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ΘΕΜΑ:
1η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)
ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009762 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Τον 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,
2. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005), όπως ισχύει,
3.Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α.) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει,
4.Την υπ' αρ. 56/2014 και την υπ' αρ. 68/2014 διορθωτική αυτής Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-09-2014 έως και 31-08-2019,
5.Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32675/ ΕΥΘΥ 331 / 23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β΄/24-4-2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5009762 (Κωδ. Απόφασης:3810)

Σελίδα 1

ΑΔΑ: Ψ1Η17ΛΡ-36Ο
Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/
Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
6.Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
7.Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
8.Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23-5-2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»,
9.Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) που αφορά στην
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως ισχύει,
10.Την με αρ. πρωτ. 173729/12.12.2014 απόφαση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9) για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020,
11.Την με Αρ. Πρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.18.2018) Υπουργική Απόφαση περί αντικατάστασης της υπ' αριθ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «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"», όπως ισχύει,
12.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/C 262/01),
13.Τον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 / Α / 23-08-1980),
14.Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 / Β / 14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»,
15.Την ΥΑ με αρ. οικ. 3848/18.03.2015 (ΦΕΚ805Β) για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος
που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» στις «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
16.Την με αριθ. πρωτ. 10073/24-08-2016 Απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. ««ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020, με την οποία εγκρίθηκαν βάσει γραπτής διαδικασίας η μεθοδολογία, η διαδικασία και το
περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020 («3ο Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής και Κριτηρίων Επιλογής
Πράξεων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014 – 2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος
στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, όπως αυτά περιγράφηκαν και εξειδικεύτηκαν στο συνημμένο στην
πρόσκληση έγγραφο, και ειδικότερα για τη Δράση 14.6ii.29.14-16.5,
17.Το με αρ. πρωτ. 9881/16-08-2016 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα την Αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Συνοχής του Ε.Π.
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
18.Τον επικαιροποιημένο Πίνακα ΕΓΥ (6ος/2016) με τους οικισμούς που χωροθετούνται στη Θεσσαλία και εμπίπτουν στην Οδηγία
91/271/ΕΟΚ, καθώς και τις Προσκλήσεις που εκδόθηκαν ήδη στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και αφορούν / καλύπτουν μέρος
αυτών, 19.Το με αρ. πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ4023/02-11-16 (ΕΥΔΕΠΘ 5306/12-12-2016) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών
Ενισχύσεων με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των
Κρατικών Ενισχύσεων» και τη συνημμένη αυτού Λίστα Ελέγχου,
20.Το με αρ. πρωτ. 131084/ΕΥΚΕ4293/09-12-16 (ΕΥΔΕΠΘ 5327/13-12-2016) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με
θέμα «Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)»,
21.Το με αρ. πρωτ. 54929/ΕΥΚΕ5601/16-05-17 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με
το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)»,
22.Την με αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28-11-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως έγκρισης του Εγχειριδίου
Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας και
το εν λόγω Εγχειρίδιο,
23.Την με αρ. πρωτ. 1662/10-05-2017 πρόσκληση (ΠΕΡ 03) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ)
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
24.Την με α.π. 2381/19-07-2017 Απόφαση της ΕΥΔ με την οποία ορίζονται τα αρμόδια στελέχη για την αξιολόγηση των προς
χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της υπόψη πρόσκλησης,
25.Τη με αριθμ. πρωτ. 13577/17-07-2017 (ΕΥΔ: 2351/17-07-2017) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ» προς την
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης,
26.Τo με αριθμ. πρωτ. 2491/02-08-2017 έγγραφο προς τον Δικαιούχο αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της υπόψη
αίτησης χρηματοδότησης ως προς την Α' Φάση Αξιολόγησης και το με αριθμ. πρωτ. 15028/10-08-2017 (ΕΥΔ: 2541/10-08-2017) έγγραφο
υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του δικαιούχου,
27.Τo με αριθμ. πρωτ. 2892/28-09-2017 έγγραφο προς τον Δικαιούχο αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της υπόψη
αίτησης χρηματοδότησης ως προς τη Β' Φάση Αξιολόγησης και το με αριθμ. πρωτ. 18724/09-10-2017 (ΕΥΔ: 3028/09-10-2017) έγγραφο
υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του δικαιούχου,
28.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και
ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ.29.Την με αριθμ. πρωτ. 12105/16.11.17 (ΕΥΔ: 3488/16-11-2017)
έγκριση υπερδέσμευσης πρόσκλησης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑ,
30.Τον με αριθμ. πρωτ. 3658/04-12-17 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων και την με ημερομηνία 8/12/2017 Ορθή
Επανάληψη αυτού (ως προς τη Συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου με κωδ. ΟΠΣ 5009825).,.
31.Την με αρ. πρ. 3898/19-12-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης,
32.Το με αρ.πρ Οικ ΕΥΔΕΠΠΘ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4908/27-05-19 έγγραφο με θέμα " Αναδρομικές διορθώσεις δεικτών προσκλήσεων/ εντάξεων
που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ",
33. Την με αρ. πρωτ. 2139/14-06-2019 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5009762 (Κωδ. Απόφασης:3810)

Σελίδα 2

ΑΔΑ: Ψ1Η17ΛΡ-36Ο
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5009762

2.Δικαιούχος:

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

40131195

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού (βαρυτικού) δικτύου του οικισμού Νίκαιας συνολικού μήκους 25,6km περίπου, ενός αντλιοστασίου
και καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων μήκους 4,8km περίπου. Η Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων πρόκειται να κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Κ. Νίκαιας, στη θέση "Καρά Πηγάδι". Τα λύματα
του οικισμού της Νίκαιας θα οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω κεντρικού καταθλιπτικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ). ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στον πλησιέστερο στη θέση κατασκευής της ΕΕΛ
επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη, που είναι η τάφρος Ι8. Η τάφρος Ι8 διέρχεται βορειοδυτικά της θέσης κατασκευής της ΕΕΛ και συμβάλλει
στο ΙΤΥΣ «Κουσμπασανιώτικο Ρ.1» μετά από απόσταση 3,6km περίπου. Το ΙΤΥΣ «Κουσμπασανιώτικο Ρ.1» καταλήγει μετά από
απόσταση 2,5km στον Πηνειό. Τα έργα διάθεσης θα περιλαμβάνουν: • Τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (μήκος 1.350
m). • Τα έργα διαμόρφωσης στον αποδέκτη για την προστασία της κοίτης του από τη διάβρωση. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ H μέθοδος
που επιλέχθηκε για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού είναι εκείνη της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό. Στο χώρο της
ΕΕΛ θα κατασκευαστούν τα εξής κτίρια: διοίκησης, βοθρολυμάτων, προεπεξεργασίας λυμάτων, φυσητήρων – ενέργειας –
συνεργείου/αποθήκης, τριτοβάθμιας επεξεργασίας και επεξεργασίας ιλύος. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται
η πλήρης διαμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων και των έργων εξυπηρέτησης, καθώς και του ζωτικού χώρου γύρω από αυτά. Το έργο
ολοκληρώνεται με τα έργα υποδομής τα οποία θα είναι: • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου • Δίκτυο οδοποιίας. • Έργα
περίφραξης που θα πραγματοποιηθούν στην περίμετρο του οικοπέδου της ΕΕΛ και θύρα εισόδου. • Δίκτυο ύδρευσης. • Δίκτυο άρδευσης –
βιομηχανικού ύδατος. • Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. • Εξοπλισμός και δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. • Δίκτυο εξωτερικού
φωτισμού. • Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. • Τηλεφωνικό δίκτυο. Οι περιλαμβανόμενες στον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης
εργασίες ιδιωτικών συνδέσεων και τριτοβάθμιας επεξεργασίας δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.
5. Παραδοτέα πράξης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΔΙΚΤΥΑ) - εσωτερικό δίκτυο βαρυτικών αγωγών (Φ200-Φ500), μήκους 25,6km περίπου. - κεντρικό αντλιοστάσιο μεταφοράς
λυμάτων (Αντλιοστάσιο Α), - κεντρικός αποχετευτικός αγωγός προσαγωγής στην Ε.Ε.Λ. (Φ280) μήκους 4,8κm περίπου ΥΠΟΕΡΓΟ 2
(ΕΕΛ) Α) Οριστική μελέτη/μελέτη εφαρμογής Β) Κτιριακές και λοιπές υποδομές εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Λ. ως εξής: - Κτίριο διοίκησης
(αίθουσα ελέγχου, τα γραφεία, το εργαστήριο, κλπ) - Κτίριο προεπεξεργασίας των λυμάτων - Κτίριο υποδοχής και προεπεξεργασίας
βοθρολυμάτων - Κτίριο επεξεργασίας της ιλύος - Κτίριο χημικών - Κτίρια φυσητήρων – ενέργειας – συνεργείου/αποθήκης - Δίκτυα
υποδομής-διαμόρφωσης χώρου - Δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας - Ηλεκτροφωτισμός χώρου - Περίφραξη - Δενδροφύτευση ΥΠΟΕΡΓΟ 3
(ΟΚΩ) -Σύνδεση ΕΕΛ με δίκτυο ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ κλπ) -Σύνδεση αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 (ΟΚΩ)
- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης μήκους 1,1km για την υδροδότηση της ΕΕΛ. ΥΠΟΕΡΓΟ 5 (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ) Επίβλεψη εργασιών από
αρχαιολογική υπηρεσία

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
CO19

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμος
πληθυσμός

Δεν εφαρμόζεται

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

3.835,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 08/10/2018.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η31/12/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 20/02/2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. διόρθωση της τιμής του Δείκτη Αποτελέσματος σε συνέχεια του με αρ. πρ. οικ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4908/27-05-2019 εγγράφου καθώς
και της τιμής του Δείκτη εκροής που είχε καταχωρηθεί εκ παραδρομής λάθος (λανθασμένη αποτύπωση σημείου στίξης στον αριθμό)
παρότι η αξιολόγηση της πράξης έγινε βάσει της σωστής τιμής του δείκτη εκροών.
2. επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα πραγματικά και προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα
υποέργων της.
3. επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της πράξης σύμφωνα με τα εν ισχύ στοιχεία υποέργων της

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5009762 (Κωδ. Απόφασης:3810)

Σελίδα 3

ΑΔΑ: Ψ1Η17ΛΡ-36Ο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ

4.707.170,32

4.615.850,42

ii. ΦΠΑ

1.123.240,87

0,00

5.830.411,19

4.615.850,42

5.830.411,19

4.615.850,42

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

Α.1. Άμεσες δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

5.830.411,19

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

5.830.411,19

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 4.615.850,42 €
12. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.174.177,36 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί
από Συμμετοχή φορέα .

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5009762 (Κωδ. Απόφασης:3810)
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ΑΔΑ: Ψ1Η17ΛΡ-36Ο
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4.656.233,83 €
Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει την
πράξη)

Ε2751

2017ΣΕ27510152

Τροποποίηση

NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

4.656.233,83

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

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 4.615.850,42 €.
Η διαφοράοφείλεται σε Mη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας ι' της ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606/28.07.2017 (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ)

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 παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί
να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
• Η πράξη προβλέπεται να υλοποιηθεί με Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/2010 μεταξύ του Δικαιούχου Δήμου Κιλελέρ και του Κυρίου
ΔΕΥΑ Κιλελέρ. Οι πληρωμές διενεργούνται από τον Κύριο της Πράξης. Ειδικά για το Υποέργο Αρχαιολογικών Εργασιών, φορέας
υλοποίησης είναι η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Για την πληρωμή των δαπανών του Υποέργου Αρχαιολογικών Εργασιών, ισχύουν τα
περιλαμβανόμενα στο έγγραφο - κατευθυντήριες Οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, α.π. 24417/07.03.17, και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά
έργα τρίτων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, α.π. 28.11.17
/ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737. • Για την υπόψη πράξη, που περιλαμβάνει Υποέργο Αρχαιολογικών Εργασιών, πρέπει να υπάρξει
πρόβλεψη συμπερίληψής της στις Ειδικές Διατάξεις της ΣΑΕ 2751 περί κάλυψης των σχετικών δαπανών Υποέργου. • Οι δαπάνες του
σημείου 12 της παρούσας αφορούν σε ΦΠΑ και κόστος κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων που πρέπει να υλοποιηθούν παράλληλα με το
συγχρηματοδοτούμενο μέρος της πράξης και βαρύνουν τον Κύριο της Πράξης. • Για τη διασφάλιση της αποφυγής της διεπιδότησης ή της
έμμεσης επιδότησης άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, ο κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς και να
προβαίνει σε κατάλληλο επιμερισμό των δαπανών και των εσόδων, ώστε να διασφαλιστεί ότι «η δημόσια χρηματοδότηση δεν στηρίζει
άλλες δραστηριότητες».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
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Σελίδα 5

ΑΔΑ: Ψ1Η17ΛΡ-36Ο

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
Κοινοποίηση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Κόνιαρη 15, 11471 Αθήνα
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Περιβάλλοντος

Εσωτερική διανομή:
Μον Β2

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5009762 (Κωδ. Απόφασης:3810)

Σελίδα 6

ΑΔΑ: Ψ1Η17ΛΡ-36Ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσίακατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρώνκαι γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης
και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της
πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης τηςπράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξηςπου
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,
•

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του
χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση
τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν
την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.
(ii)

Να διασφαλίζειτο λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) γιατις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνταιμε ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τασχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
συστήματοςδιαχείρισης και ελέγχου.

(v)

Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου
της πράξης.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεταιστις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του μετο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii)

Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε τουφορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
Οιδικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
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δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στιςπεριπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς
υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).

3.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο
τηςποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τηνπράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν
έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ τωνπροτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή
προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii)

Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i)

Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης,σύνοψη της πράξης, ημερομηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης τηςπράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό
σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό,
εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου)
αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οιαναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση,
και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με
το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξηαπό την Ένωση.

δ)

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.
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ε)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. καιτην υλοποίησή της
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους
του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιαςπράξης και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων
πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων
ήσε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii)

Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση
τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους
οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του
πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

(iv)

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών απότην τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:
ό

παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

ό

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιοοργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

ό

ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιοπου διέπει την πράξη.
Η τήρησητων μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση τηςπράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης τωνμακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7. Ειδικοί Όροι
1. Πριν την αίτηση προέγκρισης δημοπράτησης του κατασκευαστικού Υποέργου, πρέπει να υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ Δικαιούχου και Κυρίου της πράξης, αντίγραφο της οποίας θα υποβληθεί από τον Δικαιούχο στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας
Θεσσαλίας, μαζί με την Απόφαση του παρακάτω σημείου 2. Η Προγραμματική Σύμβαση θα βασίζεται στο «σχέδιο» που υποβλήθηκε
από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης, και πρέπει, πριν την προώθηση της για
υπογραφή, να επανελεγχθεί ως προς τα στοιχεία του φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος, τα οποία πρέπει να
συνάδουν με τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης της πράξης. Πρόσθετα, πρέπει να συμπληρωθεί στην Προγραμματική Σύμβαση,
αναφορά στη διαχείριση του Υποέργου που αφορά στις Αρχαιολογικές Εργασίες, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στο σημείο «Γ.
Όροι Χρηματοδότησης» της παρούσας Απόφασης. 2. Ο Κύριος του έργου θα πρέπει να δεσμευτεί προ της προέγκρισης
δημοπράτησης του έργου, ότι θα αναλάβει με δικούς του πόρους την υλοποίηση του μη επιλέξιμου τμήματος του έργου που αφορά
στις ιδιωτικές συνδέσεις και στο ΦΠΑ, προσκομίζοντας απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και εντάσσοντας και το κόστος αυτό στον
Προϋπολογισμό του όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του. Ειδικά ως προς τον προϋπολογισμό του Υποέργου
Αρχαιολογικών Εργασιών, η εγγραφή του ή μη στον Προϋπολογισμό του Κυρίου του έργου, πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τον
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τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας πληρωμής του Υποέργου, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στο σημείο «Γ. Όροι
Χρηματοδότησης» της παρούσας Απόφασης. Η εξέταση πρέπει να γίνει με επισπεύδοντα τον Δικαιούχο της πράξης και σε συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προ της υποβολής αίτησής του στον Φορέα Χρηματοδότησης της Πράξης για ορισμό Υπολόγου
Διαχειριστή. 3. Ο Δικαιούχος της πράξης, οφείλει να μεριμνήσει για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με την αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη και το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα
τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας» που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, α.π. 28.11.17
/ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737 και να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. 4. Επίσης, ο κύριος του έργου θα
πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση μεταγενέστερων αδειών που τυχόν απαιτούνται (έγκριση δόμησης για το κτίριο διοίκησης της
ΕΕΛ). 5. Δεδομένου ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου έχουν εξεταστεί μόνο ως προς την πληρότητά τους, ο δικαιούχος θα πρέπει
να υποβάλλει, το συντομότερο δυνατό, αίτημα προέγκρισης τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου ΕΣΠΑ και αφού τα επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης και την ισχύουσα νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων.
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