτο χζδιο και ςτουσ οποιουςδιποτε όρουσ τζκθκαν 

από τθ Διευκφντρια του ΣΑΘΕ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ υμφωνίασ. 

3.3 υνομολογείται ρθτά ότι ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων δεν αναλαμβάνει καμία άλλθ υποχρζωςθ 

ζναντι του Δικαιοφχου ςχετικά με τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ υμφωνίασ ι μετά από αυτι και κυρίωσ 

δεν αναλαμβάνει τθν κάλυψθ άλλων εξόδων ι τυχόν ηθμιϊν που κα προκλθκοφν από τθν ενζργεια 

αυτι.  

 

4. Ο Δικαιοφχοσ, εκτόσ από τθν υποχρζωςθ του για εκτζλεςθ του Ζργου, ζχει τισ ακόλουκεσ 

υποχρεϊςεισ: 

4.1 Εκτζλεςθ του Ζργου, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο χζδιο, ςτθν υποβλθκείςα αίτθςθ του, 

ςτθν παροφςα υμφωνία και ςτα παραρτιματα τθσ και ςτουσ οποιουςδιποτε όρουσ τζκθκαν από 

το ΣΑΘΕ και που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ υμφωνίασ. 

4.2 Τποβολι ορκϊν και αξιόπιςτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 

4.3 Καταγραφι και κοινοποίθςθ λακϊν και παραλείψεων που τυχϊν εντοπιςτοφν. 

4.4 Κοινοποίθςθ ςτον ΕΦ όλων των εγγράφων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του Ζργου και ςχετίηονται 

με τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ του. 

4.5 Να κζτει εφόςον ηθτθκοφν, ςτθ διάκεςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, του Ενδιάμεςου Φορζα, τθσ 

Αρχισ Πιςτοποίθςθσ, τθσ Τπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ του 

ΕΠΑΛ όλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του ζργου και γενικότερα ςε όλουσ τουσ 

ελεγκτικοφσ φορείσ τθσ Κφπρου ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

4.6 Να ενθμερϊνει άμεςα τον ΕΦ όταν διαφοροποιθκοφν οι ςυνκικεσ ι το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ 

του Ζργου και να υποβάλει αίτθςθ τροποποίθςθσ για οποιαδιποτε αλλαγι τθσ υμφωνίασ του. 

4.7 Να δζχεται ςε κάκε περίπτωςθ ελζγχουσ από τον ΕΦ, κακϊσ και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα και να δίνει όλεσ τισ αναγκαίεσ επεξθγιςεισ. 

4.8 Να τθρεί ξεχωριςτό φάκελο για το Ζργο και να αρχειοκετεί ςε αυτόν όλα τα αντίγραφα των ςχετικϊν 

εγγράφων.  

4.9 Να τθρεί όλα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου όταν το ςυνολικό ποςό τθσ 

επιλζξιμθσ δαπάνθσ δεν υπερβαίνει το €1.000.000, για διάςτθμα τριϊν ετϊν από τθν 31θ 

Δεκεμβρίου που ακολουκεί τθν υποβολι των λογαριαςμϊν ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ 

δαπάνθ του ζργου. Επομζνωσ όλα τα δικαιολογθτικά και άλλα ζγγραφα φυλάςςονται και 

καταςτρζφονται μόνο μετά από ςυνεννόθςθ με το ΣΑΘΕ. 

4.10 Να τθρεί τισ διατάξεισ των Νόμων και Κανονιςμϊν που αναφζρονται ςτο χζδιο. 
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4.11 Να τθρεί τουσ κανόνεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ.  

4.12 Να τθρεί όλεσ τισ πρόνοιεσ και να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ςχετικά με τθν προςταςία του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθν ιςότθτα των δυο φφλων και τθ μθ διάκριςθ κατά τθν υλοποίθςθ του 

Ζργου, βάςει τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ. 
 

5.  ε ότι αφορά τθν υλοποίθςθ του ζργου, ο Δικαιοφχοσ, επιπρόςκετα, πρζπει να τθρεί τισ 

ακόλουκεσ ειδικζσ διατάξεισ: 

5.1 Ο Δικαιοφχοσ πρζπει να τθρεί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για χοριγθςθ επαγγελματικισ άδειασ 

(παράκτιασ αλιείασ μικρισ κλίμακασ (Α ι Β), πολυδφναμθ) μζχρι το 2023. Η καταβολι τθσ 

χρθματοδότθςθσ γίνεται ετιςια ςε εννζα (9) δόςεισ από το 2015 μζχρι το 2023, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι οι αλιείσ είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ για τα αντίςτοιχα ζτθ. τθν περίπτωςθ που 

κάποιοσ αλιζασ, κατά το διάςτθμα των εννζα ετϊν δεν καταφζρει να εξαςφαλίςει επαγγελματικι 

άδεια αλιείασ ι για οποιοδιποτε λόγο αποφαςίςει να παφςει τθν αλιευτικι δραςτθριότθτα του, τότε 

δεν του καταβάλλεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο εν λόγω ζτοσ, θ χρθματοδότθςθ διακόπτεται και το 

ζργο ολοκλθρϊνεται. Για το ζτοσ 2015 θ  δόςθ κα δοκεί αναδρομικά μαηί με τθν αίτθςθ για το ζτοσ 

2016, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο δικαιοφχοσ κατείχε άδεια και για τα δφο ζτθ.   

5.2 τθν περίπτωςθ που ο Δικαιοφχοσ δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 10 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 508/201 ςχετικά με τθ διάπραξθ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ ι 

παραπτϊματοσ που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ και το οποίο μπορεί να 

διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο θ αρμόδια αρχι ι ζχει καταδικαςτεί  για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

επαγγελματικι του διαγωγι θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, επιςτρζφεται θ ςυνειςφορά από το 

ΕΣΘΑ. Σο ποςό που επιςτρζφεται κακορίηεται ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα, τθ διάρκεια και τθν 

επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ ι τθσ αξιόποινθσ πράξθσ εκ μζρουσ του Δικαιοφχου, και τθσ 

ςπουδαιότθτασ τθσ ςυμβολισ του ΕΣΘΑ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα του Δικαιοφχου. Οι 

Δικαιοφχοι κα επιςτρζφουν τθ ςχετικι χορθγία προςαυξθμζνθ με τόκο. Σο επιτόκιο κα κακορίηεται 

ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ εκάςτοτε τροποποιείται ι 

αντικακίςταται. 

5.3 Εάν διαπιςτωκεί παρατυπία ι υποβολι ψευδοφσ διλωςθσ ι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν πριν ι και 

μετά τθν παραχϊρθςθ χορθγίασ, το ζργο απεντάςςεται και απαιτείται θ επιςτροφι τυχόν 

καταβλθκείςθσ χορθγίασ προςαυξθμζνθσ με τόκο. Σο επιτόκιο κα κακορίηεται ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται. 
 

6. θμειϊνεται ότι οριςμζνεσ από τισ υποχρεϊςεισ των Δικαιοφχων εξειδικεφονται περαιτζρω 

ςτισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ/οδθγοφσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και τθσ Αρχισ Πιςτοποίθςθσ, τισ πρόνοιεσ των 

οποίων πρζπει να τθρεί ο Δικαιοφχοσ. 

 

7. Η μθ τιρθςθ από το Δικαιοφχο των υποχρεϊςεων και των όρων τθσ παροφςασ υμφωνίασ 

είναι δυνατό να οδθγιςει ςτθν απζνταξθ του Ζργου από το χζδιο και ςτθν επιβολι νομικϊν κυρϊςεων, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ Νομοκεςίεσ.  

7.1 Αν διαπιςτωκεί ακζτθςθ ι παράβαςθ των υποχρεϊςεων που περιζχονται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, θ 

οποία δεν οφείλεται ςε ανωτζρα βία, θ παροφςα υμφωνία ανατρζπεται εξαρχισ με μονομερι 

διλωςθ τθσ Διευκφντριασ του ΣΑΘΕ. Η διαπίςτωςθ τθσ ακζτθςθσ ι παράβαςθσ ωσ και τθσ 

ςυνδρομισ ανωτζρασ βίασ, γίνεται με απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ του ΣΑΘΕ, φςτερα από ςχετικι 

ζκκεςθ αρμόδιου λειτουργοφ του ΣΑΘΕ. 
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7.2 ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ πλθρωμισ ι δεν τθροφνται οι 

όροι τθσ παροφςασ υμφωνίασ ι ακόμα ςε περίπτωςθ ψευδοφσ διλωςθσ τότε διακόπτεται θ 

διαδικαςία πλθρωμισ. Με τθν ανάκλθςθ τθσ παροφςασ υμφωνίασ, ακυρϊνεται θ δζςμευςθ για 

πλθρωμι και ο Δικαιοφχοσ δφναται να χάςει το δικαίωμα υποβολισ νζασ Πρόταςθσ ςτο παρϊν 

χζδιο. 

7.3 ε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν ότι οι ενζργειεσ που χρθματοδοτικθκαν δεν ζχουν διεξαχκεί 

νομότυπα από οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ι για τυχόν παρεκκλίςεισ ςτθ χριςθ τουσ, 

πζραν του ςκοποφ για τον οποίο χρθματοδοτικθκαν, κινείται θ διαδικαςία καταλογιςμοφ και 

είςπραξθσ των μθ επιλζξιμων ι παρατφπωσ καταβλθκζντων ποςϊν, βάςει των διατάξεων τθσ. 

 

8. Οι ςυνζπειεσ των ηθμιϊν ι των απωλειϊν που υφίςταται ο Δικαιοφχοσ,  από τθν άςκθςθ 

αγωγισ αποηθμίωςθσ εκ μζρουσ τρίτων κατά του πρϊτου των ςυμβαλλομζνων (ΣΑΘΕ) και που απορρζουν 

από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ υμφωνίασ, βαρφνουν αποκλειςτικά το Δικαιοφχο, κακϊσ επίςθσ και κάκε 

δαπάνθ από διοικθτικι ι δικαςτικι διαδικαςία που μπορεί να προκφψει από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ.   

  

9. Για κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ υμφωνίασ, μεταξφ του 

ΣΑΘΕ και του Δικαιοφχου ι κάκε ενζργεια ενόσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, κατά του άλλου και οι οποίεσ 

δεν αποτζλεςαν αντικείμενο φιλικοφ διακανονιςμοφ μεταξφ των, υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι 

αρμοδιότθτα του Δικαςτθρίου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

 

10. Οι πλθρωμζσ ςτο Δικαιοφχο κα γίνονται απ’ ευκείασ από το ΣΑΘΕ. Σονίηεται ότι εάν εκ 

παραδρομισ, το χορθγοφμενο ποςό υπερβαίνει αυτοφ που προβλζπεται από το ςχετικό Κανονιςμό, 

επιβάλλεται θ επιςτροφι του από το Δικαιοφχο ςτο ΣΑΘΕ.  

 

11. Η τροποποίθςθ τθσ παροφςασ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ πραγματοποιείται μετά 

από οδθγίεσ του ΕΦ, ςφμφωνα με το κεφάλαιο 10 του χεδίου.  

Επιτρεπόμενεσ τροποποιιςεισ: 

• Μείωςθ του εγκεκριμζνου επιλζξιμου προχπολογιςμοφ.  

• Μείωςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου.  

Μθ επιτρεπόμενεσ τροποποιιςεισ: 

• Αφξθςθ του εγκεκριμζνου επιλζξιμου προχπολογιςμοφ.  

• Αλλαγι του Δικαιοφχου. 

 

12. Σο  Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΠ Θάλαςςα 2014-2020 με ποςοςτό 75% από το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και ποςοςτό  25% από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία.  

 

13. Σο Ζργο δεν δφναται να λάβει χρθματοδότθςθ από άλλθ πθγι, για αποφυγι τθσ διπλισ 

χρθματοδότθςθσ.  

 
14. Η αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ από το χζδιο ςυνιςτά και αποδοχι τθσ εγγραφισ του 
Δικαιοφχου ςτον κατάλογο των ζργων που κα δθμοςιοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 119, παράγραφοσ 2 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014. 
 

15. Οι αναγκαίεσ πιςτϊςεισ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα παραχωρθκοφν από το Κεφάλαιο και 

Άρκρο 05.12.3.71.199.   



                                       

Σελίδα - 6 - από 7                                                                                                                                1.19 - Παράρτθμα 7 
 
   ……………………………..                  ……………………………… 
Μονογραφι Δικαιοφχου                                                                                                                     Μονογραφι ΕΦ 

 

 

 

Ενδιάμεςοσ Φορζασ 

(Διευκφντρια Σμιματοσ Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνών) 

Ονοματεπώνυμο  Μαρίνα Αργυροφ 

 

Τπογραφι   

 

 

Ημερομθνία   

 

Δικαιοφχοσ 

 

Ονοματεπώνυμο   

 

 

ΑΔΣ  

Τπογραφι  

 

 

Ημερομθνία  

 

Χαρτόςθμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

Σελίδα - 7 - από 7                                                                                                                                1.19 - Παράρτθμα 7 
 
   ……………………………..                  ……………………………… 
Μονογραφι Δικαιοφχου                                                                                                                     Μονογραφι ΕΦ 

 

 

Παράρτθμα Ι: 

 

Πίνακασ χρονικοφ προγραμματιςμοφ τθσ χρθματοδότθςθσ του Ζργου.  

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΤ (€) 

Χρονοδιάγραμμα Δόςθ Ποςό 

4ο τρίμθνο 2016 1θ δόςθ ( για το ζτοσ 2015)  

4ο τρίμθνο 2016 2θ δόςθ ( για το ζτοσ 2016)   

4ο τρίμθνο 2017 3θ δόςθ   

4ο τρίμθνο 2018 4θ δόςθ   

4ο τρίμθνο 2019 5θ δόςθ   

4ο τρίμθνο 2020 6θ δόςθ   

4ο τρίμθνο 2021 7θ δόςθ   

4ο τρίμθνο 2022 8θ δόςθ   

4ο τρίμθνο 2023 9θ δόςθ   

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΤ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


