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Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ

5010905 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),όπως ισχύει.
2. 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».
3. 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 ισχύει.
4. Την με αρ. πρωτ. 173729/12.12.2014 απόφαση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9) για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 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 και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1083/2006», όπως ισχύει.
6. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως ισχύει.
7. Την με Αρ. Πρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.18.2018) Υπουργική Απόφαση περί αντικατάστασης της υπ' αριθ.
110427/EΥΘΥ/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"», όπως ισχύει,
8. Την ΥΑ με αρ. οικ. 3848/18.03.2015 (ΦΕΚ805Β) για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
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Ανάπτυξη» στις «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ΄αρ. πρωτ. 5076/28-04-2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020, με γραπτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 2ης
εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο 2ης Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
10. 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), όπως ισχύει.
11. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α.) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει.
12. Την υπ' αρ. 56/2014 και την υπ' αρ. 68/2014 διορθωτική αυτής Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-09-2014 έως και 31-08-2019.
13. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32675/ ΕΥΘΥ 331 / 23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β΄/24-4-2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/
Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
14. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Την με αρ. πρωτ. 2698/07-09-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο όποιος
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
16. Την με α.π. 2882/27-09-2017 Απόφαση της ΕΥΔΕΠΠΘ με την οποία ορίζονται τα αρμόδια στελέχη για την αξιολόγηση των προς
χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της υπόψη πρόσκλησης.
17. Την Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/2015) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25.11.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2015.
18. Το με α.π. 19081/ΕΥΣ2887/30.04.13 έγγραφο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα: «Αντιμετώπιση σχεδίων διαχείρισης
απορριμμάτων σε θέματα ανταγωνισμού».
19. 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.
20. Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 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).
21. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές
ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/C 8/02).
22. 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/C 8/03).
23. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και
της ενέργειας (2014-2020)» (2014/C 200/01), European Commission (DG COMPETITION), 2015, Analytical Grids on the application of
State aid rules to the financing of infrastructure projects, Publication 21 September 2015.
24. 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 Επιτροπής (2016/C262/01).
25. Τη με αριθμ. πρωτ. 63448/21-11-2017 (ΕΥΔ 3520/21-11-2017) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» προς
την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη».
26. Το με αρ. πρ. 3520/10-05-2018 έγγραφο απαίτησης συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της
πράξης.
27. Το με αρ. πρ. 17096/18-05-2018 (ΕΥΔ: 1287/18-05-2018) έγγραφο υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του Δικαιούχου.
28. Το με αρ. πρ. 2967/23-10-2018 έγγραφο απαίτησης διευκρινίσεων στο πλαίσιο αξιολόγησης της πράξης.
29. Το με αρ. πρ. 41931/31-10-2018 (ΕΥΔ: 3065/31-10-2018) έγγραφο διευκρινίσεων του Δικαιούχου.
30. Το με αρ. πρ. 3090/02-11-2018 έγγραφο πρόσθετων διευκρινίσεων στο πλαίσιο αξιολόγησης της πράξης.
31. Το με αρ. πρ. 42644/06-11-2018 (ΕΥΔ: 3146/06-11-2018) έγγραφο πρόσθετων διευκρινίσεων του Δικαιούχου.
32. Το με αρ. πρ. 238/25-01-2019 έγγραφο πρόσθετων διευκρινίσεων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πράξης.
33. Το με αρ. πρ. 2493/07-02-2019 (ΕΥΔ: 491/07-02-2019) έγγραφο πρόσθετων διευκρινίσεων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της
πράξης, του Δικαιούχου.
34. Τα με αρ. πρ. 24926/ΕΥΚΕ/318 27-02-2019 (ΕΥΔ 688/27-2-19) και 45339/ΕΥΚΕ/778/23-4-2019 (ΕΥΔ 1519/23-4-19) έγγραφα
διατύπωσης γνώμης της ΕΥΚΕ σχετικά με την έκθεση τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ της υπόψη πράξης.
35. Την έκθεση τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΥΚΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
36. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και
ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
37. Την με αρ. πρωτ. 1578/14-05-2019 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ.

Αποφασίζει 

την ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στον Άξονα

Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
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Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5010905

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40145170

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στην κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, του Δήμου Τρικκαίων στην Τ.Κ. Ριζαριού.
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) θα εξυπηρετεί την μεταφορά των απορριμμάτων όλων των τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Τρικκαίων, που λόγω απόστασης του ΧΥΤΑ κρίνεται σκόπιμο να αποθέσουν τα οικιακά στερεά απόβλητα μέσω ΣΜΑ.
Ο ΣΜΑ θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης 8.135,16 τ.μ στην Τ.Κ. Ριζαριού, εκτός σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με τις λειτουργικές
ανάγκες και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Η επιλογή της χωροθέτησης του ΣΜΑ έγινε με κριτήριο την εξυπηρέτηση των περισσότερων δημοτικών κοινοτήτων, την καλή οδική
προσβασιμότητα και την ευκολία σύνδεσης με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
Οι εργασίες των έργων υποδομής που απαιτείται να γίνουν είναι:
• Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας.
• Τοποθέτηση ενός προκατασκευασμένου οικίσκου.
• Διαμόρφωση της ράμπας ανόδου και καθόδου των οχημάτων συλλογής στην πλατεία ελιγμών, με κατάλληλη κλίση.
• Κατασκευή ράμπας καθόδου των απορριμματοφόρων παράλληλα της ράμπας ανόδου τους.
• Βελτιωτικές παρεμβάσεις στις οδούς εξυπηρέτησης.
• Κατασκευή περίφραξης του χώρου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Κατασκευή χώρου στάθμευσης-αναμονής των συρμών μεταφόρτωσης καθώς και
χώρου εξυπηρέτησης στάθμευσης.
• Κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας του χώρου.
• Στην πλατεία ελιγμών θα εγκατασταθούν οι χοάνες, θα είναι στεγασμένες και καλυμμένες περιμετρικά με έγχρωμα φύλλα λαμαρίνας
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, θα αποτελούν τις θέσεις εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων και φόρτωσης των κοντέινερς.
Περιμετρικά της θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα ασφαλείας.
• Περιμετρικά του χώρου του ΣΜΑ θα κατασκευαστεί περίφραξη από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και πόρτα εισόδου μεταλλική.
• Περιμετρικά του ΣΜΑ και στους χώρους που δεν καταλαμβάνονται από άσφαλτο θα γίνουν έργα πρασίνου για την βελτίωση της
αισθητικής του με περιμετρική δενδροφύτευση για την οπτική απομόνωση του χώρου.
Για την λειτουργία του έργου θα γίνει προμήθεια δύο (2) ημιρυμουλκών οχημάτων με συμπίεση και ενός (1) πολυμηχανήματος
μεταφόρτωσης ειδικών απορριμμάτων.
Στην κατασκευή περιλαμβάνονται και οι εργασίες σύνδεσης του ΣΜΑ Τρικάλων με τα δίκτυα ΟΚΩ.

5. Παραδοτέα πράξης:

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) με όλες τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4413 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους 
ταφής Τόνοι κατ'έτος Δεν εφαρμόζεται 11.950,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/12/2019.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η01/06/2022.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 02/12/2019.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 557.486,69 557.486,69

ii. ΦΠΑ 133.796,81 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 691.283,50 557.486,69 

ΣΥΝΟΛΑ 691.283,50 557.486,69

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 691.283,50

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 691.283,50

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 557.486,69 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 691.283,50 €

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 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2019ΣΕ27510015 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00 691.283,50 

* 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 557.486,69 €.

Η διαφοράοφείλεται σε Mη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ)

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.

Για το τμήμα του φυσικού αντικειμένου της πράξης που αφορά κρατική ενίσχυση που χορηγείται υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή
δημόσιας υπηρεσίας βάσεις βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ, προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση Ένταξης Παράρτημα που αφορά τις
υποχρεώσεις του παρόχου της ΥΓΟΣ. Η έκθεση τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης Ένταξης.
Ο κύριος του έργου υποχρεούται ν' αποδεχτεί 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 
Παράρτημα ΙΙ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS 5010905, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση: 
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1. ΠΑΔΥΘ ΑΕ
2. ΥΠΕΝ, Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Μεσογείων 119 (213 1513827-828)
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
4. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
5. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Περιβάλλοντος

Εσωτερική διανομή: 

Μονάδες Α, Β2, Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» 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.

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 ΠΔΕ 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 ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. 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 ΔΑ 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 ΔΑ 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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
συστήματος διαχείρισης 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 Δεικτών 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, Δομές φροντίδας παιδιών κα).
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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 Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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. 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 Διαχείρισης 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.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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

http://www.espa.gr
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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.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία πουαφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή καιτη 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 ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνηςπου
δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη 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 τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούςπου τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).

(iii) Να τηρείτις 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 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 Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) 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 Δ.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

α. Ο Δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει την υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.
β. Ο Δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, 
Απόφαση του ΔΣ της ΠΑΔΥΘ ΑΕ περί έγκρισης των παραδοχών της Χρηματο-οικονομικής Ανάλυσης (Καθαρών εσόδων) και της 
Έκθεσης ΥΓΟΣ.
γ. Η άδεια λειτουργίας του έργου «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ» θα εκδοθεί στο όνομα του 
κυρίου του έργου και παρόχου της ΥΓΟΣ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Ειδικοί όροι ΤΓΟ τησ πράξησ MIS 5010905 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τον Κανονιςμό (EK) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ περί 

κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ 

(ΕΚ) αρικ. 1083/2006. 

2. Τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ με αρικμό 2012/21/ΕΕ για τθν εφαρμογι του άρκρου 106 

παράγραφοσ 2 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ κρατικζσ ενιςχφςεισ 

υπό μορφι αντιςτάκμιςθσ για τθν παροχι δθμόςιασ υπθρεςίασ που χορθγοφνται ςε οριςμζνεσ 

επιχειριςεισ επιφορτιςμζνεσ με τθ διαχείριςθ υπθρεςιϊν γενικοφ οικονομικοφ ςυμφζροντοσ.  

3. Τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ με αρικμό 2012/C 8/02 για τθν εφαρμογι των κανόνων 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτθν αντιςτάκμιςθ για τθν παροχι δθμόςιασ 

υπθρεςίασ γενικοφ οικονομικοφ ςυμφζροντοσ.  

4. To με αρ. πρωτ. 19081/ΕΥΣ2887/30.4.2013 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Επενδφςεων ΕΣΡΑ αναφορικά με τθν αντιμετϊπιςθ ςχεδίων διαχείριςθσ απορριμμάτων ςε 

κζματα ανταγωνιςμοφ.  

5. Το με αρ.πρωτ.39499/ΕΥΚΕ5288/31-3-2017 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΕ με κζμα: «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν 

υποβολι εκκζςεων τεκμθρίωςθσ ςτο πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων υπό μορφι αντιςτάκμιςθ 

για παροχι δθμόςιασ υπθρεςίασ».  

6. Τα με αρ. πρ. 24926/ΕΥΚΕ/318 27-02-2019 (ΕΥΔ 688/27-2-19) και 45339/ΕΥΚΕ/778/23-4-2019 

(ΕΥΔ 1519/23-4-19) έγγραθα διαηύπωζης γνώμης ηης ΕΥΚΕ ζχεηικά με ηην έκθεζη ηεκμηρίωζης 

ΥΓΟΣ.  

Ο πάροχοσ τησ ΤΓΟ αναλαμβάνει να τηρήςει καθ' όλη τη διάρκεια ανάθεςησ τησ Τπηρεςίασ το 

ςφνολο των όρων και προχποθζςεων που τα ανωτζρω ςχετικά θζτουν και ειδικότερα:  

1. Η μεταφόρτωςθ και μεταφορά αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, ωσ τμιμα τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων που απευκφνεται ςε πολίτεσ και αποβλζπει 

ςτο ςυμφζρον του κοινωνικοφ ςυνόλου, εξυπθρετϊντασ τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ που ςυνδζονται 

με τθν ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθσ Δθμόςιασ 

Υγείασ και τθν ποιότθτα των εδαφικϊν ςυςτθμάτων, εμπίπτει ςτο πλαίςιο των Υπθρεςιϊν 

Γενικοφ Οικονομικοφ Συμφζροντοσ (Υ.Γ.Ο.Σ.).  

2. Το αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ περιλαμβάνει τθ μεταφόρτωςθ των 

ςφμμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (ΑΣΑ) που ςυλλζγονται με απορριμματοφόρα  από τον 

Διμο Τρικκαίων από τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και εν ςυνεχεία τθ μεταφορά τουσ ςτο ΧΥΤΑ Δυτικισ 

Θεςςαλίασ ςτα Τρίκαλα. Η μεταφορά των αποβλιτων προσ τον τελικό  αποδζκτθ (ΧΥΤΑ Δυτικισ 

Θεςςαλίασ) κα γίνεται κάκε θμζρα λειτουργίασ του ΣΜΑ με τθν χριςθ δφο (2) μζςων μεταφοράσ 
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(τράκτορεσ) με δφο (2)  θμιρυμουλκοφμενα οχιματα (κιβωτάμαξεσ). Κατά τθ μεταφόρτωςθ τα 

ςφμμεικτα αςτικά απόβλθτα που κα ςυλλζγονται από τα απορριμματοφόρα κα 

μεταφορτϊνονται ςε θμιρυμουλκοφμενα οχιματα (κιβωτάμαξεσ) , τα οποία είναι ειδικά 

διαμορφωμζνα και ςχεδιαςμζνα για μεταφορά. Κατά τθ μεταφόρτωςθ επιδιϊκεται θ ςυμπίεςθ 

των απορριμμάτων ϊςτε να μεγιςτοποιείται το ωφζλιμο φορτίο των θμιρυμουλκουμζνων 

οχθμάτων μεταφόρτωςθσ. Η ςυμπίεςθ των απορριμμάτων (επιτυγχάνονται πυκνότθτεσ μζχρι και 

0,5 tn/m3) γίνεται μζςω ειδικισ πρζςασ που κα είναι ενςωματωμζνθ ςε κάκε θμιρυμουλκοφμενο 

όχθμα (κιβωτάμαξα).  

3. Οι προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ λαμβάνουν όλεσ χϊρα ςτθ χωροκζτθςθ του ζργου, ςτθν Τ.Κ. 

ιηαριοφ  του Διμου Τρικκαίων. 

4. Ωσ πάροχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΥΓΟΣ κακορίηεται θ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΡΑΔΥΘ Α.Ε) θ οποία λειτουργεί ωσ Φορζασ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

(ΦΟΔΣΑ) με αρμοδιότθτα για τθν επεξεργαςία (ανάκτθςθ & διάκεςθ) των αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων τθσ περιοχισ εξυπθρζτθςθσ, Ρ.Ε. Καρδίτςασ και Τρικάλων. 

5. Η γεωγραφικι περιοχι, ςτθν οποία ο πάροχοσ τθσ ΥΓΟΣ οφείλει να παρζχει τθν υπθρεςία τθσ 

μεταφόρτωςθσ και εν ςυνεχεία τθσ  μεταφοράσ  των οικιακϊν αςτικϊν αποβλιτων είναι ο Διμοσ 

Τρικκαίων του Νομοφ Τρικάλων. 

6. Η διάρκεια ανάκεςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ από τον πάροχο τθσ ΥΓΟΣ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου για τθν εγκατάςταςθ των απαραίτθτων υποδομϊν και 

εξοπλιςμοφ, ανζρχεται ςε είκοςι πζντε (25) ζτη κατϋ αναλογία με τθν χρθματοοικονομικι μελζτθ 

που ςυνοδεφει το ζργο και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του φακζλου του ζργου. Η ανάκεςθ 

τθσ παρεχόμενθσ ΥΓΟΣ είναι δυνατόν να ανανεϊνεται.  

7. Ρροκειμζνου ο πάροχοσ τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. να παρζχει επαρκϊσ τθν περιγραφείςα υπθρεςία, 

απαιτείται θ υλοποίθςθ επζνδυςθσ όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο Φυςικό Αντικείμενο τθσ 

παροφςασ Απόφαςθσ Ζνταξθσ Ρράξθσ. Η Ρράξθ αφορά ςτθν καταςκευι του Στακμοφ 

Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων του Διμου Τρικκαίων ςτθν Τ.Κ. ιηαριοφ. 

Ο Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ) κα είναι μικρισ δυναμικότθτασ (από 20-99 

τον/θμ) και κα εξυπθρετεί τθν μεταφορά των απορριμμάτων όλων των τοπικϊν Κοινοτιτων του 

Διμου Τρικκαίων, που λόγω απόςταςθσ του ΧΥΤΑ κρίνεται ςκόπιμο να αποκζςουν τα οικιακά 

ςτερεά απόβλθτα  μζςω ΣΜΑ. Ο ΣΜΑ κα καταςκευαςτεί ςε γιπεδο ζκταςθσ 8.135,16 τ.μ ςτθν 

Τ.Κ. ιηαριοφ, εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ, ςφμφωνα με τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ και τισ 

περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ. Η επιλογι τθσ χωροκζτθςθσ του ΣΜΑ ζγινε με κριτιριο τθν 

εξυπθρζτθςθ των περιςςότερων δθμοτικϊν κοινοτιτων, τθν καλι οδικι προςβαςιμότθτα και τθν 

ευκολία ςφνδεςθσ με τα δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ. 

Οι εργαςίεσ των ζργων υποδομισ που απαιτείται να γίνουν είναι: 

• Καταςκευι γεφυροπλάςτιγγασ. 

• Τοποκζτθςθ ενόσ προκαταςκευαςμζνου οικίςκου. 

• Διαμόρφωςθ τθσ ράμπασ ανόδου και κακόδου των οχθμάτων ςυλλογισ ςτθν πλατεία ελιγμϊν, 

με κατάλλθλθ κλίςθ. 
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• Καταςκευι ράμπασ κακόδου των απορριμματοφόρων παράλλθλα τθσ ράμπασ ανόδου τουσ. 

•Βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτισ οδοφσ εξυπθρζτθςθσ. 

• Καταςκευι περίφραξθσ του χϊρου και διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

•Καταςκευι χϊρου ςτάκμευςθσ-αναμονισ των ςυρμϊν μεταφόρτωςθσ κακϊσ και 

χϊρου εξυπθρζτθςθσ ςτάκμευςθσ. 

• Καταςκευι των εγκαταςτάςεων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, θλεκτροδότθςθσ και πυραςφάλειασ 

του χϊρου. 

• Στθν πλατεία ελιγμϊν κα εγκαταςτακοφν οι χοάνεσ, κα είναι ςτεγαςμζνεσ και καλυμμζνεσ 

περιμετρικά με ζγχρωμα φφλλα λαμαρίνασ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα αποτελοφν 

τισ κζςεισ εκφόρτωςθσ των απορριμματοφόρων και φόρτωςθσ των κοντζινερσ. Ρεριμετρικά τθσ 

κα τοποκετθκεί κιγκλίδωμα αςφαλείασ. 

• Ρεριμετρικά του χϊρου του ΣΜΑ κα καταςκευαςτεί περίφραξθ από γαλβανιςμζνο 

ςυρματόπλεγμα και πόρτα ειςόδου μεταλλικι. 

• Ρεριμετρικά του ΣΜΑ και ςτουσ χϊρουσ που δεν καταλαμβάνονται από άςφαλτο κα γίνουν 

ζργα πραςίνου για τθν βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ του με περιμετρικι δενδροφφτευςθ για τθν 

οπτικι απομόνωςθ του χϊρου. 

Για τθν λειτουργία του ζργου κα γίνει προμικεια δφο (2) θμιρυμουλκϊν οχθμάτων με ςυμπίεςθ 

και ενόσ (1) πολυμθχανιματοσ μεταφόρτωςθσ ειδικϊν απορριμμάτων. 

Στθν καταςκευι περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ του ΣΜΑ Τρικάλων με τα δίκτυα 

ΟΚΩ. 

8. Η επζνδυςθ αυτι κα ςυγχρθματοδοτθκεί ζωσ του ποςοςτοφ ελλείμματοσ χρθματοδότθςθσ, μετά 

τθν κατ’ αναλογία εφαρμογι προεξοφλθμζνων κακαρϊν εςόδων, που προζκυψε από τθν 

ςχετικι χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και θ χρθματοδότθςθ αυτι ιςοδυναμεί με τθν 

χορθγοφμενθ αντιςτάκμιςθ για τθν παρεχόμενθ Υ.Γ.Ο.Σ.. 

9. Κάκε άλλθ δραςτθριότθτα πζραν των όςων αναλυτικά περιγράφονται ανωτζρω πρζπει να 

εξετάηεται διακριτά.  

10. Η αντιςτάκμιςθ που χορθγείται για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία περιορίηεται ςτο μζτρο του 

αναγκαίου για τθν κάλυψθ του ςυνόλου ι μζρουσ των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται για τθν 

εκπλιρωςθ υποχρζωςθσ παροχισ τθσ κακοριςμζνθσ Υ.Γ.Ο.Σ., λαμβανομζνων υπόψθ των 

ςχετικϊν εκτιμϊμενων εςόδων. Οι ακριβείσ παράμετροι που ελιφκθςαν υπόψθ για τον 

προςδιοριςμό τθσ χορθγοφμενθσ αντιςτάκμιςθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Ζκκεςθ 

τεκμθρίωςθσ τθσ ΥΓΟΣ και τθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ που ςυνοδεφει τον φάκελο τθσ 

υπθρεςίασ και αποτζλεςε ςτοιχείο αξιολόγθςθσ για τθν ζνταξι τθσ ςτο Ε.Ρ.-Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α. και 

ζχουν ωσ ακολοφκωσ:  

- Κόςτοσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και καταςκευισ υποδομϊν  

- Κόςτοσ μεταφοράσ δικτφων ΟΚΩ 

- Κόςτοσ καυςίμων κίνθςθσ 
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- Κόςτοσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ  

- Κόςτοσ προςωπικοφ λειτουργίασ 

- Κόςτοσ ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ λειτουργίασ  

- Κόςτοσ ςυντιρθςθσ υποδομϊν  

- Κόςτοσ αςφάλιςθσ εξοπλιςμοφ 

- Κόςτοσ τελϊν κυκλοφορίασ 

- Κόςτοσ διοικθτικϊν και γενικϊν δαπανϊν  

- Κόςτοσ αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ 

- Ζςοδα από το τζλοσ χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ  

11. Οι ςυγκεκριμζνεσ παράμετροι εκτιμικθκαν με τθν μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια, ϊςτε να 

μειωκεί ςτο ελάχιςτο ο κίνδυνοσ υπεραντιςτάκμιςθσ του παρόχου δθλ. να ειςπράξει 

αντιςτάκμιςθ που κα υπερβαίνει το κακαρό κόςτοσ περιλαμβανομζνου ενόσ εφλογου κζρδουσ. 

Εφόςον οι παράμετροι που ελιφκθςαν υπόψθ για τον προςδιοριςμό τθσ χορθγοφμενθσ 

αντιςτάκμιςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία διαφοροποιθκοφν κατά τθν περίοδο ανάκεςθσ τθσ 

Υ.Γ.Ο.Σ. και οδθγοφν ςε υπεραντιςτάκμιςθ, o πάροχοσ τθσ ΥΓΟΣ οφείλει να προβεί ςε 

διορκωτικζσ ενζργειεσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ζχουν κακοριςτεί, αποτελοφν 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ που ςυνοδεφει τον φάκελο τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. 

και αποτζλεςε ςτοιχείο αξιολόγθςθσ για τθν ζνταξι τθσ ςτο Ε.Ρ.-Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α.  

12. Εφόςον θ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ που ςυνοδεφει το ζργο προβλζπει ποςοςτό κζρδουσ, 

αυτό κα κεωρείται εφλογο εφόςον δεν υπερβαίνει το ςχετικό διατραπεηικό επιτόκιο ςυν 100 

μονάδεσ βάςθσ. Το ςχετικό διατραπεηικό επιτόκιο είναι εκείνο του οποίου θ λιξθ και θ διάρκεια 

αντιςτοιχοφν ςτθ λιξθ και τθ διάρκεια τθσ πράξθσ ανάκεςθσ.  

13. Η υλοποίθςθ τθσ πράξθσ κα γίνει μζςω ανοιχτϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν βάςει τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΚ, όπωσ ιςχφει . Συνεπϊσ το τίμθμα για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Υ.Γ.Ο.Σ. κα είναι το 

χαμθλότερο δυνατό.  

14. Ο πάροχοσ τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθρεί διακριτι λογιςτικι μερίδα αυτισ, 

ζναντι των υπολοίπων δραςτθριοτιτων που δυνθτικά παρζχει. Θα πρζπει να κακορίηονται 

επίςθσ οι παράμετροι κατανομισ των εςόδων και εξόδων του μεταξφ των διακριτϊν 

δραςτθριοτιτων που αναπτφςςει. 

15. Ο πάροχοσ τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. οφείλει να αποδεικνφει ότι οι λοιπζσ δραςτθριότθτζσ του δεν 

απολαμβάνουν τμιματοσ τθσ χορθγοφμενθσ αντιςτάκμιςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ Υ.Γ.Ο.Σ.  

16. Ο πάροχοσ τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. υπόκειται ςε ζλεγχο από κάκε Εκνικό ι Ευρωπαϊκό αρμόδιο ελεγκτικό 

φορζα και εφόςον τουσ ηθτθκεί γραπτϊσ κα κοινοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

ϊςτε να διαπιςτϊνεται ότι θ χορθγοφμενθ Υ.Γ.Ο.Σ. ςυμμορφϊνεται προσ το ιςχφον κανονιςτικό 

πλαίςιο και ειδικότερα τθν απόφαςθ 2012/21/ΕΕ τθσ Επιτροπισ.  

17. Ο πάροχοσ τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. παρζχει όλεσ τθσ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ για τθν ςφνταξθ των 

εκκζςεων του άρκρου 9 τθσ Απόφαςθσ 2012/21/ΕΕ τθσ Επιτροπισ. 
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18. Ο πάροχοσ τθσ ΥΓΟΣ οφείλει να τθρεί διακζςιμεσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου ανάκεςθσ 

και για τουλάχιςτον δζκα ζτθ από το τζλοσ τθσ περιόδου ανάκεςθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται για να διαπιςτωκεί αν οι αντιςτακμίςεισ που ζχουν χορθγθκεί ςυμβιβάηονται με 

τθν παροφςα απόφαςθ. 

19. Ο πάροχοσ τθσ ΥΓΟΣ υποχρεοφται, με βάςθ το κανονιςτικό πλαίςιο οριςμοφ του ωσ φορζα 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ και των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων του, να διαςφαλίςει 

το λειτουργικό αποτζλεςμα τθσ πράξθσ λαμβάνοντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για το ςκοπό 

αυτό.  

20. Ο δικαιοφχοσ και πάροχοσ τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. ζχει τθν υποχρζωςθ να παρζχει τθν Υπθρεςία ςφμφωνα 

με όςα κακορίηονται ςτθν Ζκκεςθ Τεκμθρίωςθσ ΥΓΟΣ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του 

παρόντοσ.  

21. Τα ςτοιχεία τθσ ΥΓΟΣ και τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ που ςυνοδεφουν τον φάκελο τθσ 

Υ.Γ.Ο.Σ. και αποτζλεςαν ςτοιχείο αξιολόγθςθσ για τθν ζνταξι τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ.-Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α. 

κα επαλθκεφονται κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ και κατά το πζρασ τθσ περιόδου του 

άρκρου 71 του Κανονιςμοφ 1303/2013.  

22. Οι αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ διενεργοφν τακτικοφσ ελζγχουσ ανά τριετία για τθν περίοδο ανάκεςθσ 

κακϊσ και ςτο τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου για τον ζλεγχο τθσ αντιςτάκμιςθσ και ζχουν τθν 

υποχρζωςθ να ηθτιςουν από τον πάροχο τθσ ΥΓΟΣ τθν επιςτροφι τθσ τυχόν ειςπραχκείςασ 

υπεραντιςτάκμιςθσ. Πταν το ποςό τθσ υπεραντιςτάκμιςθσ δεν υπερβαίνει το 10% του ποςοφ τθσ 

μζςθσ ετιςιασ αντιςτάκμιςθσ, θ εν λόγω υπεραντιςτάκμιςθ μπορεί να μεταφερκεί ςτθν επόμενθ 

περίοδο και να αφαιρεκεί από το ποςό τθσ αντιςτάκμιςθσ που οφείλεται για τθν περίοδο αυτι.  

23. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αντιςτάκμιςθσ και αποφυγι τθσ υπεραντιςτάκμιςθσ ωσ ανωτζρω κα 

οριςκεί ι ςυςτακεί όργανο το οποίο κα είναι επιφορτιςμζνο με τθ διενζργεια ελζγχου για τθν 

καταβολι τθσ αντιςτάκμιςθσ όςο και για τθν αποφυγι καταβολισ υπεραντιςτάκμιςθσ με βάςθ 

τα ςυμφωνθκζντα ςτθν απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ Υ.Γ.Ο.Σ. (act of entrustment). Η επαλικευςθ και 

ζλεγχοσ πραγματοποιείται τόςο κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ πράξθσ όςο και κατά 

τθ διάρκεια παροχισ τθσ ΥΓΟΣ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποδομισ και τθσ πράξθσ.  

24. Ραράμετροι που επαλθκεφονται για τον ζλεγχο και τθν ανακεϊρθςθ τθσ αντιςτάκμιςθσ:  

 Ράροχοσ ΥΓΟΣ  

 Ρεριεχόμενο & Διάρκεια ΥΓΟΣ  

 Γεωγραφικι περιοχι εξυπθρζτθςθσ  

 Δραςτθριότθτεσ εκτόσ ΥΓΟΣ  

 Ετιςιο φψοσ αντιςτάκμιςθσ ΥΓΟΣ, ιτοι Ζςοδα / Ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνων 

επανεπενδφςεων) 

25. Διαδικαςία επαλικευςθσ φψουσ αντιςτάκμιςθσ: 

Σε ετιςια βάςθ ςυλλζγονται από τον πάροχο τθσ ΥΓΟΣ και αποςτζλλονται, ζωσ 31 Μαρτίου κάκε 

ζτουσ, ςτο αρμόδιο όργανο επαλικευςθσ, με κοινοποίθςθ ςτθν αρμόδια Ειδικι Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ, ςτοιχεία που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:  

1. Στοιχεία παρόχου ΥΓΟΣ & πλαίςιο αρμοδιοτιτων  
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2. Εξυπθρετοφμενοι χριςτεσ / γεωγραφικι περιοχι  

3. Στοιχεία Ετιςιασ Ζκκεςθσ Ραραγωγοφ Αποβλιτων που καταχωρίηονται ςτο Ηλεκτρονικό 

Μθτρϊο Αποβλιτων τθσ ΚΥΑ αρ.οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β’2992/2016) και ςυγκεκριμζνα:  

- Τφποσ και ποςότθτα αποβλιτων που διαχειρίηεται θ εγκατάςταςθ. 

4. Απόδοςθ μονάδασ ανά τμιμα επεξεργαςίασ (in/out)  

- Εκπλιρωςθ ποιοτικϊν ςτόχων (%εκτροπισ ΒΑΑ, %υπολειμμάτων προσ ταφι, %βιοποβλιτων 

από χωριςτι ςυλλογι). 

- Αναφορζσ προγραμματιςμζνων και ζκτακτων διακοπϊν λειτουργίασ. 

5. Χρεϊςεισ & λοιπά ζςοδα (ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ εξόδων των παραμζτρων υπολογιςμοφ 

και ελζγχου αντιςτάκμιςθσ ανωτζρω). 

- Τζλοσ ειςόδου. 

6. Ετιςιεσ δαπάνεσ ανά κατθγορία (ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ εξόδων των παραμζτρων 

υπολογιςμοφ και ελζγχου αντιςτάκμιςθσ ανωτζρω). 

7. Δραςτθριότθτεσ εκτόσ εγκεκριμζνθσ ΥΓΟΣ. 

Το αρμόδιο όργανο επαλικευςθσ διενεργεί ζλεγχο των ανωτζρω ςτοιχείων, ανά τριετία κατά τθν 

περίοδο ανάκεςθσ, κακϊσ και ςτο τζλοσ τθσ περιόδου ανάκεςθσ, και ςυντάςςει απολογιςτικζσ 

αναφορζσ (βάςει απόφαςθσ 2012/21/ΕΕ) που περιλαμβάνουν κατϋ ελάχιςτον τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: 

 Στοιχεία παρόχου ΥΓΟΣ & πλαίςιο αρμοδιοτιτων 

 Εξυπθρετοφμενοι χριςτεσ / γεωγραφικι περιοχι  

 Ζκκεςθ περιγραφισ ΥΓΟΣ, λειτουργίασ υποδομισ, με αναφορζσ περιόδου αποδοτικισ 

λειτουργίασ, τυχόν διακοπζσ, ςυντιρθςθ κλπ  

 Τφποσ και ποςότθτα αποβλιτων προσ επεξεργαςία ι/και διάκεςθ  

 Είδοσ και ποςότθτεσ προϊόντων & υπολειμμάτων  

 Χρεϊςεισ & λοιπά ζςοδα (ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ εξόδων των παραμζτρων υπολογιςμοφ 

και ελζγχου αντιςτάκμιςθσ ανωτζρω) (τζλθ ειςόδου & τιμζσ πϊλθςθσ προϊόντων)  

 Ετιςιεσ δαπάνεσ ανά κατθγορία (ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ εξόδων των παραμζτρων 

υπολογιςμοφ και ελζγχου αντιςτάκμιςθσ ανωτζρω)  

 Επαλικευςθ ςτοιχείων υπολογιςμοφ αντιςτάκμιςθσ & ςφγκριςθ με απόφαςθ ανάκεςθσ ΥΓΟΣ  

 Επιβεβαίωςθ τιρθςθσ διακριτισ λογιςτικισ μερίδασ για τθν παροχι τθσ ανατεκείςασ ΥΓΟΣ  

 Τυχόν παρατάςεισ παροχισ ΥΓΟΣ  

 Τυχόν δραςτθριότθτεσ εκτόσ εγκεκριμζνθσ ΥΓΟΣ  

 Τθν εφαρμοςτζα κατά περίπτωςθ διαδικαςία επιςτροφισ τυχόν ειςπραχκείςασ 

υπεραντιςτάκμιςθσ.  
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26. Στθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ θ επαλικευςθ και ο ζλεγχοσ αντιςτάκμιςθσ πραγματοποιείται 

πριν από κάκε πλθρωμι ςφμβαςθσ που ςυνδζεται με τθν παροχι τθσ ΥΓΟΣ, ςτο πλαίςιο του ΣΔΕ 

του ΕΣΡΑ 2014-2020.  

27. Με τθ ςφςταςθ του αρμοδίου οργάνου επαλικευςθσ, το αργότερο πριν από τθν ζκδοςθ του 

πρϊτου λογαριαςμοφ ςφμβαςθσ που ςυνδζεται με τθν παροχι τθσ ΥΓΟΣ, τροποποιείται και 

ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ το παρόν Ραράρτθμα. 
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