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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταµείο Συνοχής  

  

 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκλήρωση και συµπλήρωση των υποδοµών ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων (phasing)» 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 
Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ/22-4-2005), 
2. Το άρθρο 3 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών, 
3. Το άρθρο 186 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) σχετικά µε τις αρµοδιότητες των περιφερειών, 
4. Την υπ’ αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την επικύρωση του 
αποτελέσµατος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
5. Το Νόµο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4328 / 2015 (ΦΕΚ 51 / Α / 14-05-2015) και 
το Νόµο 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69 / Α / 02-07-2015) και ισχύει,  
6. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) µε την οποία 
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 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…», 
8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, «για το 
Ταµείο Συνοχής», όπως ισχύει, 
9. Το µε αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης 
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(Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»,  
10. Την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3521Β/1-11-2016) για την τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί 
των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων», 
11. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001) που 
αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020, 
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) µε αρ. 173729 / 12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014 – 2020 (Α∆Α: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9), 
13. Την υπ’ αριθ. οικ.3848/2015 (ΦΕΚ Β’805/6-5-2015) ΥΑ περί Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τοµέα 
Περιβάλλοντος που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. οικ. 10383/2016 Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2891/12-9-2016), 
14. Την από 3-7-2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», µε την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία, η διαδικασία, το περιεχόµενο της 1ης εξειδίκευσης του ΕΠ, ο 
προγραµµατισµός των προσκλήσεων και των εντάξεων, οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η µεθοδολογία και τα κριτήρια 
επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
15. Την υπ’ αριθ. οικ.11748/6-10-2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», µε την οποία εγκρίθηκε µε γραπτή διαδικασία η 4η  εξειδίκευση του ΕΠ, 
16. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας οι οποίες χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (Κανονισµός «De Minimis»), 
17. Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2011, για την εφαρµογή του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας που 
χορηγούνται σε ορισµένες επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος 
(2012/21/ΕΕ), 
18. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11-1-2012) σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθµιση για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος (2012/C8/02), 
19. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11-1-2012) Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή 
αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (2011) (2012/C8/03), 
20. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 
1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), 
21. Το υπ’ αριθ. 19081/ΕΥΣ2887/30-4-2013 έγγραφο Γ.Γ. ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ µε θέµα: «Αντιµετώπιση σχεδίων 
διαχείρισης απορριµµάτων σε θέµατα ανταγωνισµού», 
22. Το Ν.4071/2012 (για την αρµοδιότητα του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας) & την υπ’ αριθ. 
70259/23-12-2013 Απόφαση του Γ.Γ. της Α.∆.Μ.Θ. (για την σύσταση του ενιαίου Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας) για µοναδικό δικαιούχο, 
23. Το από 19-9-2016 ηλεκτρονικό µήνυµα της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων που αφορά τον σχολιασµό του σχεδίου 
της παρούσας Πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µε α.π. 74391/ΕΥΚΕ 2634/13.7.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, 
24. Το υπ’ αριθ. 11097/8-11-2016 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην ΕΥ∆/ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας οι απόψεις της επί του περιεχοµένου της πρόσκλησης,  

Κ Α Λ Ε Ι  

τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

• ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟ∆ΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
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1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
1.1. Η δράση µε κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015, όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 
οικ.10383/2-9-16 στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πεδίο παρέµβασης 018) προκειµένου να καταστεί 
εφικτή η ολοκλήρωση της επέκτασης και η δηµιουργία νέων υποδοµών διάθεσης αστικών αποβλήτων, που δροµολογήθηκαν 
κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθµού ωριµότητας και 
σκοπιµότητας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόµιµης διάθεσης υπολειµµάτων στις εξυπηρετούµενες περιοχές, υπό 
την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρηµένο ΠΕΣ∆Α. Οι τµηµατοποιηµένες (phasing) πράξεις του ΕΠ 
Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 που αφορούν στις ανωτέρω υποδοµές είναι: 
• Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος 
βιολογικού 
• Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Β∆ ΠΣΘ) 
• Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας 
• Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ Β∆ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης 
• Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειµµάτων 4ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής 
• Επέκταση του υφιστάµενου Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε την προµήθεια 
εξοπλισµού για την αύξηση της δυναµικότητας του και εργασίες αναβάθµισης του χώρου λειτουργίας 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη Β’ φάση των ανωτέρω πράξεων. Η υποβολή προτάσεων από το δικαιούχο προϋποθέτει την 
τροποποίηση των πράξεων στο ΕΠ Μακεδονία-Θράκη 2007-2013, µε τον προσδιορισµό της Α΄ φάσης των εν λόγω πράξεων. 
 
1.2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. 
(ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013. 
 
1.3. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 
παρ. 2 και Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στον ακόλουθο θεµατικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα 

ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 
Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

ΚΩ∆.  2 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

ΚΩ∆.  14 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ∆εν εφαρµόζεται  ΚΩ∆.  0 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 7ΤΣ16   
  
 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων ΚΩ∆. 06 

 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στον τοµέα των αποβλήτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτηµένου της Ένωσης και να 
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

ΚΩ∆. 6i 

ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ολοκληρωµένης διαχείρισης 
αποβλήτων, µε βάση τους επικαιροποιηµένους ΠΕΣ∆Α. - ∆ιασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα 
υποδοµών ανάκτησης και διάθεσης. 

ΚΩ∆. 27 

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, 
οι οποίοι είναι:  

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών  

Ε.Π:2 Α.Π.14 ΤΑΜΕΙΟ: ΤΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6i 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4412  
Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 
Τόνοι κατ' έτος ∆εν εφαρµόζεται 390.000   

 

Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελέσµατος 
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  Ε.Π:2 Α.Π.14 ΤΑΜΕΙΟ: ΤΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6i 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩ∆. 
ΕΙ∆IΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4438  
Αστικά στερεά απόβλητα που 

οδηγούνται σε ασφαλή 
διάθεση 

Ποσοστό (%) ∆εν εφαρµόζεται 27 39    

 
Για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση των δεικτών, ο ∆ικαιούχος της κάθε πράξης οφείλει να συµµορφώνεται µε 
τις σχετικές προβλέψεις / απαιτήσεις του Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών, να ενηµερώνει έγκαιρα την 
ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την πορεία υλοποίησης των δεικτών της πράξης και να επιτρέπει την πρόσβαση σε σχετικά 
δεδοµένα σε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους της. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

3.1  Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη (όπου  συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτική συνδροµής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 
πρόσκληση κατανέµεται κατά πεδίο παρέµβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:  

Πίνακας 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΩ∆: 2 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - Προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) 

ΚΩ∆: 14 

ΤΑΜΕΙΟ: ΤΣ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: 7ΤΣ16 

ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

018:∆ιαχείριση οικιακών 
απορριµµάτων (συµπεριλαµβανοµένης 

της µηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερµικής 

επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και 
της υγειονοµικής ταφής) 

14.6i.27.8.4:Ολοκλήρω
ση και συµπλήρωση 

υποδοµών 
ολοκληρωµένης 

διαχείρισης αποβλήτων 
στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

∆εν εφαρµόζεται 37.500.000 

3.2 Η ΕΥ∆/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 
δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας 
σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω των  ιστοσελίδων του ΕΠ: www.pepkm.gr και www.ymeperaa.gr και 
www.espa.gr.  

3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης 
δηµόσιας δαπάνης. 

3.4 Επισηµαίνεται ότι έργα υποδοµών και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων που αφορούν την συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση 
και διάθεση αστικών αποβλήτων ενδεχοµένως αποτελούν ειδικές περιπτώσεις άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων 
(που προκύπτουν από την επιβολή τελών ή εκµετάλλευση των προϊόντων), οι οποίες παράγουν αποτέλεσµα προς το 
γενικό δηµόσιο όφελος και δεν θα µπορούσαν να παρασχεθούν από την αγορά χωρίς την παρέµβαση του κράτους. Ως εκ 
τούτου είναι δυνατόν να συνιστούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) που ενέχουν ή όχι στοιχεία 
κρατικής ενίσχυσης και µπορεί να εξετάζονται ως τέτοιες, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές το ύψος της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης του έργου προσδιορίζεται µέσω κατάλληλης χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης προσδιορισµού της 
αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο δίκαιο των ΥΓΟΣ, η οποία θα αφορά αποκλειστικά στο κόστος της 
απαιτούµενης υποδοµής έως του ποσοστού ελλείµµατος χρηµατοδότησης που προκύπτει από την σχετική 
χρηµατοοικονοµική ανάλυση. 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. 
Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.  
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4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι 
οι σχετικές πληρωµές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στην 
αριθµ.110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β’3521/2016) Απόφαση για την τροποποίηση και αντικατάσταση της µε αρ. 
Πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας 
δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
πράξεων».  

4.4 Έργα µε έσοδα  
Προκειµένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη µετά την ολοκλήρωσή της και 
ενδεχοµένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, διενεργείται από τον δικαιούχο χρηµατοοικονοµική ανάλυση 
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που είναι συνηµµένες στην παρούσα πρόσκληση Ο_Ε.Ι_4 «Oδηγίες για τον 
υπολογισµό των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020»).  
 

4.5 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας. 
Για να τύχουν χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:  
(i) Οι προς χρηµατοδότηση πράξεις πρέπει να εντάσσονται στο εγκεκριµένο και αναθεωρηµένο βάσει της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ και του ΕΣ∆Α(2015), ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
(ii) Αν κατά την ένταξη της πράξης ο ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει ακόµα εγκριθεί, οι πράξεις 
µπορούν να ενταχθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους: 
Για τις πράξεις που δροµολογήθηκαν κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και έχουν συµβασιοποιηθεί ή η 
διαγωνιστική τους διαδικασία είναι σε εξέλιξη, οι πράξεις µπορούν να ενταχθούν εάν µε το συγκεκριµένο περιεχόµενό 
τους περιλαµβάνονται στο σχέδιο ΠΕΣ∆Α που έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες των ΥΠΕΝ και 
ΥΠΕΣ∆Α, σύµφωνα µε σχετική βεβαίωση της οικείας αρχής σχεδιασµού του ΠΕΣ∆Α. 
Για τις πράξεις χωρίς σύµβαση ή διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη, θα τεθεί ειδικός όρος κατά την ένταξη, ότι ο 
ΠΕΣ∆Α θα πρέπει να έχει εγκριθεί πριν την προέγκριση δηµοπράτησης του κυρίως υποέργου της πράξης και ότι ο 
εγκεκριµένος ΠΕΣ∆Α θα περιλαµβάνει την πράξη µε το συγκεκριµένο περιεχόµενό της. 
Στην περίπτωση δικτύων και εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, για τα οποία απαιτείται λειτουργία, 
περιβαλλοντική παρακολούθηση, συντήρηση ή/και µετέπειτα φροντίδα, ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει έκθεση µε 
αναλυτικές πληροφορίες για τη διασφάλιση τους. 

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, 

απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: 
5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του  ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και  
5.1.2 αφετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης  

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr. 

Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση 
για κωδικό φορέα σύµφωνα µε τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηµατοδότησης 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και µόνο η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται 
υπογεγραµµένη στην  

• «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» στη διεύθυνση Λεωφ. 
Γεωργικής Σχολής 65  Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 

από την 21/11/2016 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 28/02/2017 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής 
προτάσεων).  

∆ε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηµατοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσµιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει 
προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

Στην περίπτωση της άµεσης αξιολόγησης η ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο 
της ανωτέρω προσδιοριζόµενης ηµεροµηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης 
δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω των ιστοσελίδων 
www.pepkm.gr και www.ymeperaa.gr και www.espa.gr. 

5.3 Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αίτησης χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα:  

• 01. Αίτηση Χρηµατοδότησης 
• 02. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 
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• 05. Απόφαση Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 
• 23. Πίνακας διαχωρισµού Οικονοµικού και Φυσικού Αντικειµένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις 
• 60. ∆ιοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δοµής, εφόσον απαιτείται (Αφορά στις πράξεις που έχουν µη 

συµβασιοποιηµένα υποέργα: Συµπλήρωση σχετικών υποδειγµάτων που αναφέρονται σε εργολαβίες και 
προµήθειες) 

• 33. Έκθεση τεκµηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία 
• 53. ∆ελτίο Ενεργειών Ωρίµανσης και Υποχρεώσεων Πράξης 
• 22. Τυποποιηµένα χρονοδιαγράµµατα για την εκτίµηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράµµατος 
• 20. Υπολογισµός  των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων, 

σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες συνθήκες που αναγράφονται στην αίτηση χρηµατοδότησης. Στις 
περιπτώσεις ΥΓΟΣ θα ληφθούν υπόψη τα κάτωθι (σηµείο 5.4) 

• Λοιπά έγγραφα: 
- ∆ήλωση του δικαιούχου που να δηλώνει τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζει το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
- Έκθεση µε κατάλληλες πληροφορίες για την διασφάλιση της λειτουργίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, 
συντήρησης ή/και µετέπειτα φροντίδας (εφόσον απαιτείται) από τον αρµόδιο Φορέα λειτουργίας. 

 

5.4 Για δράσεις που πρόκειται να εξετασθούν στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) θα 
προσκοµίζονται τα κάτωθι στοιχεία: 

1. Έκθεση ΥΓΟΣ που θα περιλαµβάνει τεκµηρίωση για τα ακόλουθα: 
• Τον πάροχο της ΥΓΟΣ και το κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει ότι έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα 

για τη χορηγούµενη ΥΓΟΣ. 
• Τεκµηρίωση της συγκεκριµένης ΥΓΟΣ, ως τµήµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για να τεκµηριωθεί µια δράση ως ΥΓΟΣ πρέπει να αποδεικνύεται ότι α) απευθύνεται σε πολίτες 
και αποβλέπει στο συµφέρον του κοινωνικού συνόλου, β) εξυπηρετεί τους ειδικούς στόχους που συνδέονται µε 
την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και την ποιότητα των εδαφικών συστηµάτων, γ) παρέχεται σε συνθήκες 
έλλειψης ή µη ικανοποιητικής ανάπτυξης της σχετικής αγοράς, δ) η υλοποίηση της δράσης µε ίδιους πόρους του 
δικαιούχου θα είχε ως αποτέλεσµα την υπερβολική αύξηση των τελών προς τους πολίτες (που θα 
εξυπηρετούνται από την δράση), γεγονός µη αποδεκτό από κοινωνική άποψη, ε) ο πάροχος της ΥΓΟΣ έχει 
αποκλειστικό δικαίωµα για την παροχή της. 

• Αναλυτική παρουσίαση του φυσικού αντικειµένου και των επιµέρους τµηµάτων της υποδοµής που συνδέεται µε 
την παροχή της ΥΓΟΣ. 

• Τη διάρκεια ανάθεσης της ΥΓΟΣ, µετά την ολοκλήρωση της σχετικής υποδοµής, λαµβάνοντας υπόψη και το 
αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο καθορισµού της ΥΓΟΣ (Απόφαση ΥΓΟΣ ή Ανακοίνωση ΥΓΟΣ ή κανονισµός de 
minimis ΥΓΟΣ). 

• Τη γεωγραφική περιοχή που συνδέεται µε την ΥΓΟΣ 
• Στοιχεία ότι η κατασκευή της υποδοµής και η προµήθεια του εξοπλισµού που συνδέεται µε την ΥΓΟΣ θα 

υλοποιηθεί µέσω ανοιχτής διαδικασίας βάσει της οδηγίας 2014/24/ΕΕ αποσκοπώντας στο χαµηλότερο δυνατό 
κόστος. 

2. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό της αντιστάθµισης που χορηγείται για την παρεχόµενη ΥΓΟΣ. 
Η ανάλυση θα περιλαµβάνει τις ακριβείς παραµέτρους που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισµό της 
χορηγούµενης αντιστάθµισης καθώς και περιγραφή του µηχανισµού ελέγχου της υπεραντιστάθµισης. Η 
αντιστάθµιση πρέπει να περιορίζεται στο µέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή µέρους των 
δαπανών που πραγµατοποιούνται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής της καθορισµένης ΥΓΟΣ, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός εύλογου κέρδους. Η αντιστάθµιση για την παρεχόµενη ΥΓΟΣ 
θα αφορά αποκλειστικά στο κόστος της απαιτούµενης υποδοµής έως του ποσοστού ελλείµµατος χρηµατοδότησης 
που προέκυψε από την σχετική χρηµατοοικονοµική ανάλυση. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας για παροχή Υπηρεσιών Γενικού 
Οικονοµικού Συµφέροντος, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του συνηµµένου Παραρτήµατος, µόνο εφόσον η πρόταση 
αφορά αίτηση ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας ΥΓΟΣ βάσει κανονισµού 360/2012. 

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά 
αποκλειστικά µέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, 
εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου pdf.  

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο 
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην  

•  ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65  
Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 

τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνηµµένα στην υπογεγραµµένη αίτηση χρηµατοδότησης.  
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6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο ή τον συντονιστή εταίρο, στην περίπτωση που η 
υλοποίηση της υποβαλλόµενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους,  σύµφωνα µε τις 
ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας σε δύο στάδια:  

Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης 

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων  

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω µεθοδολογία :  

Άµεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΥ∆ του ΕΠ 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
της πρότασης του δικαιούχου, από την αρµόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία 
υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο. [παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014] 

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 

Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην ΕΥ∆ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά 
µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 της ΥΑ µε αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 
712/31.07.2015 (ΦΕΚ/Β/24.08.2015). Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη ηµέρα της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της 
αξιολόγησης, ήτοι:  

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης  

β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, στην περίπτωση άµεσης 
αξιολόγησης 

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από το ∆ικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραµµένη και 
από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.  

Η ΕΥ∆ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα 
αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ και κοινοποιούνται 
στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών και αναρτώνται στο 
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια. 

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση 
του Προϊσταµένου της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
ένστασης.  

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ που συµµετείχαν στη 
διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριµένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούµενη ανεξαρτησία, µέσω της υποβολής δήλωσης µη 
σύγκρουσης συµφερόντων. 

Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσµατα του Σταδίου Α’ (άµεση ή συγκριτική αξιολόγηση) γίνει 
δεκτή, η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.  

Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης: 

• Στην περίπτωση εφαρµογής άµεσης αξιολόγησης, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση η πρόταση, επιλέγεται για 
χρηµατοδότηση µε βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησής και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής 
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ εισηγείται την 
έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης.  

6.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια προηγούµενης 
θετικής εισήγησης του προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

6.5 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των 
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δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες 

διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΤΡΥΦΩΝ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, 2313 321 722, e-mail: txatzioannou@mou.gr 
7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους 
κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των 
προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης 
φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της 
πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepkm.gr και www.ymeperaa.gr και www.espa.gr. Ο 
ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. 
και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 

 

 

 

Συνηµµένα: 

1. Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης 
2. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης 
3. Υπόδειγµα χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης υπολογισµού καθαρών εσόδων και οδηγίες συµπλήρωσης για τα έργα που 
παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται 
4. ∆ελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίµανσης & Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται 
5. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 
6. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 
7. Υποδείγµατα που τεκµηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα του δικαιούχου 
8. Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 81986/EΥΘΥ712/31.7.2015, 1822ΦΕΚ(Β)24.08.2015 
9. Λοιπά έγγραφα 
- Τυποποιηµένα (πινακοποιηµένα) χρονοδιαγράµµατα. 
- Πίνακας 1 για την αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών, τεχνικών υποστηρικτικών µελετών της πράξης και του βαθµού 
ωρίµανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου σταδίου των µελετών. 
- Πίνακας 2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθµού προόδου αυτής. 
- Πίνακας 3, βάσει του οποίου εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση 
µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της εγκεκριµένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του ΕΠ. 
- Πίνακας διαχωρισµού Οικονοµικού και Φυσικού Αντικειµένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις. 
- Παράρτηµα ΙΙ: Για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε 
αναπηρία», προκειµένου να συνταχθεί η «Έκθεση Τεκµηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε 
αναπηρία». 
- Παράρτηµα ΙΙΙ: Ειδικοί όροι που θα τεθούν στην απόφαση ένταξης για τις περιπτώσεις πράξεων που περιλαµβάνουν ΥΓΟΣ 
- Παράρτηµα IV: Υπεύθυνη ∆ήλωση de minimis ΥΓΟΣ 
Το σύνολο των συνηµµένων εγγράφων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.espa.gr και 
www.ymeperaa.gr και www.pepkm.gr 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟ∆ΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8, 546 26, Θεσσαλονίκη 
 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Πλ. Αγγ. Γάτσου, 58400 Αριδαία  
 
∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
63075 Ιερισσός 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Βενιζέλου 45, 546 31 Θεσσαλονίκη  
 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 
63077 Κασσάνδρεια 

Κοινοποίηση: 

1. Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 
2. Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα 
3. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα 
4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα 
5. Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού, Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική 
∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Τµήµα Κατάρτισης Π∆Ε, Υπόψη κ. Γρουζή, Νίκης 5, Πλ. Συντάγµατος, 10180, Αθήνα 
6. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Κόνιαρη 15, 11471, 
Αθήνα 

Εσωτερική διανοµή: 

- Μονάδα Β1 ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ 

- Μονάδα Β2 ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
 

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 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.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να τηρούν 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 Π∆Ε 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 Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της 
∆.Α. προς τη ∆∆Ε.  

Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί τους  µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από 
προειδοποιητική επιστολή της ∆Α 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 ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, 
αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) 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. 

(iii) Να λαµβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π 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 ενηµερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 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 τις διαδικασίες 
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.  

(v) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού  
Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 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, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων 
και γενικότερα τη  διαδροµή ελέγχου των πράξεων. 

(vi) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα 
µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιούν διασύνδεση των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρµόζουν το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής του στην 
παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.  

(viii) - 
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3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να λειτουργούν 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 τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν 
πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης 
∆απανών.  

(iii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π 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 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 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. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
(i) Να αποδέχονται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π 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 
συχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας 
παρέµβασης της πράξης.  

(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Κανονισµού 1303/2013 και 
ειδικότερα:  
α)  Να αναρτούν 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 τοποθετούν 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 Κανονισµό 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 λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη 
περιγραφή, ανάλογης µε το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική 
στήριξη από την Ένωση. 

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

ε)  Να ενηµερώνουν 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) - 

 
 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

(i) Να τηρούν και να ενηµερώνουν φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την 
ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται 
σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηµατολόγια, υπεύθυνες 
δηλώσεις, κλπ που συµπληρώνουν οι συµµετέχοντες.  
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 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους 
περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης 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 τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που 
τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

(iii) Να τηρούν 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π 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 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης 
των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν 
τον φορέα) 
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