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Αθήνα 03/06/2019
Α. Π.: οικ. ΕΥ∆/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5371/03-06-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ταχ. Δ/νση: Κόνιαρη 15 Αθήνα, 114 71
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗ
Τηλ.: 2132142228, 210 6930150
Fax: 210 6930188
Email: d.solidaki@mou.gr

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Σπυριδούλα Σκαλτσάρη

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1
ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148
ΑΤΟΜΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002006 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 και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005),
3. 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,
4. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β’/23.01.2018) «Τροποποίηση και
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αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14»
(ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
5. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
6. 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 όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση C(2017) 8399 final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση) και την Απόφαση
C(2018) 8854 final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση
7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (ΦΕΚ 5968/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση [Αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(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”»
8. Τη με αρ. πρωτ. 84528/ΕΥΘΥ606 /1-08-2017 (ΦΕΚ 2706/Β/01.08.2017) υπουργική απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση
κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή»,]
9. Τη με αριθ. πρωτ. οικ 5083/28-4-2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός
πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 (κωδικός ΟΠΣ 1474, ΑΔΑ: 7T764653O7-ΩA8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ. 3733/15-05-2018 Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".
11. Την σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1 ΑΣΤΕΡΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ» 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):
5002006
2.Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
3.Κωδικός Δικαιούχου:
40135108
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η παρούσα πράξη αφορά στην κατασκευή τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης ενός (1) Αστέρα, δυναμικότητας 148
ατόμων στη θέση Καλογριά του Δήμου Σκύρου, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του
Ν. 14129/15 (ΦΕΚ 1476 Β/14-07-2015: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων
Τουριστικών Κατασκηνώσεων) και περιλαμβάνει παρεμβάσεις που συνοψίζονται στις εργασίες διαμόρφωσης του
υποδομών της Κατασκήνωσης (Ύδρευση, Αποχέτευση, Πυροπροστασία, Κτίρια Λειτουργίας, Υποδοχής και Υγιεινής,
Χώρος Ανάπτυξης Σκηνών και Τροχόσπιτων, Διαμόρφωση Οδοποιίας, κλπ.) καθώς τις εργασίες προστασίας, ανάδειξης
και προβολής του Δασικού Οικοσυστήματος και της Τουριστικής Εγκατάστασης. Η προς ανάπτυξη έκταση έχει πολυγωνικό
σχήμα και το εμβαδό του γηπέδου είναι 9687.56 τ.μ. Η μορφολογία του εδάφους παρουσιάζει ήπιες κλίσεις μικρότερες του
10% και γειτνιάζει δυτικά με τη καθορισμένη γραμμή αιγιαλού (ΦΕΚ 103/Δ/2016). Η συνολική έκταση είναι παραθαλάσσια,
με μήκος ακτογραμμής 250 μέτρα περίπου και βρίσκεται στην βορειοδυτική – δυτική ακτή της Σκύρου, απέναντι από την
βραχονησίδα «Κώτσυλες» γνωστής με το τοπωνύμιο «Καλογριά ή Κυρά-Παναγιά», περίπου 15 χλμ. δυτικά του
παραδοσιακού οικισμού Σκύρου. Η ευρύτερη περιοχή εκτείνεται στα όρια του Δημοτικού Δάσους της Σκύρου το οποίο
καλύπτεται από πλούσια βλάστηση δημιουργώντας ένα παρθένο περιβάλλον εξαιρετικής φυσικής ποιότητας και ομορφιάς.
Με την ανάπτυξη της προτεινόμενης εγκατάστασης θα δημιουργηθεί ένας τουριστικός προορισμός, ο οποίος θα
αναβαθμίσει σημαντικά το προφίλ και το τουριστικό δυναμικό της Σκύρου, καθώς θα την καταστήσει περισσότερο ελκυστική
σε ένα τμήμα της τουριστικής αγοράς με πολλά θετικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η περιβαλλοντική ευαισθησία, η
εναλλακτική προσέγγιση ως προς το είδος των διακοπών κλπ.
5. Παραδοτέα πράξης:
Τα Παραδοτέα της πράξης είναι τα εξής:
Υποέργο 1: Τεχνικός Σύμβουλος για την «Κατασκευή τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης (camping) 1 αστέρα σε
περιοχή φυσικού κάλους στη θέση «Καλογριά» του Δήμου Σκύρου φιλοξενίας 148 ατόμων». Τα παραδοτέα του τεχνικού
συμβούλου θα είναι διμηνιαίες εκθέσεις προόδου των εργασιών.
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Υποέργο 2: Κατασκευή Τουριστικής Οργανωμένης Κατασκήνωσης 1 Αστέρα στη θέση Καλογριά του Δήμου Σκύρου,
Δυναμικότητας 148 ατόμων στην οποία περιλαμβάνονται
• Είκοσι ένα (21) Θέσεις Ανάπτυξης σκηνών
• Δεκαέξι θέσεις (16) Φιλοξενίας Τροχόσπιτων
•Κτίριο για στη στέγαση του γραφείου υποδοχής και διοίκησης εμβαδού 20,00 τ.μ., του χώρου διημέρευσης και κυλικείου
εμβαδού 25,00τ.μ., χώρου παροχής Ά Βοηθειών εμβαδού 20,00 τ.μ. και αποθήκη συντήρησης εμβαδού 10,00 τ.μ.
• Θέσεις στάθμευσης οχημάτων.
• Φυλάκιο εισόδου.
• Εσωτερικό οδικό δίκτυο πρόσβασης αποτελούμενο: α) από τον κεντρικό οδικό άξονα της κατασκήνωσης πλάτους 5,50
μέτρων που διασφαλίζει την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων (αυτοκίνητα – τροχόσπιτα) και τους απαραίτητους χώρους
για ελιγμούς (στάθμευσης – αναστροφής τροχόσπιτων), β) το δίκτυο των πεζοδρόμων που εξασφαλίζει τη πρόσβαση
στους χώρους ανάπτυξης σκηνών, στηνακτή και τους λοιπούς χώρους αναψυχής ή θέασης.
Υποέργο 3:
• Κτίριο για τη στέγαση των λουτρών και των λοιπών χώρων υγιεινής εμβαδού 60,00 τ.μ. καθώς και χώρος ιματισμού.
• Υπαίθρια ζώνη αναψυχής.
• Ζώνες πρασίνου.
• Εγκατάσταση δικτύου Ύδρευσης μήκους 5,3 χλμ. από υφιστάμενη Γεώτρηση δυναμικότητας 60m3/day.
• Δίκτυο συλλογής Λυμάτων 50m3/day
• Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης και συλλογής όμβριων.
• Δίκτυο άρδευσης και πυρόσβεσης.
•Έργα αναβάθμισης και προστασίας της δασικής έκτασης και του παράκτιου μετώπου (μονοπάτια, θέσεις θέας και
ανάπαυσης, σήμανση κλπ).
6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΔΕΙΚΤΗ
T4454

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων

Εκτάρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δεν εφαρμόζεται

7.
8.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2019
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 05/12/2019.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
0,97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
- Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων
- Η τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης της πράξης από 30-04-2017 σε 30-06-2019
- Η αντικατάσταση του δείκτη εκροής (CO22) με την εισαγωγή νέου δείκτη (Τ4454) σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η
Aναθεώρηση του Προγράμματος
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό
483.870,96
χωρίς ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ
116.129,04
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
483.870,96

600.000,00

116.129,04
600.000,00

600.000,00

600.000,00
600.000,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

600.000,00
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10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 600.000,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε

600.000,00 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ.
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που
ΠΡΑΞΗΣΣΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔ. ΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
συνεχίζει να
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΕΝΕΡΓΙΩΝ
πληρώνει
την πράξη)
Ε2751
2018ΣΕ27510097
NAI
0,00
600.000,00

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

12.Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 600.000,00 €.

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 έχει αναλάβει, όπως αυτές
παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξηςκαι δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
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.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1407/2013 DE
MINIMIS ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
- Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 μπορούν να σωρευθούν με ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας έως το ανώτατο όριο που
καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 (200.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονομικών ετών).
- Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής (1) μέχρι το ανώτατο όριο
που καθορίζεται στον εν λόγω κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται
βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
- Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή
με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της
υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα
κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε
συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
- Τα αρχεία που αφορούν το τμήμα της πράξης που συνιστά ενίσχυση ήσσονος σημασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1407/2013 πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η
ενίσχυση.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5002006 (Κωδ. Απόφασης:4471)
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Φωτονιάτα Ευγενία
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

Εσωτερική διανομή:
Μονάδες A’, ΒΠ3

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5002006 (Κωδ. Απόφασης:4471)
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