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Υπεύθυνου Πράξης Τεκίδης Ηλίας

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045889
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
2. Την υπ' αριθ. C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της
Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),
3. Την υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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»,
4. Την υπ' αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την οποία
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την υπ' αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
6. Την υπ' αριθ. 5589/12-10-2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω
γραπτής διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
7. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/C262/01,Το υπ' αριθ. 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»,
8. Το υπ' αριθ. 116873/ΕΥΚΕ1833/2-11-2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ, με θέμα: Γνωμοδότηση επί σχεδίου πρόσκλησης για την "Ενίσχυση
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας",
9. Την υπ' αριθ. 2468/7-5-2019 (Κωδ. 148.6d, έκδ. 3.0) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων»,
10. Το με ID 71215 υποβληθέν στις 22/07/2019 - ώρα: 02:20 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,
11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και
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ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικής Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,
12. Την υπ' αριθ. 7039/22-11-2019 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. «Κεντρική Μακεδονία»,
13. Την αρ. 7101/02.12.2019 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»
14. Το από 24.07.2020 υποβληθέν Τ.Δ.Π. από τον Δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής
15. Την υπ' αριθ. 4099/28.07.2020 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. «Κεντρική Μακεδονία»,

Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

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

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

5045889

2.Δικαιούχος:

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

4050236

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η πράξη αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών
που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας -Βόλβης - Χαλκιδικής και αποτελείται από 3 άξονες δράσεων:
1ος άξονας: Υπηρεσίες παρακολούθησης και υλοποίησης διαχειριστικών μέτρων που στοχεύουν στην βελτίωση του βαθμού διατήρησης
ειδών και τύπων (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ) των οποίων ο βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός: 1. Δράσεις
διαχείρισης για τον λαγόγυρο (Spermophilus citellus) 2. Δακτυλιώσεις πτηνών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και
Μακεδονικών Τεμπών και διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης παθογόνων μικροοργανισμών σε εξωπαράσιτα 3. Τεχνητές φωλιές για
νυκτόβια αρπακτικά πτηνά στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών 4. Παρακολούθηση για την τεκμηρίωση
προτεραιοτήτων διαχείρισης του είδους Felis silvestris silvestris (αγριόγατα) 5. Λεπτομερής καταγραφή και χαρτογράφηση των
υποθαλάσσιων λιβαδίων Posidonia oceanica στις θαλάσσιες περιοχές Natura ΦΔΚΒΧ 6. Προσδιορισμός της κατάστασης της μεσογειακής
φώκιας (Monachus monachus) και οργάνωση της παρακολούθησης του είδους στις θαλάσσιες περιοχές Natura του ΦΔΚΒΧ 7. Καταγραφή
και παρακολούθηση χειροπτέρων εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔΚΒΧ και δράσεις για τη διατήρησή τους 8. Περιορισμός των
οδικών ατυχημάτων με είδη της άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας -Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών 9.Παρακολούθηση της
βίδρας (Lutra lutra) στις νέες περιοχές του ΦΔΚΒΧ (Όρος Χολομώντα και Όρος Στρατωνικό) και διαχειριστικές δράσεις για την προστασία
και διατήρησής της 10. Τηλεμετρία και χαρτογράφηση ευαισθησίας για επιλεγμένα είδη ορνιθοπανίδας προτεραιότητας στην περιοχή του
Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών 11. Ταχεία ορνιθολογική αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
προτεραιότητας στις περιοχές ΖΕΠ που εντάχθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΚΒΧ με το Ν. 4519/2018 12. Καταγραφή και
αξιολόγηση της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της χερσονήσου του Άθω και Σιθωνίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΦΔΚΒΧ 13.
Παρακολούθηση για την τεκμηρίωση προτεραιοτήτων διαχείρισης για το είδος Canis aureus (Τσακάλι) στα όρη Χολομώντα, Στρατωνικό,
Ίταμο και χερσόνησο Σιθωνίας
2ος άξονας: Ενημέρωση - πληροφόρηση: 1. Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για την περιοχή ευθύνης του ΦΔΚΒΧ 2. Δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού 3. Δημιουργία κινητής έκθεσης για την προβολή και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔΚΒΧ στην
Χαλκιδική 4. Εμπλουτισμός και αναβάθμιση του Κέντρου πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών. 5.
Σχέδιο δράσης και στρατηγικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
3ος άξονας: Δράσεις για την εφαρμογή δράσεων αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη
δραστηριότητα: 1. Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων υδάτων στη λίμνη Βόλβη 2.
Προμήθεια φορητού πολυοργάνου για τη μέτρηση ποιότητας νερού σε μεγάλα βάθη.3.Προμήθεια κινητού, μεταλλικού κλωβού περίθαλψης
πτηνών 4.Προμήθεια δέκτη υπερήχων για ανίχνευση νυχτερίδων 5.Προμήθεια βιοακουστικού σταθμού 6. Προμήθεια δορυφορικών
πομπών 7.Προμήθεια καμερών 8.Προμήθεια παγίδων 9. Προμήθεια Gps κολλάρων 10.Προμήθεια τεχνητών φωλιών
5. Παραδοτέα πράξης:
Παραδοτέα πράξης ανά Υποέργο είναι:
1ο Υποέργο Τμήματα: 1. Βάσεις δεδομένων δειγματοληψιών πεδίου, χάρτες κατανομής σε GIS, χαρτογράφηση βιοτόπων/αναλύσεις GIS,
αποτελέσματα αξιολόγησης πληθυσμιακής κατάστασης και ενδιαιτημάτων, προτάσεις διαχειριστικών μέτρων 2. Έκθεση με τα
αποτελέσματα των δακτυλιώσεων και τις αναλύσεις παρασίτων, βάση δεδομένων με καταλόγους πτηνών που δακτυλιώθηκαν 3.Αρχείο
GIS με τις συντεταγμένες των τεχνητών φωλιών, έκθεση με τα αποτελέσματα παρακολούθησης και τις αναλύσεις pellets 4. Βάση
δεδομένων πεδίου, χάρτες GIS αποτύπωσης ενδιαιτήματος, έκθεση με: ανάλυση χωροκράτειας και χρήση ενδιαιτήματος, αποτελέσματα
γενετικών αναλύσεων, προτάσεις διαχειριστικών μέτρων 5. Αρχεία GIS και kml με την πραγματική κάλυψη και την οικολογκή κατάσταση
των λειβαδίων Ποσειδωνίας, έκθεση με προτάσεις διαχειριστικών μέτρων 6. Έκθεση αξιολόγησης (προσδιορισμός βαθμού χρήσης
ενδιαιτημάτων, ετήσιου ρυθμού αναπαραγωγής κλπ), προτάσεις διαχείρισης, κατάλογος φωτογραφικής αναγνώρισης 7. Βάσεις
δεδομένων πεδίου, αποτύπωση κατανομής και εξάπλωσης, έκθεση αποτελεσμάτων (αξιολόγηση πιέσεων και απειλών, προτάσεις
διαχειριστικών μέτρων 8. Αναλύσεις κατηγοριοποίησης του οδικού δικτύου με βάση το ρίσκο σύγκρουσης, πίνακας χωροθέτησης των
προτεινόμενων αποτρεπτικών μέτρων, προδιαγραφές εξοπλισμού 9.Βάσεις δεδομένων με αποτελέσματα πεδίου, χάρτες GIS: κατανομής
του είδους και των θετικών/αρνητικών σταθμών του ανά υδάτινη επιφάνεια ,κατανομής των κατάλληλων ενδιαιτημάτων του είδους,
καταγραφής θέσεων φωλεοποίησης, έκθεση αποτελεσματικότητας μέτρων διαχείρισης 10. Γεωβάση με τα τελικά αποτελέσματα, χάρτες
GIS με αναλύσεις χρήσης χώρου (μέγεθος επικρατειών, ανάλυση ενδιαιτημάτων), χαρτογράφηση ευαισθησίας με βάση τα δεδομένα
τηλεμετρίας, έκθεση με τα αποτελέσματα της τοποθέτησης των πομπών, των δειγματοληψιών του δικτύου μεταφοράς, προτάσεις
μετριασμού επιπτώσεων 11. Γεωβάση με τελικά αποτελέσματα (χωρική αποτύπωση πρωτογενών δεδομένων, κρίσιμων ενδιατημάτων και
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απειλών), τεύχος ορνιθολογικής αποτίμησης και σχέδιο δράσης της κάθε περιοχής, φωτογραφικό υλικό 12. Τεχνική έκθεση με: ποιοτική και
ποσοτική σύνθεση των βιοκοινοτήτων, καταγραφή των ειδών υψηλού κινδύνου και των υφιστάμενων κύριων αβιοτικών παραμέτρων,
εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων 13. Βάσεις δεδομένων έρευνας πεδίου, χάρτες GIS κατανομής πληθυσμών και
αφθονίας του είδους, προτάσεις διαχειριστικών μέτρων
2ο Υποέργο: 1.Ενημερωτικά έντυπα και υλικό παρουσίασης του Κέντρου Πληροφόρησης, και των προστατευόμενων περιοχών του Φορέα
Διαχείρισης στη Χαλκιδική, εφαρμογή (App) για έξυπνες συσκευές 2. Εκπαιδευτική βαλίτσα για το Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (2 ανάτυπα), εκπαιδευτική βαλίτσα για τις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης
στη Χαλκιδική ((2 ανάτυπα) 3. Μία (1) κινητή έκθεση για τις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης στη Χαλκιδική, η
οποία θα αποτελείται από 10 εκθεσιακές επιφάνειες, 2 ειδικούς προβολείς (projectors) και ηχεία, 1 μπάνερ, μία ραφιέρα και δύο ταινίες
διάρκειας 2 - 3 λεπτών 4. Επικαιροποίηση του περιεχομένου της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης και εμπλουτισμός της με σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα, διαμόρφωση της αίθουσας προβολών, διαμόρφωση της αίθουσας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 4. Σχέδιο δράσης
και στρατηγικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
3ο Υποέργο: 1. Τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων υδάτων εγκατεστημένος στην λίμνη Βόλβη 2. Φορητό
πολυόργανο για τη μέτρηση ποιότητας νερού 3. Κινητός, μεταλλικός κλωβός περίθαλψης πτηνών.4. Δέκτης υπερήχων για ανίχνευση
νυχτερίδων 5. Βιοακουστικός σταθμός 6. Δορυφορικοί πομποί 7. Κάμερες 8.Παγίδες 9.Gps κολλάρα 10. Τεχνητές φωλιές

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
CO23

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων
που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν
καλύτερο καθεστώς διατήρησης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Εκτάρια

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

25.000,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2020.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/09/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/06/2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο της τροποποίησης της πράξης αποτελούν :
α) ο προϋπολογισμός της πράξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός μειώθηκε καθώς επανεκτιμήθηκαν οι χρόνοι υλοποίησης του 1ου
υποέργου και επικαιροποιήθηκαν οι προσφορές των προς προμήθεια υλικών του 3ου υποέργου.
Αναλυτικότερα για το 1ο υποέργο προέκυψαν μικρότεροι χρόνοι υλοποίησής του με αποτέλεσμα μείωση της δαπάνης του εν λόγω
υποέργου, ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του 3ου υποέργου, λόγω των νέων προσφορών.
Ωστόσο συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου είναι μειωμένος από την αρχική ένταξη.
Αναλυτικά :
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη με ΦΠΑ από 1.209.319,00 € τροποποιείται σε 1.174.328,00.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ από 975.257,26 € τροποποιείται σε 947.038,68 €.
Ο ΦΠΑ από 234.061,74 € τροποποιείται σε 227.289,32 €.
Η επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη με ΦΠΑ από 1.209.319,00 € τροποποιείται σε 1.174.328,00 €.
β) το χρονοδιάγραμμα της πράξης, καθώς αυξήθηκε ο χρόνος λήξης της για την οικονομική τακτοποίησή της, από 31.05.2023 σε
30.09.2023.
Παράλληλα επικαιροποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης καθώς προμήθειες που εκ παραδρομής περιλαμβάνονταν στο 1ο υποέργο
της πράξης μεταφέρθηκαν στο 3ο υποέργο.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ

947.038,68

947.038,68

ii. ΦΠΑ

227.289,32

227.289,32

1.174.328,00

1.174.328,00

1.174.328,00

1.174.328,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

Α.1. Άμεσες δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.174.328,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.174.328,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.174.328,00 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.174.328,00 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΕΠ0081

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)
2019ΕΠ00810170

Τροποποίηση

NAI

0,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

1.174.328,00

* 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 1.174.328,00 €.

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.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
Τ.Δ.Π.
Κοινοποίηση:
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Τμήμα Στρατηγικού
Σχεδιασμού, 26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη.
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Εσωτερική διανομή:
- Χ.Α.
- Μονάδα Β2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και
της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.» 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 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 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 διασύνδεσητων 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 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

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5045889 (Κωδ. Απόφασης:8331)

Σελίδα 7

ΑΔΑ: ΩΗ027ΛΛ-31Ξ
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 έσοδατης 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 αποδέχονται 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.

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
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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, 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 ή
σε 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 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 ΕΦ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η έναρξη της υλοποίησης του τμήματος 4 «Εμπλουτισμός και αναβάθμιση του Κέντρου πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου
Κορώνειας - Βόλβης» του υποέργου 2 «Υπηρεσίες ενημέρωσης-εκπαίδευσης», θα γίνει μετά τις 21/11/2021, ώστε να έχουν
παρέλθει 5 έτη από την ολοκλήρωση πράξης με επαλληλία φυσικού αντικειμένου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.
"Μακεδονία-Θράκη" 2007-2013 (άρθρο 57: Διάρκεια πράξεων, του Καν. 1083/2006 της Ε.Ε.).
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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