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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

    
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ   
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

Ταχ.∆/νση :Ύδρας 10 – Καβάλα   

Ταχ.Κώδικας : 653 02 
Πληροφορίες: κ. Μιχαήλ Σκορδάς 
Τηλέφωνο : 2510 - 620459 

Fax : 2510 – 620429  
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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
   Ηµεροµηνία 11.11.2013 
   Α.Π.: 9082 
 
   Προς: ∆ΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ:  1η Τροποποίηση της Πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης 

Αµµόγλωσσας Κεραµωτής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

              Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.∆. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.∆.Τ.Π Αλιείας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που 
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., 

3. Τη αριθµ. 195/28-02-2011 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 339/τΒ/14-03-2011) 
«Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της αριθµ. 2925/13-10-2008 Υπουργικής 
Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 36, παρ. 2(Α) στο άρθρο 3, παρ.2 και το άρθρο  
2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 για  το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως 
ισχύει, 

5. Την ΚΥΑ 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/Β/1-12-2008) Σύστασης 
/Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», 

6. Την µε αρ. πρωτ. 1911/29-10-2010  απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία 
εκχωρούνται στις Ο.Τ.∆. Αλιείας αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης, 

7. Την από 17-02-2011 υπογραφείσα Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.∆. Αλιείας 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α» µε τον 
διακριτικό τίτλο    «ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.». 

8. Την από 03/04/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«ΑΛΙΕΙΑΣ», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των 
επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά 
ισχύουν, 
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9. Την µε αρ.πρωτ. 7941/20-6-2011 πρόσκληση  της ΟΤ∆ Αλιείας-ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για 
την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4, 

10. Την µε αρ. πρωτ. 30588/28-12-2012 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του 
∆ικαιούχου ∆. ΝΕΣΤΟΥ προς την ΟΤ∆ Αλιείας  - ΑΝΚΑ ΑΕ  για την ένταξη της 
πράξης στο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», 

11. Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης.  

12. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου 

13. Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων.  

14. Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης 

δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου. 

15. Κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του. 

16. Συνοδευτικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την πρόσκληση, 

• Απόφαση αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 

• Τον πίνακα ∆1 συµπληρωµένο  

• Μελέτες των έργων µε όλα τα συνηµµένα τεύχη και σχέδια και εγκριτικές  

αποφάσεις µελετών όπως καταγράφονται στον πίνακα ∆1. 

• Τον πίνακα ∆2 συµπληρωµένο  

• Άδειες και εγκρίσεις όπως καταγράφονται στον πίνακα ∆2. 

17. Τη µε αρ. 2/30-4-2013 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΟΤ∆ Αλιείας-
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. όπως αυτή καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής 
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας 
των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης των προτάσεων που 
έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣΑ, 

18. Την µε υπ’ αρ. 15/09.05.2013 Απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας  επί της ανωτέρω 
αξιολόγησης. 

19. Την απουσία ενστάσεων επί της διαδικασίας 

20. Την µε αρ.πρωτ 16/27-5-2013 οριστική απόφαση της Ε∆ΤΠ Αλιείας επί της 
αξιολόγησης 

21.  Την Απόφαση Ένταξης αρ.πρωτ. 8627/30-5-2013 

22. Τη µε αρ. 3/4-10-2013 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΟΤ∆ Αλιείας-
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. όπως αυτή καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής 
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης των 
προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣΑ, 

23. Την µε υπ’ αρ. 19/07.10.2013 Απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας  επί της ανωτέρω 
αξιολόγησης. 

24.  Το υπ’αρ. 9077/7.11.2013 έγγραφο του ΕΦ∆ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. προς την ΕΥ∆ 
Αλιείας 

Αποφασίζει  
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την 1η Τροποποίηση ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη 

αλιευτικών περιοχών» µέτρο 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. 

«ΑΛΙΕΙΑΣ», ως προς την αύξηση του συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού της 

Πράξης κατά 69.000,00ευρώ, από 300.000,00ευρώ σε 369.000,00ευρώ, σύφωνα 

µε το τροποποιηµένο Τ∆Π. 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ. 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 
Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ)  
180145 

Κωδικός ΣΑ: 
 

086/8 Κωδικός Π∆Ε 

πράξης: 
Κωδικός πράξης 

ΣΑ: 
2010ΣΑΕ08680021 

∆ικαιούχος: ∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

Κωδικός ∆ικαιούχου: 43579267 

Φυσικό αντικείµενο της πράξης: 

Το έργο περιλαµβάνει την διαµόρφωση της περιοχής 

Αµµόγλωσσας Κεραµωτής µε πλήθος ήπιων παρεµβάσεων 

όπως κατασκευή χώρων στάθµευσης, πεζοδρόµων, χώρων 

αναψυχής µε συµβατές προς το περιβάλλον κατασκευές 

καθώς και εγκατάσταση λοιπού εξοπλισµού όπως κάδοι 

απορριµµάτων και τηλέφωνα πρώτης ανάγκης,  µε στόχο τη 

τουριστική αξιοποίηση της περιοχής µε παράλληλη ανάδειξη 

του Φυσικού Περιβάλλοντος.  

Αναλυτικότερα περιλαµβάνεται η δηµιουργία πεζοδροµίου, 

ποδηλατοδρόµου και θέσεων στάθµευσης σε µήκος 970µ. 

περίπου στην περιοχή Αµµόγλωσσα Κεραµωτής. Η 

παρέµβαση θα γίνει στο νότιο τµήµα του δρόµου προς τη 

µεριά της θάλασσας. 

Πέρα από τη δηµιουργία ζώνης όδευσης πεζών και 

ποδηλατοδρόµου, για την προαγωγή της τουριστικής 

αξιοποίησης της περιοχής δηµιουργούνται νέες θέσεις 

στάθµευσης για την εξυπηρέτηση τόσο των λουόµενων κατά 

τους θερινούς µήνες αλλά και των ξενοδοχείων που 

υπάρχουν στην περιοχή.  

Παραδοτέα πράξης 
Εργασίες ανάπλασης παραλιακής ζώνης Αµµόγλωσσας 

Κεραµωτής ύψους 369.000,00ευρώ 

 
∆είκτες Εκροών 

Κωδικός 
Ονοµασία ∆είκτη (ή 

Περιγραφή) 
Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

411005 

Πράξη για τη στήριξη 
µικρών κοινοτήτων 

αλιέων και 
εγκαταστάσεων 
υποδοµής που 

σχετίζονται µε τον 
τουρισµό 

Αριθµός 1 

100097 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ (ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ) 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 

12ΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

7.5 

 
 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι οκτώ 

(8) (µήνες) 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015  
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∆ηµόσια ∆απάνη Της Πράξης 

Κωδικός Κατηγορίας ∆απανών  ∆ηµόσια ∆απάνη 
Συγχρηµατοδοτούµενη 

∆ηµόσια ∆απάνη 
Α : Άµεσες ∆απάνες 369.000,00 369.000,00 
Β:  Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων    

Γ:  Έµµεσες ∆απάνες   

Σύνολο (Α) 369.000,00  

Άλλες ∆απάνες    

Γενικό Σύνολο (Β) 369.000,00  

 

Ιδιωτική Συµµετοχή Της Πράξης 

Κωδικός Κατηγορίας ∆απανών  Ιδιωτική Συµµετοχή 
Συγχρηµατοδοτούµενη 

∆ηµόσια ∆απάνη 
Ιδιωτική Συµµετοχή 0,00 0,00 

Γενικό Σύνολο (Β) 0,00  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 

Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 369.000,00  και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός (σύνολο Α): 

369.000,00 ποσό σε ευρώ. 

Επιλέξιµος  Προϋπολογισµός (σύνολο Α): 

369.000,00 ποσό σε ευρώ. 

Η πίστωση τρέχοντος έτους (2013) στο 

Π.∆.Ε. ανέρχεται σε 0,00    (ποσό) 
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ 086/8                                    

2: Προϋπολογισµός (άλλες δαπάνες):  

0,00 ποσό  σε ευρώ.  

Η πίστωση τρέχοντος έτους (2013) στο 

Π.∆.Ε. ανέρχεται σε 0,00      (ποσό) 

Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε 0,00    

Φορέας Χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο µέσω :  

Της ΟΤ∆ Αλιείας – ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.(µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΕΛΕΓΕΠ) 

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Προϋπόθεση για την ένταξη της πράξης στο τοπικό πρόγραµµα αποτελεί η έγγραφη 

δέσµευση ως προς την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης και από το φορέα 

πρότασης και από το φορέα λειτουργίας.  

Η λειτουργία της επένδυσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται για µία πενταετία 

τουλάχιστον.  

 

Οι υπόλοιποι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου 

περιγράφονται στο συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης 

Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του ∆ικαιούχου,  το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.∆. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) και της Ε.∆.Τ.Π Αλιείας  

  

ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 

1. ΕΥ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 

2. Αρχή Πιστοποίησης -ΟΠΕΚΕΠΕ 

3. ΥΠΟΙΟ - ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων  
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