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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002064 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 
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. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 

265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων». 
4.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 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 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

ΑΔΑ: 7ΦΡΒ465ΧΙ8-ΛΒΜ
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5.Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (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 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 αυτού, όπως ισχύει. 
6.Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση ορισμένων στοιχείων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 

2014GR16MOPO001). 
7.Την με ΑΠ 177229/15.12.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ) 
8.Την υπ' αριθ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Τ.Σ. του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 
9.Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6.2015 (Β΄1248) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
10.Την υπ' αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων 

Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 
11.Την με αρ. πρωτ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31-07-2015 

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»( ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016). 
12.Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση», όπως ισχύει. 
13.Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 

Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το 

άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 
14.Την με Α.Π 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της 

διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα». 
15.Την με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 
16.Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2016/C262/01) σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 
17.Την Καθοδηγητικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την «Επαλήθευση της συμμόρφωσης των έργων υποδομών προς 

τους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων», COCOF_12-0059-01. 
18.Το με Α.Π. 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». 
19.Το Δελτίο Τύπου από την Ε.Ε (Βρυξέλλες 19 Μαΐου 2016) με θέμα την αποσαφήνιση από την Ε.Ε. του πεδίου εφαρμογής των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις για τη διευκόλυνση των δημόσιων επενδύσεων. 
20.Την από 25.06.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
21.Την με Α.Π. 3085/744/Α1/09.06.2016 Απόφαση της Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για την έγκριση Δελτίων 

Εξειδίκευσης & Κριτηρίων Αξιολόγησης & Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 6c και 8v του ΕΠΑνΕΚ (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ). 
22.Την από 09.06.2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

(ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 6c και 

ειδικότερα της Δράσης 03-6c-3.5-01: Τμηματοποιημένο έργο του ΕΠΑΝ ΙΙ : Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου.  
23.Την με Α.Π. 4136/964 A1/02.08.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 με την οποία εγκρίθηκε η Μεθοδολογία Αξιολόγησης του συνόλου των δράσεων τουρισμού – πολιτισμού της 

επενδυτικής προτεραιότητας 6c (MA: 7XON465307-E9N). 
24.Την ΥΑ 12449 (ΦΕΚ 1428 Β) παραχώρησης στο Δήμο Θάσου της χρήσης και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας χερσαίας ζώνης του 

ΑΔΑ: 7ΦΡΒ465ΧΙ8-ΛΒΜ
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χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου. 
25.Την από 21.12.2011 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), του Δήμου Θάσου και της εκ τρίτου 

συμβαλλόμενης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καθώς και την με Α.Π. 512316/24.11.2011 Απόφαση έγκρισής της 
26.Το Ν. 4254/2014 σχετικά με τη μεταφορά των προβλεπομένων αρμοδιοτήτων στο άρθρο 9 του Π.Δ. 343/2001 της Διεύθυνσης Τουριστικών 

Εγκαταστάσεων/ Τμήμα Τουριστικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού 
27.Το Π.Δ. 112/2014 με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων 
28.Το με Α.Π. 6834/06.04.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1778/08.04.2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων με το οποίο 

διαβιβάστηκε στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ το Δελτίο Διαχωρισμού Φάσεων της πράξης «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο λιμένα Λιμεναρίων Θάσου». 
29.Την με Α.Π. 3746/1036/Α2/14.07.2016 (ΑΔΑ : ΩΑΙ54653Ο7-ΨΣΕ) Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για την υποβολή προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Καταφύγιο Τουριστικών σκαφών στο Λιμένα 

Λιμεναρίων Θάσου» και τις με Α.Π.4481/1241/Α2/02.09.2016 (ΑΔΑ: 79ΦΒ4653Ο7-ΔΓΡ) και 4761/1374/Α2/ 15.09.2016 (ΑΔΑ : 

7ΦΥΕ4653Ο7-Τ3Β) τροποποιήσεις αυτής. 
30.Την με Α.Π. 19651/14.10.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5964/17.10.2016) Αίτηση Χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων 

του Υπουργείου Τουρισμού.  
31.Τα έγγραφα με Α.Π. 7171/2339/Α2/23.11.2016 και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από το δικαιούχο της 

πράξης. 
32.Το έγγραφο με Α.Π. 22761/29.11.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 7352/30.11.2016) σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την 

πράξη. 
33.Τα από 30.11.2016 έγγραφα της Περιφέρειας ΑΜΘ τα οποία αφορούν σε συμπληρωματικά στοιχεία για την πράξη και μας διαβιβάσθηκαν από 

το δικαιούχο της πράξης. 
34.Την με Α.Π. 7523/06.12.2016 απάντηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δήμου Θάσου και την αποστολή της λίστας ελέγχου για την 

ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης στο έργο 
35.Την με Α.Π. 7732/Β1/2787/14.12.2016 (ΑΔΑ : 7ΞΙΝ4653Ο7-00Α) Απόφαση για την ολοκλήρωση της πράξης «Καταφύγιο τουριστικών 

σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 355316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 
36.Το με Α.Π. 7761/2577/Α2/15.12.2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων  
37.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη 

Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 
38.Την με αρ. πρωτ. 7810/2603/Α2/16-12-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
39. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1908/Β1/500/19.04.2017 Προέγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ". 
40. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΥΠ. ΤΟΥΡ. 7067/24.04.2017 [ΑΔΑ: 7ΣΣ7465ΧΘΟ-5Ρ2] Απόφαση με θέμα "Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης 

εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ»". 
41. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2386/Β1/622/24.05.2017 εισήγηση της Προισταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 

τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

Αποφασίζει  

την τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):  5002064 
2.Δικαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
3.Κωδικός Δικαιούχου: 1512212 
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Η πράξη αναφέρεται στη δημιουργία καταφυγίου Τουριστικών σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου δυναμικότητας 70 σκαφών που 
χωροθετείται στον μυχό του όρμου των Λιμεναρίων δυτικά του υπάρχοντος λιμένα αλιευτικών σκαφών. Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα 
εκ των οποίων το Υποέργο 1 (εργολαβία) έχει τίτλο : "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ" και το Υποέργο 
2 (προμήθεια) έχει τίτλο " ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ". 
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Υποέργο1: 
1.Εκσκαφή λιμενολακάνης σε δύο επίπεδα με στάθμες -3,0μ και -4,5μ από την κατωτάτη ρηχία. 2.Κατακευή προσήνεμου μώλου με επέκταση 
240μ του υφιστάμενου.        3.Κατασκευή υπήνεμου μώλου με επέκταση και συμπλήρωση σε μήκος 150μ.   4. Κατασκευή μονίμου 
αγκυροβολίου. 5.Κατασκευή κρηπιδωμάτων βόρειο και δυτικό με συνολικό μήκος 140 έκαστο. 6.Κατασκευή κτιρίου Διοίκησης και Υγιεινής 7. 
Δίκτυα υποδομής  , τοποθέτηση pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού , τοποθέτηση διακριτικού φωτισμού κατά μήκος του χερσαίου 
χώρου.   Yποέργο 2 (προμήθεια) : αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση από την Υπηρεσία Φάρων του αυτόματου Ερυθρού Πυρσού του 
υπήνεμου μώλου. 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Με την ολοκλήρωση της Β΄φάσης του έργου, παραδοτέο θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και έχει καταστεί 
πλήρως λειτουργικό  
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

90001 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4,00 

CO09 

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Αριθμός 
επισκέψεων 

κατ'έτος 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.000,00 

T4232 
Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2016. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2018. 
 

9.  
 
10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 01/01/2016. 

[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει 
υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου (Α.Π. 7067/24.04.2017, ΑΔΑ: 7ΣΣ7465ΧΘΟ-5Ρ2) για χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως 30.04.2018 με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου Κοινοπραξίας). 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN  

Α.1. Άμεσες δαπάνες 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 2.351.953,33  2.097.853,66 254.099,67 Η ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ 

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ 
ΣΑΕ 0112 ΥΨΟΥΣ 
290.865,91 ΕΥΡΩ 

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ. 

ii. ΦΠΑ 520.519,37  483.753,13 36.766,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.872.472,70 2.581.606,79 290.865,91  
ΣΥΝΟΛΑ  2.872.472,70 2.581.606,79 290.865,91  

 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00    
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.872.472,70    
 

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.226.894,02 € 
12. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 290.866 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από 

Τακτικό Π/Υ. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  2,581,606.79 €. 

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 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε1111 2016ΣΕ11110005 -- NAI   1.531.080,05  
Ε0112 2015ΣΕ01120000 (-) OXI     
Ε0118 2011ΣΕ01180018 (-) OXI   1.050.526,74  

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

14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2,290,740.88 € λόγω Mη επιλέξιμων ποσών βάσει της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας  

 

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.  

 

 
Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Για την πράξη τίθενται οι παρακάτω Ειδικοί Όροι : 
1.Σύμφωνα με το από 29/11/2016 απαντητικό έγγραφο του δικαιούχου της πράξης, θα αναθεωρηθεί η οικοδομική άδεια αφού προηγηθεί η 

απόφαση τροποποίησης χωροθέτησης. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
2.Ο δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να μην σημειωθούν καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση του έργου, να εξασφαλίσει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης και την τήρηση των όρων των εγκριτικών αποφάσεων και 

λοιπών διοικητικών πράξεων με βάση τις οποίες υλοποιείται το έργο, και ειδικότερα αφορούν : 
-στην τροποποίηση της χωροθέτησης και στη συνέχεια στην αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας                                                      
-στην ολοκλήρωση των ενεργειών για την κατασκευή των δύο κυματοθραυστών για την προστασία από διάβρωση της ακτής για την κατασκευή 

των οποίων υπάρχει δέσμευση από την Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την από 21/12/2011 Προγραμματική Σύμβαση,                                                                                                              
-στην επικαιροποίηση/τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,                                                                                                                    
-σε ενέργειες για την ανανέωση της άδειας εκτέλεσης εργασιών από το Λιμεναρχείο Καβάλας,                                                                                    
-σε ενέργειες για επανεξέταση της ΥΑ 124/2009 σχετικά με την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου στο Δήμο Θάσου 

καθώς δεν φαίνεται να είναι σε ισχύ ή/και δεν έχουν εφαρμοσθεί ορισμένοι όροι της, όπως είναι για παράδειγμα ο όρος ότι τα πάσης φύσεως 

έργα (λιμενικά και χερσαία) και εγκαταστάσεις (κτιριακές, Η/Μ κλπ.) που προβλέπονται στην ΥΑ περί χωροθέτησης του εν λόγω καταφυγίου και 

θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της ΥΑ.    
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3.Ο δικαιούχος της πράξης να εξασφαλίσει την ασφαλή χρήση του καταφυγίου από ΑμεΑ. Σύμφωνα με το ΤΔΠ, η φύση του λιμενικού έργου 

είναι τέτοια που η πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ είναι ευχερής αφού δεν υπάρχουν δυσμενείς κλίσεις στο χερσαίο χώρο. Σύμφωνα με την από 

29/11/2016 απαντητική επιστολή του δικαιούχου της πράξης, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια λόγω των κρηπιδωμάτων στα οποία δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθούν ειδικές κινητές, κεκλιμένες ράμπες, ρυθμιζόμενες καθ΄ύψος προκειμένου να διασφαλίζεται η αποβίβαση και η 

επιβίβαση των χρηστών με κινητικά προβλήματα. Σχετική ενέργεια όπως αναφέρεται και στην επιστολή, θα υλοποιηθεί από το φορέα 

διαχείρισης (δεν έχει συμπεριληφθεί στο παρόν έργο). 
4.Σχετικά με τη διοικητική επάρκεια του δικαιούχου της πράξης, αυτή θα επανεξεταστεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης της πράξης. 
5. Εάν δεν προκύψει σύμφωνη γνώμη της ΕΥΚΕ για το θέμα μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, η απόφαση θα τροποποιηθεί σχετικά. 
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 
Οι πληρωμές ΠΔΕ για το 2016 ανέρχονται σε 1.317.081,98 ευρώ από τις οποίες πληρωμές ύψους 1.050.526,74 ευρώ αφορούν στη ΣΑΕ 0118 

και πληρωμές ύψους 266.555,24 ευρώ αφορούν στη ΣΑΕ 0112 και είναι μη επιλέξιμες δαπάνες για συγχρηματοδότηση (αποζημίωση αναδόχου 

λόγω θετικών ζημιών).  
Οι πληρωμές ΠΔΕ για το 2017 αφορούν στη ΣΑΕ 1111 και ανέρχονται έως σήμερα σε 148.872,38 ευρώ. 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 
 

Φωτονιάτα Ευγενία 

 

Συνημμένα:  

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

Εσωτερική διανομή:  

Μονάδες Α2, Δ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Ο δικαιούχος της πράξης «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη αειφόρο 

ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 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 της πράξης, 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 πράξης που 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 σημείο 10 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 διασφαλίζει το 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) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης 
και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με 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 τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη 
φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 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 προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών  Συστημάτων του με το 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 του φορέα 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 
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έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.  
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων 
μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις 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 της ποιότητας 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 την πράξη, 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 των προτέρων 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 της πράξης.  

(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. 

Οι αναμνηστικές 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 στήριξη από την Ένωση. 

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

http://www.espa.gr/
ΑΔΑ: 7ΦΡΒ465ΧΙ8-ΛΒΜ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 

  

    

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Κωδικός ΟΠΣ: 5002064 (Κωδ. Απόφασης:2452) Σελίδα 9 
 

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. και την 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 μιας πράξης 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 ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται 
η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων 
αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 
πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) 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 ο ΕΦ). 

(iii) 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 από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει: 

• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 

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

• 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 ΕΦΔ) ή 
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.  

  

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 των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε 
άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

7. Ειδικοί Όροι 
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