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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. 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. 
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2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (CCI: 2014GR16M1OP001), όπως 
τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2017) 8399 final /06-12-2017 και C(2018) 8854 final/12-12-
2018, που αφορούν στην έγκριση της 1ης και της 2ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Κωδικός ΟΠΣ: 5001154 (Κωδ. Απόφασης:2112) 
Σελίδα 2 

3. Τη με αριθ. πρωτ. 3156/04-04-2019 (ΑΔΑ:Ω6ΜΒ465ΧΙ8-ΕΥΥ) Απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης, του εγγράφου 13ης 
Εξειδίκευσης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 

4. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ. αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014- 2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

5. Τη με αρ. πρωτ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 (ΦΕΚ981/Β/28.05.2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία: α) ορίζεται η διάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων 
του Άρθρου 5, Παρ. 4 του Ν.4314/2014 κατόπιν συγχώνευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και της Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάμεση Αρχή 
Μεταφορών» και β) καταργούνται οι αριθμ. πρωτ. οικ. 34576/11/05.01.2001 (ΦΕΚ35/Β/19.01.2001), Δ17α/10/68/Φ.8/27.12.2000 
(ΦΕΚ2/Β/04.01.2001) και Ρ1/77900/1246/08.12.2000 (ΦΕΚ4/Β/ 09.01.2001) ΚΥΑ σύστασης των ανωτέρω Ειδικών Υπηρεσιών, όπως 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την με αρ.12/ΕΥΘΥ1058/2017 (ΦΕΚ 81/Β/2018) όμοιά της. 

6. Την υπ. αρ. πρωτ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού (ΦΕΚ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για το Διορισμό της Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

7. Την επικαιροποίηση της αρχικής πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 : "Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών 
Αποβλήτων" (κωδικός πρόσκλησης ΟΠΣ: 1465) 

8. Την με αρ πρωτ. οικ. 10022/21-9-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΤ5465ΧΙ8-6Ε6) Απόφαση Ένταξης της Πράξης "ΔΡΑΣΕΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5001353 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

9. Την με αρ. πρωτ. 4509/17-5-2019 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την 
τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο " ΔΡΑΣΕΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ " με MIS 5001353 στο Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020".

 

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5001353
2.Δικαιούχος: ΔΕΔΙΣΑ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 4041335
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τέσσερα Υποέργα: 1. Υποέργο 1: Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση. Το έργο 
«Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ' Φάση» θα κατασκευαστεί νοτίως των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής 
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Χανίων στη θέση «Κορακιά» 
της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η κατασκευή 
του έργου θα περιλαμβάνει: α. Την κατασκευή ενός κυττάρου επέκτασης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής των 
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απορριμμάτων, που θα μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής του χώρου. β. Την κατασκευή βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες, θα διασφαλίζουν την πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη και λειτουργία 
όλων των σταδίων λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της λεκάνης ταφής του Χ.Υ.Τ.Υ. Η έκταση του γηπέδου επί του 
οποίου θα κατασκευαστεί η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. έχει επιφάνεια 68.706,18 m2. Η λεκάνη της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ θα 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της διατιθέμενης έκτασης αλλά και μέρος της ήδη απαλλοτριωμένης, αφού η βόρεια πλευρά της 
λεκάνης θα συμπίπτει με τη νότια παρειά της Β' φάσης του υφισταμένου Χ.Υ.Τ.Υ. Το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης θα είναι περίπου 67 
στρέμματα (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος μεταξύ της νέας λεκάνης και της υφιστάμενης, όπου θα γίνει η συναρμογή των 
απορριμματικών αναγλύφων) και η χωρητικότητά της θα ανέρχεται σε απορριμματικό όγκο 1.007.000 m3 συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιαμέσων προσωρινών καλύψεων. Η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. για λειτουργικούς λόγους θα χωριστεί σε 3 υποκύτταρα. Σκοπός 
της τμηματικής εκμετάλλευσης του χώρου σε διακριτά υποκύτταρα είναι η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης απομονωμένων τμημάτων 
του Χ.Υ.Τ.Υ., το μικρό μέγεθος λειτουργικού χώρου, η μείωση του εκάστοτε ενεργού χώρου ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή 
στραγγισμάτων και η σταδιακή απόδοση στη φύση των περαιωθέντων και αποκατασταθέντων κυττάρων. Ο διαχωρισμός της λεκάνης σε 
υποκύτταρα θα δημιουργείται με τη διαμόρφωση «σκαλοπατιών» κατά το σχηματισμό της λεκάνης απόθεσης, τα οποία δημιουργούν ένα 
φραγμό στην οριζόντια μετακίνηση των ομβρίων υδάτων μεταξύ των υποκυττάρων. Τα κατασκευαστικά έργα θα περιλαμβάνουν Έργα 
διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ., Έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ., Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, Έργα διαχείρισης βιοαερίου, Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας, Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, Έργα υποδομής (περίφραξη, έκπλυση τροχών, Η/Μ), Περιμετρική 
δενδροφύτευση, Δίκτυο άρδευσης, Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων, Έργα οδοποιίας. Στο φυσικό αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνεται και η εξάμηνη δοκιμαστική – αποδοτική λειτουργία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης που θα αποτελεί τμήμα των έργων 
επεξεργασίας στραγγισμάτων. 2. Υποέργο 2: Απόκτηση γης. Το αντικείμενο του υποέργου 2 είναι η απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης 
των 68.706,18 m2, για την κατασκευή του Υποέργου 1. Η απόκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν. 2882/2001), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. Η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
55/24-03-2015, υπέρ της Περιφέρειας Κρήτης και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 49/2016 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης για τον 
καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης. Η έκταση μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης θα παραχωρηθεί προς 
χρήση στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 3. Υποέργο 3: Κινητός εξοπλισμός επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 3 
αφορά την προμήθεια ενός συμπιεστή απορριμμάτων, βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 25.000 Kg. 4. Υποέργο 4: Τεχνικός Σύμβουλος για 
την κατασκευή της επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του 
υποέργου 1 της πράξης. 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Υποέργο 1: Με την υλοποίηση του υποέργου θα παραδοθεί πλήρως λειτουργικός ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(Χ.Υ.Τ.Υ.). Υποέργο 2: Με την υλοποίηση του υποέργου θα παραδοθεί η απαιτούμενη έκταση των 68.706,18 m2, για την κατασκευή του 
Υποέργου 1. Υποέργο 3: Με την υλοποίηση του υποέργου θα παραδοθεί ένας συμπιεστής απορριμμάτων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για 
τις ανάγκες λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. Υποέργο 4: Τα παραδοτέα του ΤΣ προς τον Εργοδότη θα είναι: 1. Εκθέσεις προόδου του έργου ανά 
τρίμηνο οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες 
καθυστερήσεις του. 2. Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των 
ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις επ' αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε 
στοιχείο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα του έργου (παρακολούθηση φυσικής 
και οικονομικής προόδου και κατασκευής του έργου). Στο τέλος θα φέρουν συνημμένα τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης, τα 
σημειώματα και τις έκτακτες εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά το διάστημα που αφορά η έκθεση. 3. Σχέδιο ενεργειών ΤΣ. 4. Σχέδιο 
συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης. 5. Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε 
ζητείται από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο. 6. Για τα υπόλοιπα θέματα ο ΤΣ θα συντάσσει και θα 
παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σημειώματα. 

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που 
οδηγείται σε ασφαλή διάθεση Τόνοι κατ' έτος Δεν εφαρμόζεται 37.206,00

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/11/2017.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η30/11/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 15/06/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- το χρονοδιάγραμμα παρατείνεται από 16-12-2019 έως την 30-11-2023 , 

-τροποποιείται η τιμή στόχος του δείκτη αποτελέσματος T4438 και 
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- τροποποιείται η συνολική δημόσια δαπάνη από 9.227.780,26 € σε 9.617.836,87 € (επιλέξιμη 9.505.434,16 €).

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 8.878.209,45 8.878.209,46 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 112.402,72 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 8.990.612,17 8.878.209,46 

 Γ.ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 627.224,70 627.224,70 
ΣΥΝΟΛΑ 9.617.836,87 9.505.434,16

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 9.617.836,87

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20.076,02

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 9.637.912,89

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ
4041335 ΔΕΔΙΣΑ 8.990.612,17
2010013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 627.224,70

ΣΥΝΟΛΟ 9.617.836,87 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 9.505.434,16 €
11. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 112.402,71 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από  

Συμμετοχή φορέα . 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  9.505.434,16 € 

Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2017ΣΕ27510128 NAI  9.156.163,22 
Ε2751 2017ΣΕ27510129 NAI  349.270,94 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 9.505.434,16 €. 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί 

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

- Ο δικαιούχος και κύριος του έργου υποχρεούται ν’ αποδεχθεί το ποσοστό συμμετοχής του κράτους στο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, 

εφόσον αυτό διαφοροποιηθεί σε σχέση με εκείνο που αποτυπώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει της οποίας δίνεται η 

χρηματοδότηση, λόγω εφαρμογής του ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 ή λόγω ανάκτησης υπεραντιστάθμισης. - Ο δικαιούχος και κύριος του έργου 

θα εγγράψει στον προϋπολογισμό κάθε έτους το ετήσιο ποσό της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής (από μη κρατικούς πόρους) για την 

χρηματοδότηση της πράξης με MIS: 5001353 - Προσαρτάται στην απόφαση ένταξης Παράρτημα που αφορά τις υποχρεώσεις του παρόχου 

της ΥΓΟΣ. Η υποβληθείσα Έκθεση τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ, που περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίστηκε η αντιστάθμιση για 

την παροχή της αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης. Τα δελτία παρακολούθησης της πράξης θα αποτυπώνουν την 

πρόοδο εφαρμογής των τοπικών σχεδίων δράσης των Δήμων που λαμβάνουν υπηρεσίες από τον πάροχο της ΥΓΟΣ και ειδικότερα τις 

ενέργειες για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. - Να υποβληθεί επικαιροποιημένο δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης στο ΟΠΣ. - 

Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο έργο των ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. Εφόσον απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ αυτές θα καλυφθούν με έξοδα 

του δικαιούχου.(Ν.4047/2012, Καν.1303/2013). Για το τμήμα του φυσικού αντικειμένου της πράξης 5001777 που αφορά κρατική ενίσχυση 

που χορηγείται υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ: - Να προσαρτηθεί 

Παράρτημα που αφορά τις υποχρεώσεις του παρόχου της ΥΓΟΣ. Για το τμήμα του φυσικού αντικειμένου της πράξης 5001777 που 

ενισχύεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο: - Ο 

δικαιούχος οφείλει να τηρεί διακριτή λογιστική μερίδα. - Ο δικαιούχος οφείλει να αποδέχεται τη δημοσίευση των πληροφοριών που 

αναφέρονται στο παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500 000 

ευρώ. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. - Ο πλήρης φάκελος της πράξης με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά 

έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 

(ΕΕ) 651/2014 φυλάσσονται από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία 

ενίσχυση δυνάμει του καθεστώτος. 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Φωτονιάτα Ευγενία
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Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα  
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ,  Νίκης 5-7, Αθήνα  

       3. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Μεσογείων  
119, 10192 Αθήνα

Εσωτερική διανομή: 

Μονάδα A’
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