
ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΦΟΡΔΑ 
 

Σμήμα Αλιείαρ και 
Θαλαζζίων. Δπεςνών / 
Τποςπγείο Γεωπγίαρ, 

Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και 
Πεπιβάλλονηορ (ΔΦ Γ) 

Ημεπομηνία: 14-02-2017 

Σηλ. ++357 22807862 

Απ. Φακ. 04.02.037.06.3 

ΠΡΟ:   

-Σκήκα Πεξηβάιινληνο / Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο (Γηθαηνχρνο) 
-Σκήκα Αιηείαο θαη Θαι. Δξεπλψλ / Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο (Γηθ) 
 

ΜΔΣΡΟ 6.3  Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο 

 

ΣΑΜΔΙΟ Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θάιαζζα 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 

 

Δ1. Αλάπηπμε θαη Τινπνίεζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο 
Πνιηηηθήο 
 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΩΗ ΠΔ6. Δλίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο 
Πνιηηηθήο 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ 
Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 
 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ: ΔΠ3/6.1/6.3/1/02.2017 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΚΛΗΗ: 
Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 
 



  

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πην πάλσ αλαθεξφκελνπ Δηδηθνχ ηφρνπ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Έλσζεο θαη 
έρνληαο ππφςε:  
 

α) ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξηζκφ 79.735, εκεξνκελίαο 17 Ννεκβξίνπ 2015, κε ηελ 
νπνία νξίζηεθε ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ / Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο (ΔΦ Γ) σο ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο γηα παξεκβάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Δηδηθφ ηφρν Δ1. 
Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ΠΔ6. 
Δλίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο θαη ηνπ αλαηέζεθαλ ηα θαζήθνληα θαη νη 
αξκνδηφηεηεο ηνπ, 
 
(β) ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 
2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ 
Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ». 
 
(γ) ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  15εο Μαΐνπ 
2014 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ 
(ΔΚ) αξηζ. 2328/2003, (ΔΚ) αξηζ. 861/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1198/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 791/2007 θαη ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 1255/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
 
 
(δ) ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ κε αξηζκφ κε αξηζκφ C/2015/4605 εκεξνκελίαο 2-07-2015, κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θάιαζζα 
 
ε) ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα Θάιαζζα ζηελ 1ε επηεκβξίνπ 2015, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα γεληθά θξηηήξηα θαη ε 
κεζνδνινγία επηινγήο έξγσλ, 
 
ζη) ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1380/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο   11εο 
Γεθεκβξίνπ 2013ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ 
(ΔΚ) αξηζ. 1954/2003 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 
2371/2002 θαη (ΔΚ) αξηζ. 639/2004 θαη ηεο απφθαζεο 2004/585/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο θαιεί ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο Γηθαηνχρν/νπο:  

 

 Σμήμα Πεπιβάλλονηορ / Τποςπγείο Γεωπγίαρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ 
 

 Σμήμα Αλιείαρ και Θαλ. Δπεςνών (Σομέαρ Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ) / Τποςπγείο 

Γεωπγίαρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ  (Σομέαρ Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ) 

 
λα ππνβάιεη/νπλ πξφηαζε/εηο έξγνπ/σλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σα έξγα ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζην/ζηα αθφιζν/αθφινπζα Μέηξα :  

Μέηπο 6.3   
 



Γείθηεο 
Ονομαςία Δείκτη Είδοσ Δείκτη Εντάςςεται 

ςτο Πλαίςιο 
Επίδοςησ 

Μονάδα 
Μζτρηςησ 

 

Τιμή Στόχοσ Ορόςημο 2018(ςτην περίπτωςη δείκτη 
πλαιςίου επίδοςησ) 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Σφνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ Σφνολο 

Δείκτεσ Εκροών 
Αξηζκφο έξγσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία 
θαη βειηίσζε ηεο 

γλψζεο ηνπ 
ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

ΝΑΙ 
 

Αξηζκφο - - 6 - - 2 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο 
Μεηαβνιή ζηελ 

θάιπςε ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ 

ζαιάζζησλ 
πεξηνρψλ (ΠΘΠ) 
πνπ ππάγνληαη 

ζηελ 
Πξνηεξαηφηεηα 

ηεο Έλσζεο 6 β) 
Μεηαβνιή ηεο 

θάιπςεο άιισλ 
κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ 
ρψξνπ δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 13 
παξάγξαθνο 4 

ηεο νδεγίαο 
2008/56/ΔΚ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

ΟΥΙ 
 

Αξηζκφο - - 140 - - - 

Έξγν είλαη θάζε δξάζε θαη ελέξγεηα πνπ εληάζζεηαη ζην/ζηα πην πάλσ Μέηξα θαη έρεη ιεηηνπξγηθή θαη 
δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα, ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, εθηθηνχο ζηφρνπο θαη αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Οδεγφ Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ, ν νπνίνο εθδίδεηαη 
απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ζπλεκκέλνο). 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη: 700,000.00 ΔΤΡΩ. Σα έξγα 
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο.  
 
 Διάρηζηνο Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:  50.000,00 ΔΤΡΩ 
 
Μέγηζηνο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ:   400.000,00 ΔΤΡΩ 
 

 2. ΓΔΙΚΣΔ  
  
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Πξφζθιεζε 
Δηδηθνχ ηφρνπ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Έλσζεο θαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηνπο αθφινπζνπο 
πνζνηηθνπνηεκέλνπο δείθηεο εθξνψλ θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη θαη κπνξεί λα κεηξεζεί, θαη απνηειέζκαηνο. 



3. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  
  
3.1 Σα πξνηεηλφκελα έξγα ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 30-11-2018.  
 
3.2 Ο ειάρηζηνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ελφο έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη 50,000.00 €.  
    Ο κέγηζηνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ελφο έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη 400,000.00 €. 
 
3.3 Γελ εθαξκφδεηαη Υξήζε Κνηλήο ηήξημεο  
 
3.4 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαζνξίδνληαη ζηνλ Οδεγφ 
Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ (ζπλεκκέλνο). 
 
3.5 Δηδηθφηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο:  
 
Η εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 6.3 πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 79 θαη 80 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)  
αξηζ. 508/2014.   
 
πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 6.3, ην ΔΣΘΑ κπνξεί λα ζηεξίδεη πξάμεηο  θαη έξγα πνπ βειηηψλνπλ ηηο 
γλψζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ 
επηηήξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία 2008/56/ΔΚ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
ζεζπίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ νδεγία. Η ζηήξημε βάζεη πνπ δίλεηαη απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 
πινπνίεζε ηεο ΟΘΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Οη επηιέμηκεο ελέξγεηέο ηνπ κέηξνπ αθνξνχλ: 
 
α) κειέηεο. 
 
β) πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ δνθηκψλ θαη ζπλεξγαζίαο. 
 
γ) ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπλαθείο 
δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο απνηειεζκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, 
εθδειψζεηο, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηζηνζειίδσλ, θαη θνηλέο δξάζεηο ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ. 
 
δ) ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, θφξνπκ θαη εξγαζηήξηα. 
 
ε) δξαζηεξηφηεηεο ζπληνληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηχσλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 
ζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο ζαιάζζηεο ιεθάλεο. 
 
ζη) αλάπηπμε, ρξήζε θαη δηαηήξεζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ, ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηε 
ζπιινγή, δηαρείξηζε, επηθχξσζε, αλάιπζε θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ κεζφδσλ 
δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηα δηαηνκεαθά ζπζηήκαηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 
 
δ) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ζηνλ ζαιάζζην ηνκέα. 
 
εκεηψλεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ κηζζνινγηθέο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
δεκφζηνπ θνξέα. 
 
Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 6.3 δχλαηαη λα  πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα ή  
κέξνο έξγσλ θαη  εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 



4. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ  
  
4.1 Οη ππνςήθηνη Γηθαηνχρνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο κέζσ ηνπ ΟΠ. Γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ (ΣΓΔ). Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκπιήξσζεο 
ηνπ ΣΓΔ επηζπλάπηεηαη  ν Οδεγφο πκπιήξσζεο ΣΓΔ.  

4.2 Δηδηθνί φξνη:  

4.4 Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέρξη ηελ 17 Αππιλίος, 2017 ηα μεζάνςσηα. 
Γελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο.  
 
4.5 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δχλαηαη λα ιήμεη λσξίηεξα ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο 
εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο πξνο δηάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο (ζηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο ή κηθηήο αμηνιφγεζεο). Η ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ 
δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο.  
  

 

Τπνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ νη Γηθαηνχρνη έξγσλ ΔΣΘΑ. 
(φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο (ζπλεκκέλνο) 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΔΡΓΩΝ 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ 
αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο φπσο εμεηδηθεχνληαη ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Έξγνπ ην νπνίν 
επηζπλάπηεηαη. Οη πξνηάζεηο ζα αμηνινγεζνχλ κε ηνλ ηχπν ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο. Η δηαδηθαζία πνπ ζα 
ηεξείηαη γηα ηελ έληαμε έξγσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ Δγθχθιην: «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο - Γηαδηθαζίεο Έληαμεο 
Έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε Γεκφζηεο πκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ΔΠ 2014-2020» πνπ εμέδσζε ε Γηαρεηξηζηηθή  

Αξρή θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  http://www.moa.gov.cy/thalassa. Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο έρεη ην 
δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί επηηφπηεο επηζεσξήζεηο ζην Γηθαηνχρν γηα ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ην ππνςήθην πξνο έληαμε έξγν.   
 
5.1 Γιεςκπινίζειρ / ζςμπληπώζειρ καηά ηη Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ. Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ δπλεηηθφ Γηθαηνχρν ππνβνιή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζήο ηνπ , ψζηε απηή λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο 
εθάζηνηε ΠξΤΠ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ΔΠ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζε θάζε ζηάδην αμηνιφγεζεο. ε θάζε 
πεξίπησζε ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ κε ηηο δεηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζα νξηζηηθνπνηείηαη θαη ζα 
επαλππνβάιιεηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν, κέζσ ηνπ ΟΠ, ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Δλδηάκεζν 
Φνξέα.  
 
5.3 Έκδοζη και κοινοποίηζη Απόθαζηρ Ένηαξηρ. Μεηά ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο, ν ΔΦ εθδίδεη 
ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Έξγνπ (ΑΔΔ), ε νπνία απνζηέιιεηαη ζην Γηθαηνχρν, κε θνηλνπνίεζε ζηε ΓΑ, κέζσ 
ΟΠ. ηε ζπλέρεηα, ν Γηθαηνχρνο ππνγξάθεη ηελ ΑΔΔ θαη ηελ επηζηξέθεη ζηνλ ΔΦ. ηελ ΑΔΔ επηζπλάπηνληαη 
νπνηαδήπνηε θαηά πεξίπησζε αλαγθαία έγγξαθα, θαζψο θαη ην ηειηθφ ΣΓΔ (φπσο νξηζηηθνπνηήζεθαλ ζην ΟΠ 
κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ) θαη απνηειεί ην πξνγξακκαηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ πνπ ζα 
ζπγρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ.  
 
ε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ν ΔΦ ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη άκεζα ζην Γηθαηνχρν ηελ Απφθαζε 
Απφξξηςεο ηνπ Έξγνπ (ΑΑΔ), ε νπνία πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε.  

 



 
5.4 Γιαδικαζία Δνζηάζεων. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Γηθαηνχρνο δηαθσλεί κε ηελ Απφθαζε Απφξξηςεο, κπνξεί 
λα ππνβάιεη, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα, 
γξαπηή έλζηαζε, ζηελ νπνία παξαζέηεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχεη φηη ε πξφηαζή 
ηνπ δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί. 
 
5.5 Γημοζιοποίηζη Δνηασθένηων Έπγων. Όια ηα εληαγκέλα έξγα, νη αληίζηνηρνη Γηθαηνχρνη πνπ ηα 
πινπνηνχλ, ε ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε έξγν, θαζψο θαη φια ηα ινηπά απαξαίηεηα 
ζηνηρεία κε βάζε ην  Παξάξηεκα V ηνπ Καλ. 508/2014, αλαθνηλψλνληαη κέζσ αλάξηεζεο ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ, 
ζε εηδηθή ελφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο http://www.moa.gov.cy/thalassa.  
  
6. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  
  
6.1 Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη εμαζθάιηζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ/ηνπο αξκφδην/νπο ιεηηνπξγφ/νχο Γηάλλνο Κπξηάθνπ, ηει ++357 22807862 θαη ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy  
 
6.2 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θάιαζζα», ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, 
ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ ΔΠ, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 
δαπαλψλ ησλ έξγσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο νδεγφο 
ζπκπιήξσζεο ΣΓΔ, πίλαθαο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, πίλαθαο δεηθηψλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εηδηθά θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.moa.gov.cy/thalassa. Ο ελ ιφγσ 
δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΓΑ κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη 
αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.  
  
Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζε παξάηαζε ή αλάθιεζε ηεο ηζρχνο ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο εθαξκφδνληαο ηνλ ίδην ηξφπν δεκνζίεπζήο ηεο.  
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