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ΘΔΜΑ: Έληαμε ησλ Πξάμεσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο παξνχζαο, ζην
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ)2014-2020»
ΑΠΟΦΑΗ

Ο/Η Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
2. Σελ αξ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014-2020,
3. Σελ κε αξ. πξση. 1065/19.04.2016 (ΦΔΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα «Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014–2020»
(ΓΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 3417/22.12.2016 (ΦΔΚ
4222/Β΄/28.12.2016) Απφθαζε θαη ηζρχεη θάζε θνξά,
4. Σε κε αξ. πξση. 2545/17.10.2016 (ΦΔΚ 3447/B’/2016) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο &
Σνπξηζκνχ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο
ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ζηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Πεξηθεξεηψλ
5. Σελ ππ’ αξηζ. 2635/20-9-2017/ΦΔΚ 3313/17 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Πεξί πιαηζίνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ Σνπηθήο
Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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«Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο πεξηφδνπ 2014-2020», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
θάζε θνξά.
6. Σε κε αξ. πξση. 13215/30-11-2017 (ΦΔΚ 4285/Β΄/8-12-2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζρεηηθά κε ην «Πιαίζην πινπνίεζεο Τπνκέηξνπ 19.2,
ηνπ Μέηξνπ 19, Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη
ινηπέο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ησλ Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ».
7. Σηο απφ 04.04.2016 απνθάζεηο - ζπκπεξάζκαηα ηεο 1εο πλεδξίαζεο ηεο Δπ.
Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΑΑ ηεο Διιάδαο 2014-2020, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΠΑΑ 2014-2020, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ,
8. Σελ κε αξ.πξση. 130/20-06-2018 πξφζθιεζε ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΠΑΑ 2014-2020,
9. Σηο αηηήζεηο ζηήξημεο πξνο ηελ ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. γηα
ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην ΠΑΑ 2014-2020, φπσο ππνβιήζεθαλ ζην ΟΠΑΑ
10. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζην θχιιν δηνηθεηηθνχ
ειέγρνπ ζην ΟΠΑΑ θαη ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ πνπ εθδίδεηαη,

Αποθαζίζει
ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο παξνχζαο, ζηε Γξάζε Γ19.2.4: «Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ
ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο» θαη ζηε Γξάζε 19.2.6: «Αλάπηπμε θαη βειηίσζε βησζηκφηεηαο δαζψλ»,
ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε
πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)», ηνπ Μέηξνπ 19: «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD) – LEADER» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.

Οη πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΣΑΑ).
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΑΞΔΧΝ
Πεπίοδορ επιλεξιμόηηηαρ δαπανώνηων ππάξεων
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, δειαδή ηεο νινθιήξσζεο
ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 31 Ινπλίνπ
2023. Δληνχηνηο ζα πξέπεη, ην θπζηθφ αληηθείκελν λα έρεη νινθιεξσζεί θαη ε ηειηθή αίηεζε
πιεξσκήο λα έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ην αξγφηεξν κέρξη 31 Ινπλίνπ 2013
(δχλαηαη λα νξηζηεί πξνγελέζηεξε εκεξνκελία εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ ΟΣΓ).
Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΔΧΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ
[ε πεξίπησζε έληαμεο:] Η ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ησλ πξάμεσλ πνπ πξνηείλεηαη γηα
εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Α 082/1) αλέξρεηαη ζε ……………… €.
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[ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο:] Η δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο κε θσδηθφ ελαξίζκνπ
………………….. δηακνξθψλεηαη ζε ……………… €.]
Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξήζνπλ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα
πινπνηήζνπληηο πξάμεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηελ πεξίνδν επηιεμηκφηεηαο απηψλ,
θαζψο θαη λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Ι, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο έληαμεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε κηαο πξάμεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο,
ε ΔΤ (Δ.Π.) ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ
αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ή ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο
έληαμεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ (φηαλ ε απφθαζε έληαμεο αθνξά πνιιέο πξάμεηο).

Γ. ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΔΝΙΥΤΗ
Οη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΤΑ 13215
(ΦΔΚ 4285/Β΄/8-12-2017) ηελ/ηο εγθχθιην/νπο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην
εθαξκνγήο ηεο πξάμεο (εάλ ππάξρνπλ).

Δ. ΔΛΔΓΥΟΙ
Δπηηφπηνη, εθ ησλ πζηέξσλ, εηδηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηα αξκφδηα εζληθά
θαη θνηλνηηθά φξγαλα ζηελ έδξα θαη ζην ρψξν πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ΤΑ 13215 (ΦΔΚ 4285/Β΄/8-12-2017), ηελ/ηο εγθχθιηνπο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ην
εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο (εάλ ππάξρνπλ).

Σ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
πκπιεξψλνληαη απφ ηελ ΔΤ (Δ.Π.) ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (θαηά πεξίπησζε) γηα ηηο
πξάμεηο πνπ απαηηείηαη.

Ο/Η Πεπιθεπειάπσηρ Θεζζαλίαρ
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
Απφθαζεο Έληαμεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΝΣΑΟΜΔΝΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.
2. ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Π.Α.Α. 2014-2020
3. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
• ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΓΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΓΔ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή).
Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
4. Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ -ΟΠΔΚΔΠΔ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ
Οη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ΠΑΑ αλαιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ
ππνρξεψζεσλ :
1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ
(i)

Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη
ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο
εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ
πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.

(ii) Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη, απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην
εθαξκνγήο ηεο πξάμεο (εάλ ππάξρεη) ή απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ
(ή ελαιιαθηηθά ν ΔΦΓ).
2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i)

Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο
απνξξένπλ απφ ην άξζξν 20 ηεο ΤΑ13215(ΦΔΚ 4285/Β΄/8-12-2017),

(ii) Να ηεξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηελ
απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
ε πεξηπηψζεηο πνπ νη νξηζηηθέο κειέηεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, δελ έρνπλ
ππνβιεζεί κε ηελ αίηεζε ζηήξημεο, ηφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο
εμακήλνπ απφ ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ έξγνπ, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε αλαθαιείηαη ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ έλα αίηεκα πιεξσκήο, εληφο ελφο
έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο, χςνπο ηνπιάρηζηνλ
10%, ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξάμεο. Η παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε ηελ
επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ην νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν ηεο
πξάμεο, εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηεο, φπσο δειψλεηαη ζηελ αίηεζε
ζηήξημεο, θαη εληφο, ην πνιχ, ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο έληαμεο. ε θάζε
πεξίπησζε κέρξη ηελ 30-06-2023.
ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεοπξάμεο, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηηο ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30-06-2023 θαη ζε θάζε
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ αξρηθή θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο κηαο πξάμεο
κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έμη (6) αθφκα κήλεο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ 20142020, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ κε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ
πξνο απηή. ε θάζε πεξίπησζε νη παξαπάλσ παξαηάζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ
ηελ 30-06-2023.
Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ
ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ
πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ή
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ (φηαλ ε απφθαζε
έληαμεο αθνξά πνιιέο πξάμεηο).
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(iii) Να δηαζθαιίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην
δηθαηνχρν απηήο.
(iv) Να ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ζε έξγα πνπ δελ εθηεινχληαη κε δεκφζηεο
ζπκβάζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, θαη λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο.
ηηο πεξηπηψζεηο αξραηνινγηθψλ έξγσλ, ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε
απηεπηζηαζίαο.
(v) Να ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ ΟΣΓ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, γηα ηελ
πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιινπλ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή
θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ κέηξνπ/ππνκέηξνπ/δξάζεο ή/θαη ηηο απαηηήζεηο
ηεο/νπ ΟΣΓ.
(vi) Να πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΟΠAΑ κε
ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ησλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη
έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ
δεηθηψλ.
(vii) Να δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιινπλ ζην ΟΠΑΑ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
(viii) Να παξάζρνπλ ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη/ή ζηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο ηνπ ΠΑΑ ή
άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λα εθηεινχλ θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ ηεο,
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ηδίσο ζε

ζρέζε κε ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη

πξνηεξαηνηήησλ.
3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i)

Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ ΟΣΓ
κέζσ ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο.

(ii) Να ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ ΟΣΓ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξάμεο:
α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε
ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.
β) επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ
εζφδσλ γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα, εθφζνλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
θαζαξψλ εζφδσλ εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ κέζνδνο.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ φπνπ ν ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ
βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνζηφ (flatrate) δελ απαηηείηαη λα γίλεη
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θάπνηα πξνζαξκνγή ζην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο ζηελ ηειηθή αίηεζε
πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ε εθ ησλ
πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο
ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ
νινθιήξσζή ηεο έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο νινθιήξσζεο
ηνπ ΠΑΑ, αλαιφγσο κε ην πνηα ρξνληθή ζηηγκή πξνεγείηαη.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο, ε νπνία παξάγεη άκεζα έζνδα κφλν θαηά ηελ πινπνίεζή
ηεο, ηα νπνία σζηφζν δελ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηεο πξάμεο,
ε επηιέμηκε δαπάλε ηεο πξάμεο κεηψλεηαη θαηά ηα θαζαξά έζνδα πνπ παξήρζεζαλ
άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ αίηεζε ηειηθήο
πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.
4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ
(i)

Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα
έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
ηνπ ΠΑΑ, Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ, ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο,
ΟΠΔΚΔΠΔ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο
θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

(ii) Να απνδέρνληαη επηηφπηεο επηζθέςεηο απφ ηελ ΟΣΓ θαη ηνπο αξκφδηνπο κε ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο θνξείο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη
επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο
ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν
πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.
(iii) Να ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα
δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ:
Γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, εληφο
πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή λα κελ επέιζεη:


παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο



αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία
παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα



νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή
ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Ωο
ελδεηθηηθή πεξίπησζε νπζηαζηηθήο κεηαβνιήο αλαθέξεηαη θαη ε δηαπίζησζε
πεξί πιεκκεινχο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, κε
απνηέιεζκα απηά λα κελ είλαη πιένλ ιεηηνπξγηθά,.

Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη θάζε έηνο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηάξθεηαο ησλ καθξνρξνλίσλ
ππνρξεψζεσλ ηνπο, λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο ζηελ ΟΣΓ, απνδεηθηηθά
ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, έσο ηηο 31-12-2023 θαη ζην κεηέπεηηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ζηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.
Η ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξάμεο, απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
(i) Να απνδέρνληαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 111
ηνπ Καλ. 1306/2013 θαη φηη ηα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο
Υψξαο. ε θάζε πεξίπησζε ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ θαη ηνπ Καλ.
(ΔΚ) 45/2001 πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.
(ii) Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 ηεο
ΤΑ13215 (ΦΔΚ 4285/Β΄/8-12-2017), φπσο ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο
ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ή/θαη
ηεο ΟΣΓ.
6. ΑΠΟΓΟΥΗ ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ
Να απνδέρνληαη φηη ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε ζηήξημεο επέρνπλ ζέζε
θνηλνπνίεζεο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ έλαξμε φισλ ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ θαη
πξνζεζκηψλ.
7. ΚΤΡΧΔΙ
Η κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο, δχλαηαη λα επηθέξεη ηελ
αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ηελ επηβνιή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάθηεζε
ησλ πνζψλ σο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ν δηθαηνχρνο δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ελίζρπζε ή δελ δειψλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ιφγσ ακειείαο,
ε ζηήξημε δελ θαηαβάιιεηαη ή αλαθηάηαη εμ’ νινθιήξνπ.
Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο πνπ δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ελίζρπζε,
απνθιείεηαη απφ ην ππνκέηξν 19.2 γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαζψο
θαη γηα ην επφκελν.
Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα
βία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 640/2014.
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