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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Ταχ. ∆/νση : Σάκη Καράγιωργα 22, 
Ερµούπολη  
Ταχ. Κώδικας: 84100 
Πληροφορίες: Αγ. Αδαµοπούλου 
Τηλέφωνο : 2281360800 
Fax : 2281360860 
Email : notioaigaio@mou.gr 

  
 
 
   Ερµούπολη, 19/7/2019 
   Α.Π.: 2569  
 
 

 
 
 

     Προς:   
1. ∆ήµο Ρόδου 
2. ∆ήµο Κω 
3. ∆ήµο Αστυπάλαιας 
4. ∆ήµο Λειψών 

   
 

ΘΕΜΑ: Ένταξη των Πράξεων µε τα στοιχεία του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας, στην  
Υποδράση 19.2.4.3 του Υποµέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής 
στρατηγικής ανάπτυξης» του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 
2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράµµατος για 
παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ∆Ω Α.Ε).     

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου  
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. 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 έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
για την έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Την µε αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β/04.05.2016) Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» 
(Σ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4222/Β΄/28.12.2016) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά, 

4. Τη µε αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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5. Την υπ’ αριθ. 2635/20.09.2017(ΦΕΚ3313/B/2017) Κοινή Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας & Ανάπτυξης 
«Περί πλαισίου λειτουργίας του Υποµέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 
του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 

6. Τη µε αρ. πρωτ. 13215/30.11.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων σχετικά µε το «Πλαίσιο υλοποίησης Υποµέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική 
Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεµβάσεις ∆ηµοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις 
εφαρµογής των Τοπικών Προγραµµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 

7. Τις από 04.04.2016 αποφάσεις - συµπεράσµατα της 1ης Συνεδρίασης της Επ. 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

8. Την µε αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ όσον αφορά την 
πλήρωση του κριτηρίου συµβατότητας µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και των 
κρατικών ενισχύσεων, 

9. Την µε αρ. πρωτ. 066/09.05.2018 πρόσκληση της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020, 

10. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΟΤ∆ Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία ΟΤΑ για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως υποβλήθηκαν στο 
ΟΠΣΑΑ, 

11. Το αποτέλεσµα (της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της 
θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο ∆ιοικητικού Ελέγχου 
Κριτηρίων Επιλεξιµότητας και Επιλογής και στον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων 
που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣΑΑ) του διοικητικού ελέγχου, 
όπως αυτό αποτυπώνεται στο φύλλο διοικητικού ελέγχου στο ΟΠΣΑΑ και στον πίνακα 
αποτελεσµάτων που εκδίδεται, 

12. Το µε Α.Π. CLLD 308/11.06.2019 αίτηµα της ΟΤ∆ ΑΝ.∆Ω. Α.Ε προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, για υπερδέσµευση της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 
της 1ης πρόσκλησης Έργων ∆ηµόσιου Χαρακτήρα, κατόπιν της µε αριθµό 7/11.06.2019 
απόφασης της Ε∆Π CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για 
υποβολή σχετικού αιτήµατος, 

13. Το µε ΑΠ 4504/21.06.2019 έγγραφο της ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020 µε θέµα «∆υνατότητα 
υπερδέσµευσης της  µε αριθµό 066/09.05.2018 πρόσκλησης στο πλαίσιο της ∆ράσης 
19.2.4 για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου Α.Ε. 
Ο.Τ.Α (ΑΝ.∆Ω. Α.Ε)», 

14. Το µε Α.Π. CLLD 334/26.06.2019 έγγραφο της ΟΤ∆ ΑΝ.∆Ω. Α.Ε, µε το οποίο µας διαβίβασε 
τον Πίνακα Κατάταξης των αιτήσεων στήριξης της 1ης προκήρυξης της ∆ράσης 19.2.4 για 
Παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράµµατος CLLD/LEADER και αιτήθηκε 
την έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων.    
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Αποφασίζει  

την ένταξη των πράξεων µε τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του 
Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας, στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για 
δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές 
πληροφορίες και τουριστικές υποδοµές µικρής κλίµακας (π.χ. σηµάνσεις, 
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδροµές κ.λπ.)»  
της ∆ράσης 19.2.4 «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές», 
του Υποµέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER»,  του Μέτρου 19 
««Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη µε 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»» του ΠΑΑ 2014-2020.  
 

Οι πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Το αναλυτικό φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο  των πράξεων του πίνακα του Παραρτήµατος 
ΙΙ της παρούσας, περιγράφεται στην αίτηση στήριξης της κάθε πράξης, όπως αυτή έχει 
υποβληθεί από τον δικαιούχο στο ΟΠΣΑΑ και διαµορφωθεί κατά τον διοικητικό έλεγχό της. 
 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 30 Ιουνίου 
2023.  
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Η συνολική δηµόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1), µε κωδικό εναρίθµου 2017ΣΕ08210000, ανέρχεται σε 
481.059,73 €.  
 
Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να 
υλοποιήσουν τις πράξεις, σύµφωνα µε τους όρους και την περίοδο επιλεξιµότητας αυτών, 
καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης. 
 
Σε περίπτωση που η υλοποίηση µιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, 
η ΕΥ∆ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επανεξετάζει την πράξη και µπορεί να προβεί στην 
ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή στην τροποποίηση της απόφασης 
ένταξης στην οποία περιλαµβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις), 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της  µε Α.Π. 13215/30.11.2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

∆. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Η χορήγηση της ενίσχυσης, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε Α.Π. 13215/30.11.2017 
(ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την/τις εγκύκλιο/ους του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης (εάν υπάρχουν). 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρµόδια εθνικά 
και κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα,στην µε Α.Π. 13215/30.11.2017 (ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017) Υ.Α, όπως ισχύει κάθε 
φορά, την/τις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης 
(εάν υπάρχουν). 
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ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Μεταξύ του δικαιούχου και της ΟΤ∆ ΑΝ.∆Ω Α.Ε υπογράφεται σύµβαση η οποία περιλαµβάνει 
αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση της ενταγµένης πράξης  

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
 
 
         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
Απόφασης Ένταξης  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
-ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

   ΤΜΗΜΑ Π∆Ε (σε ηλεκτρονική µορφή). 

   -ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

  - ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

 
2. ΟΤ∆ ΑΝ.∆Ω. Α.Ε. 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

3. Οργανισµό Πληρωµών -ΟΠΕΚΕΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

Οι δικαιούχοι πράξεων αναλαµβάνουν την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:  

1.ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 
ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές 
ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την 
προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες. 

(ii) Να τηρούν τους όρους ή περιορισµούς που τίθενται, από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά, και από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο 

εφαρµογής της πράξης (ΥΑ 13215/30.11.2017 (ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές 
απορρέουν από το άρθρο 20 της ΥΑ13215/30.11.2017 (ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017). 

(ii) Να τηρούν το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 
αίτηση στήριξης. 

Σε περιπτώσεις δηµοσίων έργων που οι οριστικές µελέτες και τα τεύχη δηµοπράτησης, 
δεν έχουν υποβληθεί µε την αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
εντός εξαµήνου από την Απόφαση Ένταξης του έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η 
υπέρβαση του προϋπολογισµού της προτεινόµενης πράξης που περιλήφθηκε στην 
αίτηση στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης. 
Εξαιρείται η περίπτωση που αυτή ανακύπτει από σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις όπως 
αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιµολογίων των δηµοσίων έργων, µε την 
επιφύλαξη του ανωτάτου συνολικού κόστους ανά δράση της παρούσας Υπουργικής 
Απόφασης, όπως ισχύει. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του κόστους, βαρύνει 
αποκλειστικά και µόνο το δικαιούχο. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιστον ένα αίτηµα πληρωµής, 

εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, 

ύψους τουλάχιστον 10%, της ∆ηµόσιας ∆απάνης της πράξης. Η παραπάνω 
προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που 
αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.  

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονοµικό και φυσικό 

αντικείµενο της πράξης, εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατός της, όπως 
δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την 

ηµεροµηνία της ένταξης. Σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 30.06.2023.  

Σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει παράταση του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος της πράξης, η οποία εγκρίνεται από τις ΕΥ∆ (ΕΠ) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30.06.2023 και σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την αρχική καταληκτική 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πράξης. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µιας πράξης 
µπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόµα µήνες, µετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-
2020, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση του δικαιούχου 
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προς αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω παρατάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
την 30.06.2023. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των έργων δύνανται να επιφέρουν 
στο δικαιούχο την επιβολή λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων 
προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία περιλαµβάνονταν.   

(iii) Να διασφαλίζουν 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. 

(iv) Να λαµβάνουν έγκριση από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις 
διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων και 
τροποποίησης της νοµικής δέσµευσης σε έργα που δεν εκτελούνται µε δηµόσιες 
συµβάσεις. 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. 

(v) Να ενηµερώνουν έγκαιρα την ΟΤ∆ ΑΝ.∆Ω Α.Ε σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, για 
την υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη 
φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο του υποµέτρου/δράσης ή/και τις απαιτήσεις της 
ΟΤ∆.  

(vi) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του ΟΠΣAΑ µε 
τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν 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. 

(vii) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
υποβάλλουν στο ΟΠΣΑΑ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις 
σχετικές διατάξεις. 

(viii) Να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές του ΠΑΑ ή 

άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασµό της, 

όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

προγράµµατος, ιδίως σε σχέση µε την επίτευξη καθορισµένων στόχων και 

προτεραιοτήτων. 

 

 

3.   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΟΤ∆ 
µέσω των αιτήσεων πληρωµής. 

(ii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην ΟΤ∆, µετά την 
ολοκλήρωση της πράξης: 

ΑΔΑ: Ω6Α27ΛΞ-047



  

 

 -7- 

 
 

 

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 ΠΑΑ, 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.  

(iii) Σε περίπτωση που απαιτείται ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την 
πράξη, αυτή µπορεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισµό ή/και 
συνδυασµό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής δύναται να τεκµηριώνεται, είτε 
µε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε µε σχετικό τραπεζικό έγγραφο. 

(iv) Για τη διασφάλιση της αποφυγής της διεπιδότησης ή της έµµεσης επιδότησης άλλων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασµούς και να 
προβαίνουν σε κατάλληλο επιµερισµό των δαπανών και των εσόδων, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι «η δηµόσια χρηµατοδότηση δεν στηρίζει άλλες δραστηριότητες». 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα 
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του ΠΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ, στην ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιες επισκέψεις από την ΟΤ∆ και τους αρµόδιους µε την 
υλοποίηση της πράξης φορείς,  και 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. 

(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να 
διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων:  

Για όλες τις πράξεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός 
πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή να µην επέλθει: 

� παύση ή µετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του τοπικού 
προγράµµατος 
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� 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. Ως 
ενδεικτική περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής αναφέρεται και η διαπίστωση 
περί πληµµελούς συντήρησης των έργων από τους δικαιούχους, µε 
αποτέλεσµα αυτά να µην είναι πλέον λειτουργικά. 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας των µακροχρονίων 
υποχρεώσεων τους, να αποστέλλουν, έως τις 31.12.2023, ηλεκτρονικά ή εγγράφως 
αποδεικτικά τήρησης των µακροχρονίων υποχρεώσεών τους στην ΟΤ∆ ΑΝ.∆Ω. Α.Ε, 
ενώ για το µετέπειτα χρονικό διάστηµα των µακροχρόνιων υποχρεώσεων τους τα 
αποστέλλουν στην ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, µετά την ολοκλήρωση της 
πράξης, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δηµοσιοποιηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 111 
του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. 
(ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδοµένων. 

(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης/δηµοσιότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 25 της ΥΑ 13215/30.11.2017 (ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΥ∆ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά 
στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ή της ΟΤ∆.  

6 .ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 

Να αποδέχονται ότι τα µηνύµατα, που αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης, επέχουν θέση 
κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννοµων συνεπειών και 
προθεσµιών. 

7.ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση 
των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων, σύµφωνα µε το άρθρο 24 
της ΥΑ 13215/30.11.2017 (ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017), όπως ισχύει. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία 
προκειµένου να λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αµελείας, 
η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξ’ ολοκλήρου.  

Επιπλέον, ο δικαιούχος που δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειµένου να λάβει ενίσχυση, 
αποκλείεται από το Υποµέτρο 19.2 για το ηµερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς 
και για το επόµενο.  

∆εν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όταν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα 
βία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ  ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ  19.2.4.3 

         ΚΩ∆. ΣΑ: 082/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α 
Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 

2014-2020 
Τίτλος Πράξης/Υποέργου ∆ικαιούχος 

Επιλέξιµη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Επιλέξιµη 
Ιδιωτική 

συµµετοχή 
(€) 

Μη 
επιλέξιµες 

λοιπές 
αξίες (€) 

 
 

Συνολικός 
Προϋπολογισµός 

 (€) 

1 0010890851 
Ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης 
στην ύπαιθρο της Ρόδου 

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 48.236,00 
0,00 0,00 

48.236,00 

2 0010931844 
Προµήθεια εξοπλισµού ανάδειξης 
φυσικού πλούτου περιοχών του ∆ήµου 
Κω 

∆ΗΜΟΣ ΚΩ 128.045,50 
0,00 0,00 

128.045,50 

3 0010949443 
Αξιοποίηση - Ανάδειξη Μονοπατιών 
Νήσου Αστυπάλαιας 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 104.058,64 
0,00 0,00 

104.058,64 

4 0010953440 
Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών και 
ποδηλατικών διαδροµών 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 200.719,59 
0,00 

0,00 200.719,59 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 
481.059,73 

 
0,00 0,00 

 
481.059,73 
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