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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 24-03-2020
Α.Π.: 16537/86
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική
διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών
και κοινωνικών πολιτικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045546 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το

άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Τις

διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] όπως ισχύει.
5. Το

Ν. 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 ισχύει.
6. Την

Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την

έγκριση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
7. Την

εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017 για την

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10170 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του
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ΕΠ «Αττική» 2014-2020 για στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση για την Περιφέρεια Αττικής».
8. Τον

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά &
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
9. Το

με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».
10.

Τη με αρ. πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ 421/07.06.2018 (ΦΕΚ 2080/Β/07.06.2018) Υπουργική Απόφαση με
θέμα: Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2018 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής
Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 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», όπως ισχύει.

11.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

12.

Τον Οδηγό Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

13.

Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ 2857/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β')» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).

14.

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)

15.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – ΓΑΚ)

16.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»),

17.

Την με αρ.πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 Εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020»

18.

Το με αρ.πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ 4023/2-11-2016 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με την
αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών
Ενισχύσεων».

19.

Το με αρ.πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ6282/28-08-2017 έγγραφο με τίτλο «Οδηγίες και παρότρυνση τήρησης
διαδικασιών προς φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων»

20.

Την από 03–07–2015 [ΑΔΑ: Ω35Κ7Λ7–6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Αττική» 2014– 2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της
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εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι
τεθέντες κατ' έτος στόχοι.
21.

Την από 03–07–2015 [ΑΔΑ: Ω35Κ7Λ7–6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Αττική» 2014 - 2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των
πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην
πρόσκληση έγγραφο.

22.

Τα αποτελέσματα της 25ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική»
2014-2020, ως προς το 6ο θέμα με τίτλο «Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια
Επιλογής

της

Δράσης

2.3.1.Ε.Φ.Δ.Πειραιά.

τα

οποία

εγκρίθηκαν

με

την

υπ.

αριθ.

2670_2018/31.8.2018 Απόφαση [ΑΔΑ: 6Α167Λ7-2Ι8].
23.

Το με αρ. πρωτ.104746/ΕΥΚΕ1632/5-10-18 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΦΔ: 48011/237/15-10-2018) έγγραφο
της ΕΥKE του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο "Γνωμοδότηση επί τεσσάρων σχεδίων
προσκλήσεων του Δήμου Πειραιά»

24.

Το με αρ.πρωτ.112782/ΕΥΣΣΑ 1897 έγγραφο της ΕΥΣΣΑ με θέμα: «Γνωμοδότηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με
μικρής κλίμακας τροποποιήσεις σχετικά με την εγκεκριμένη από 31.8.2018 απόφαση έγκρισης της
25ης Γραπτής

Διαδικασίας

[ΑΔΑ:

6Α167Λ7-2Ι8]

για

τις

δράσεις

2.3.Ε.Φ.Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ,

3.4.4.Ε.Φ.Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ και 6.3.1.Ε.Φ.Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ της ΟΧΕ»
25.

Το με αρ. πρωτ. 36901/131/26-07-2018 έγγραφο μας προς την Γενική Γραμματέα Ψηφιακής
Πολιτικής

26.

Την από 29.10.2018 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

27.

Τη με αριθμ. πρωτ.64498/354/11-12-2018 (Κωδ. PIR003) πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 του Δήμου
Πειραιά για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 προς τους
δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020».

28.

Το με Αριθ. Πρωτ. :31636 - 20-03-2020 (Σχετ: Την από 12/03/2020 ηλεκτρονική επικοινωνία του
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά για γνωμοδότηση επί
ζητημάτων Κ.Ε. για το εν θέματι έργο (αρ.πρωτ. εισ. ΕΥΚΕ 379/ 12-3-2020). έγγραφο της ΕΥKE του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο "Γνωμοδότηση επί του έργου με τίτλο «Ευφυής
ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση
της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών
πολιτικών», για έλεγχο συμβατότητας με τους κανόνες για κρατικές ενισχύσεις.

29.

Το με ID:69244 –06-03-2020 12:19 μμΤεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ και τα
συνημμένα σε αυτό έγγραφα του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» προς τον ΕΦ «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.

30.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της
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αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της
πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
31.

Την με αριθμ.86/23-03-2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Δήμου Πειραιά.

Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική
διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών
αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων
Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» του Ε.Π. «Αττική».

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):
2.Δικαιούχος:
3.Κωδικός Δικαιούχου:
4.Φυσικό

5045546
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
40105085

αντικείμενο της πράξης:

πρόταση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας ευφυούς ενοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
το Δήμο Πειραιά η οποία :(α) θα προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων και
διεπαφών, καλύτερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων
του Δήμου, θέτοντας μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους προς αυτή τη κατεύθυνση,
(β) θα διαχειρίζεται αστικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας (urban data), μέσω κατάλληλων εργαλείων
επεξεργασίας, ανάλυσης και διάθεσης της πληροφορίας, που θα ενισχύσει την ικανότητα του Δήμου στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στην έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση,
(γ) θα παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση της πόλης, σε στοιχεία όπως κυκλοφοριακή κίνηση,
κατάσταση σε επιλεγμένα δίκτυα, κ.α., σε πραγματικό χρόνο και την ταυτόχρονη οπτικοποίηση και
παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων που δημιουργούνται και κυκλοφορούν στον ιστό της πόλης.
Η

5. Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα της πράξης ανά υποέργο και Φάσεις είναι τα ακόλουθα:
Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής:

Π1.1 Μελέτη Εφαρμογή

Φάση Β: Προμήθεια Εξοπλισμού
Π2.1 Εξοπλισμός (Hardware, λογισμικό και λοιπός εξοπλισμό

Π2.2 Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού
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Φάση Γ: Ανάπτυξη Ευφυούς Πλατφόρμας:

Π3.1 Πλατφόρμα

Π3.2 «Έξυπνες» Εφαρμογές (applications) που εμπεριέχονται στην ευφυή πλατφόρμα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έξυπνη Διακυβέρνηση (Piraeus City Governance)
Διαχείριση αδειοδότησης επιχειρήσεων, παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων και Τελών Δήμου
Ψηφιακές συμβουλευτικών υπηρεσιών (e-consulting, e-mentoring).
Διαχείριση πόρων οδοφωτισμού και κτιριακού φωτισμού
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Διαχείριση αισθητήρων
Διαχείριση Αστικού Πρασίνου
Στρατηγική Επιχειρησιακή Πληροφόρηση
Διεπαφές
Ticketing & Help Desk

Π3.3 Διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά συστήματα

Π3.4 Τεκμηρίωση συστήματος

Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία
Π4.1 Πλήρως ελεγμένες πλατφόρμα και εφαρμογές σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις
πραγματικές (εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη κοινότητα χρηστών, χρησιμοποιώντας
πραγματικά δεδομένα), έτοιμες να μπουν σε παραγωγική Λειτουργία υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου
Υπηρεσιών

Φάση Ε: Εκπαίδευση

Π5.1 Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών Φορέα – διαχειριστών / χρηστών, εγχειρίδια

Π5.2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών Φορέα – διαχειριστών / χρηστών – Αξιολόγηση Εκπαίδευσης

Φάση ΣΤ: Δημοσιότητα

Π6.1 Ενέργειες Δημοσιότητας

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΔΕΙΚΤΗ
SO007

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Ψηφιακές υπηρεσίες που
δημιουργούνται/αναβαθμίζονται

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3,00

7.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2020.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως
01/09/2020.

30/08/2022.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό
806.451,61
806.451,61
χωρίς ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ
193.548,39
193.548,39
1.000.000,0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
1.000.000,00
0
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

10.

1.000.000,00

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.000.000,00 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 1.000.000,00 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠ0851

2020ΕΠ08510041

Νέο Εργο ΠΔΕ

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
συνεχίζει να
ΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
πληρώνει την
πράξη)

NAI

0,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

1.000.000,00

* 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 Π∆Ε ανέρχεται σε 1.000.000,00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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 ∆Α επανεξετάζει την πράξη και µπορεί να
προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
Ο δικαιούχος πρέπει να υλοποιήσει το σύνολο της πράξης µέσω «ανοικτής, διαφανούς, αµερόληπτης και άνευ όρων διαδικασίας
υποβολής προσφορών». Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο αυτό ο δικαιούχος πρέπει:
α) να διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία σύµφωνα µε τις αρχές του ενωσιακού δικαίου (ίση µεταχείριση των υποψηφίων
αναδόχων, διαφάνεια, δηµοσιότητας της διαδικασίας, αναλογικός χαρακτήρας του ανταλλάγµατος του αναδόχου, αρχή του
πραγµατικού ανταγωνισµού, αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης υπηρεσιών που παρέχονται από ανάλογους φορείς του
εξωτερικού) γιανα αναθέσει σε άλλες οικονοµικές οντότητες τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της πράξης,
εφαρµόζοντας κατ΄αναλογία τις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το
δυνατόν καλύτερη λύση µε το χαµηλότερο κόστος,
β) από τις ανωτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να αποκλείονται, µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης,
οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα ανταποκρίνονται στα διαγωνιστικά κριτήρια επαγγελµατικής επάρκειας και
γ) µε την χορηγούµενη κρατική χρηµατοδότηση δεν θα καλύπτονται παρά µόνο οι δαπάνες των παρόχων για την παροχή των

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5045546 (Κωδ. Απόφασης:9281)

Σελίδα 7

ΑΔΑ: Ω9ΡΥΩΞΥ-Γ7Ω
υπηρεσιών που θα ανατεθούν µέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών, βάσει των τιµών της αγοράς, καθώς και ένα εύλογο κέρδος
τους, όπως θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία.Σε συνέχεια των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι ο δικαιούχος αναφέρει ότι
θα υλοποιήσει το σύνολο
της Πράξης µε προκήρυξη δηµόσιας σύµβασης, µε «Ανοικτή ∆ιαδικασία» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Προϋποθέσεις που η πρόσθετη τήρηση τους απαιτείται προκειµένου να υποστηριχθεί ότι δεν χορηγείται οικονοµικό πλεονέκτηµα
στο δικαιούχο:
• τήρηση χωριστού λογαριασµού, ώστε να αποκλείεται κάθε ενδεχόµενη χρήση του ποσού που δίδεται στον δικαιούχο για την
κάλυψη άλλων δαπανών, πλην αυτών που αφορούν ειδικά τη συγκεκριµένη δράση
• µη παράλληλη χρήση των χώρων, του εξοπλισµού κ.λπ. που ενδεχοµένως θα
χρησιµοποιηθούν/επιδοτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και για άλλες ανάγκες του δικαιούχου,
• σε ενδεχόµενη περίπτωση αγοράς εξοπλισµού, ο οποίος θα παραµείνει στην
κυριότητα του δικαιούχου και µετά την ολοκλήρωση της πράξης και θα δύναται να
χρησιµοποιηθεί και στο µέλλον για άλλους σκοπούς/δράσεις, πρέπει να προβλέπεται ότι από το πρόγραµµα θα καλυφθούν µόνον
οι δαπάνες απόσβεσης του εξοπλισµού αυτού για το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει η παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο
της πράξης,
• σε περίπτωση πρόβλεψης πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου η διάρκεια οφείλει να είναι όσο και η
παροχή της εξεταζόµενης υπηρεσίας και µε όρους όχι ευνοϊκότερους των ισχυόντων για το υφιστάµενο προσωπικό του φορέα,
• η χρήση εξειδικευµένης µελέτη (benchmark) που καταδεικνύει τα εν λόγω κόστη για τέτοιου είδους δράσεις

Ο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ
Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων
2. Εισήγηση ένταξης πράξης.
Κοινοποίηση (αποστολή με email):
1. Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού 98, 117-41, Αθήνα
2. Αρχή Πληρωμής, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105-57, Αθήνα
Εσωτερική διανομή (αποστολή με email):
1. Γραφείο Δημάρχου Πειραιά
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Πειραιά
3. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά (ΕΦΔ Πειραιά)
4. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της
έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω
υποχρεώσεις :

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσίακατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη αειφόρο
ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρώνκαι γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε
Αναπηρίες.
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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 τηςπράξης, 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 πράξηςπου αντιστοιχεί
στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της ∆Α ή του ΕΦ προς τη ∆∆Ε. 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 ∆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 διασφαλίζειτο 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) γιατις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνταιµε 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 ∆ιαχείρισης 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 τασχετικά έγγραφα που αφορούν στη
φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατοςδιαχείρισης
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 προβλέπεταιστις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστηµάτων του µετο ΟΠΣ
– ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών 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 τουφορέα 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.
Οιδικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδοµένων
µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) και στιςπεριπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή
παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα).

3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο τηςποιότητας 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 τηνπράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς
τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάµεσο Φορέα, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης
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∆απανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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 τωνπροτέρων 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.

5.

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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii)

Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i)

Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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 τηςπράξης.

(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.
Οιαναµνηστικές 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 στήριξηαπό 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. καιτην υλοποίησή της στο πλαίσιο
επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που
χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά
κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιαςπράξης 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.
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6.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(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 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους
οποίους περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Η ∆Α 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 ήσε 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ελτίου
∆ήλωσης ∆απάνης.

(iii)

Να τηρεί 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 (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 απότην 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 δηµόσιοοργανισµό
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 εναλλακτικά τον ΕΦ) ή
καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιοπου διέπει την πράξη.
Η τήρησητων µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση τηςπράξης, µε διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την ∆.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)

Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την ∆.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης τωνµακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται
σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7.

Ειδικοί Όροι
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