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Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων µε τα στοιχεία του επισυναπτόµενου
πίνακα, στο «Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχειά του ενεργητικού», Υποµέτρο 4.3: «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδοµές που συνδέονται µε την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό ή την
προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας» και ∆ράση 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη:
1. Το 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 έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
για την έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,
3. Την µε αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»
(Σ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ
4222/Β΄/28.12.2016) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά,
4. Τη µε αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης &
Τουρισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Περιφερειών
5. Την υπ’ αριθ. 2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Περί πλαισίου
λειτουργίας του Υποµέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής
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Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράµµατος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
κάθε φορά.
6. Τις από 04.04.2016 αποφάσεις - συµπεράσµατα της 1ης Συνεδρίασης της Επ.
Παρακολούθησης του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
7. Την µε αρ. πρωτ. 2204/12.09.2017 πρόσκληση της ΕΥ∆ για την υποβολή προτάσεων στο
ΠΑΑ 2014-2020,
8. Την υποβολή µέσω ΟΠΣΑΑ, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του υπ. αριθ. πρωτ.
844/14.03.2018 εγγράφου της ΕΥ∆ ΠΠΑ, αιτήµατος της ΕΥ∆ Π. Πελοποννήσου για
επικαιροποίηση της µε αρ. πρωτ. 2204/12.09.2017 αρχικής πρόσκλησης της ΕΥ∆ Π.
Πελοποννήσου για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020, λόγω υπερδέσµευσης
κατά 100% του Π/Υ της και ειδικότερα, αύξησης του από 4.100.000€ σε 8.200.000€
9. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΕΥ∆ για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020,
όπως υποβλήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ
10. Την αξιολόγηση, µέσω ΟΠΣΑΑ, των προτάσεων από την ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή
Αξιολόγησης
11. Το µε αρ. πρωτ. 2054/06.08.2018 έγγραφο κοινοποίησης στους φορείς του Πίνακα
προσωρινών αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου µε βάση την ως άνω αξιολόγηση,
12. Των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τον ∆ήµο Ξυλοκάστρου κατά του Πίνακα
Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, µε αρ. πρωτ.
8265/13.08.2018 & 8340/14.08.2018 (αρ. πρωτ.
ΕΥ∆ΕΠ 2104/14.08.2018 &
2115/16.08.2018), 8267/13.08.2018 & 8339/14.08.2018 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆ΕΠ
2105/14.08.2018 & 2114/16.08.2018), , 8268/13.08.2018 & 8341/14.08.2018 (αρ. πρωτ.
ΕΥ∆ΕΠ 2106/14.08.2018 & 2116/16.08.2018), σύµφωνα µε τις προβλέψεις της υπ’αριθµ.
110427/ΕΥΘΥ712/31.07.15 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.15) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την υπ’αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020 (ΦΕΚ
3521/Β/01.11.16)
13. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 2252/06-09-2018 επιστολή της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων µε
την οποία διαβιβάστηκε το από 06-09-2018 πρακτικό αξιολόγησης των ενστάσεων
14. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 2254/07-09-2018 Απόφαση έγκρισης του από 06-09-2018 πρακτικού
αξιολόγησης ενστάσεων
15. Το µε αρ. πρωτ. 2257/07-09-2018 έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το
οποίο διαβιβάστηκε στους φορείς ο Επικαιροποιηµένος Πίνακας Οριστικών Αποτελεσµάτων
∆ιοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης (Α∆Α: ΩΤΟ77Λ1-ΧΩΧ)
16. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 2283/11-09-2018 Απόφαση Ένταξης
17. Το µε αρ. πρωτ. 2761/14.09.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
ΠΑΑ_Μονάδα Θεσµικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, περί παροχής δυνατότητας ένταξης του συνόλου των
επιλαχούσων προτάσεων στην δράση 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020

Αποφασίζει
την ένταξη των πράξεων µε τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του
Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας, στη ∆ράση 4.3.4. «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις», του Υποµέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδοµές
που σχετίζονται µε την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό ή την προσαρµογή της γεωργίας και της
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δασοπονίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» του
ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Περίοδος επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31
∆εκεµβρίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείµενο να έχει ολοκληρωθεί και η
τελική αίτηση πληρωµής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο µέχρι 31
Αυγούστου 2023 (δύναται να οριστεί προγενέστερη ηµεροµηνία εφόσον κρίνεται απαραίτητο
από την ΕΥ∆).

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Η συνολική δηµόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 9.878.495,86 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να
υλοποιήσουν τις πράξεις, σύµφωνα µε τους όρους και την περίοδο επιλεξιµότητας αυτών,
καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση µιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης,
η ΕΥ (Ε.Π.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου επανεξετάζει την πράξη και µπορεί να προβεί στην
ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή στην τροποποίηση της απόφασης
ένταξης στην οποία περιλαµβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις).

∆. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σ∆Ε του ΠΑΑ,
την/ις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής των πράξεων.
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Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ
Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρµόδια εθνικά
και κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Σ∆Ε του ΠΑΑ, την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θεσµικό πλαίσιο
εφαρµογής των πράξεων.

ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Βλ. Παράρτηµα Ι (Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων)

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Πέτρος Τατούλης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
Απόφασης Ένταξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΣ
ΛΙΣΤΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Π∆Ε (σε ηλεκτρονική µορφή).
Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
3. Οργανισµό Πληρωµών -ΟΠΕΚΕΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ αναλαµβάνουν την τήρηση των παρακάτω
υποχρεώσεων :
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές
ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την
προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.

(ii) Να τηρούν τους όρους ή περιορισµούς που τίθενται, από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά, από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο
εφαρµογής της πράξης (εάν υπάρχει) ή από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ
(ή εναλλακτικά ο ΕΦ∆).
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους
υποέργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί τους 18 (δεκαοκτώ)
µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από έξι (6) µήνες από την προθεσµία αυτή. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών
των χρονικών ορίων 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. [∆ύναται να οριστούν από τον ΕΦ∆
µικρότερα χρονικά όρια των ανωτέρω].
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων δύνανται να
επιφέρουν την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός
συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν
λόγω πράξης ή τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία περιλαµβάνονταν
(όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις).

(ii) Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα
απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, στην
περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το
δικαιούχο αυτής.
(iii) Να λαµβάνουν έγκριση από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις
διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων και
τροποποίησης της νοµικής δέσµευσης σε έργα που δεν εκτελούνται µε δηµόσιες
συµβάσεις. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα
πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.
Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.
(iv) Να ενηµερώνουν έγκαιρα την ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά µε την
εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά
έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την
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ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεσµικό
µέτρου/υποµέτρου/δράσης ή/και τις απαιτήσεις της/ου ΕΥ∆/ΕΦ∆.

πλαίσιο

του

(v) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του ΟΠΣAΑ µε
τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδοµένα και
έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και των
δεικτών.
(vi) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που
υποβάλλουν στο ΟΠΣΑΑ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις
σχετικές διατάξεις.
(vii) Να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές του ΠΑΑ ή
άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασµό της,
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
προγράµµατος, ιδίως σε

σχέση µε την επίτευξη καθορισµένων στόχων και

προτεραιοτήτων.
3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. µέσω των αιτήσεων πληρωµής.

(ii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην ΕΥ∆ ΠΑΑ, στην ΕΥ∆
Περ. Πελοποννήσου και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την ολοκλήρωση της πράξης:
α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση
των διατιθέµενων πόρων.
β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό των καθαρών
εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισµό των
καθαρών εσόδων εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του
βασίζεται στη µέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει
κάποια προσαρµογή στο ποσοστό χρηµατοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ των
προτέρων εκτίµηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως
στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την
ολοκλήρωσή της έως την προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης
του ΠΑΑ, 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 – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
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του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ, ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις 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.
(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να
διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων:
α) Για όλες τις πράξεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός
πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή να µην επέλθει:
παύση ή µετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του τοπικού
προγράµµατος
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία
παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα
ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή
των όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. Ως
ενδεικτική περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής αναφέρεται και η διαπίστωση
περί πληµµελούς συντήρησης των έργων από τους δικαιούχους, µε
αποτέλεσµα αυτά να µην είναι πλέον λειτουργικά.
β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του ΠΑΑ, την ΕΥ∆ Περ. Πελοποννήσου ή καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο που
διέπει την πράξη.
Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, µετά την ολοκλήρωση της
πράξης, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δηµοσιοποιηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 111
του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν.
(ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδοµένων.
(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ
του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΥ∆ ΠΑΑ
που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020.
6. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ
Να αποδέχονται ότι τα µηνύµατα που αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση
κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννοµων συνεπειών και
προθεσµιών.
7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την
ανάκληση της απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση
των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΚΩ∆. ΣΑ: 082/1

Α/Α

Κωδικός
ΟΠΣΑΑ
2014-2020

∆ικαιούχος

Επιλέξιµη
∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

Μη επιλέξιµες
λοιπές αξίες

Συνολικός
Προϋπολογισµός

1

0006158842

Αγροτική οδοποιΐα ∆.Ε. Χιλιοχωρίων

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

646.249,80

0,00

0,00

646.249,80

2

0006170042

Αγροτική οδοποιία (ασφαλτόστρωση) Κάµπος
Βορδόνιας – Ευρώτας 3km

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

364.488,20

0,00

0,00

364.488,20

0006172251

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις σε αγροτικούς
δρόµους εντός των ορίων του ∆ήµου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

3

799.800,00

0,00

0,00

799.800,00

4

0006161248

Βελτίωση οδού σύνδεσης του Τ.Κ. Αγίου
Ιωάννη µε το Τ.Κ. Αγγελόκαστρου

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

480.000,00

0,00

0,00

480.000,00

5

0006132446

Αγροτική Οδοποιΐα από Επ.Ο. Μεσινού –
Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τµήµα Γ’) και
έως θέση ¨Λίµνη – Αµπέλια¨

∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

6

0006174255

Αγροτική οδοποιΐα Πελλάνας-Γεωργιτσίου 3km

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

259.633,25

0,00

0,00

259.633,25

7

0006174040

Αγροτική οδοποιΐα Μάνδρες – Ντεµίρια 3km

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

328.825,00

0,00

0,00

328.825,00

8

0006176648

Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας ∆ήµου Τρίπολης

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

9

0006164843

Βελτίωση προσβασιµότητας αγροτικών οδών
στις τ.κ. Χαραυγής και Μάνεσι του ∆ήµου
Μεσσήνης

∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

582.000,00

0,00

0,00

582.000,00

0006164249

Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση –
Τσιµεντόστρωση Αγροτικού ∆ρόµου ΒΑΛΤΑΚΙΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Τ.Κ Αγίου Νικολάου ∆.Ε Βοιών
∆ήµου Μονεµβασιάς)

∆ΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

510.000,00

0,00

0,00

510.000,00

10

Τίτλος Πράξης/Υποέργου
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0006162641

Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας,
τµήµα έργου διάνοιξης οδού στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Βέργας (Άνω τµήµα)

12

11

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

0006161040

Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου
εδαφικών περιοχών από όριο οικισµού Άνω
Πιτσών εως την διασταύρωση µε δρόµο προς
οικισµό Ελληνικό

∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

605.000,02

0,00

0,00

605.000,02

13

0006165246

Ασφαλτόστρωση δρόµου Κοσµά - Φυλάτικα
Τ.Κ Κοσµά

∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

14

0006170240

Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύµνης Αγιονορίου

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

15

0006169244

374.000,00

0,00

0,00

374.000,00

16

0006172640

513.499,59

0,00

0,00

513.499,59

17

0006163242

505.000,00

0,00

0,00

505.000,00

18

0006173647

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

9.878.495,86

Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου στη θέση
«Αγ. Παρασκευή» Τ.Κ. ∆ολιανών
Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου
εδαφικών περιοχών Τ.Κ. Πύργου και Τ.Κ.
Καλλιθέας
Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου στη θέση
«Τσιόροβος» Τ.Κ. ∆ολιανών
Αγροτική Οδοποιΐα (βελτίωση –
ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων) στα Τ.∆.
Κληµεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, ∆ιµηνιού και
Σικυώνος του ∆. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός
Προϋπολογισµός
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

