
 
    

              
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

ως Ο.Τ.∆. Αλιείας & Ενδιάµεσος φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του προγράµµατος  

Έχοντας υπόψη:  

1. 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/22-4-2005). 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),  

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/Β/1-12-

2008) µε την οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

4. Την µε αρ. πρωτ. 1911/29-10-2010 Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται στις 

Ο.Τ.∆. Αλιείας αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης .  

5. 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». 

6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ». 

7. Τη αριθµ. 195/28-02-2011 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 339/τΒ/14-03-2011) 

«Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της αριθµ. 2925/13-10-2008 Υπουργικής 
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Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά. 

8. Την µε αρ.πρωτ 126786/23-07-2007 Κοινή Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 

9. Την από 03/04/2008 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, µε την 

οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, 

όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.   

10. Την µε αριθ.1477/10-08-2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων µε την οποία εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραµµα της Ο.Τ.∆. Αλιείας 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

• Τον ∆ήµο Νέστου 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), οι οποίες είναι / αποτελούν 

ονοµατισµένες δηµόσιες επενδύσεις στο εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα, προκειµένου να 

ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ.  

1. ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στο ακόλουθο µέτρο και 

δράση πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και 

θα αφορούν στις παρακάτω συγκεκριµένες πράξεις. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΩ∆.  1 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών 

περιοχών 
ΚΩ∆.  4 

ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλισης ΚΩ∆.  1 

ΜΕΤΡΟ:  Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΚΩ∆.  4.1 

∆ΡΑΣΗ : 
∆ηµόσιες επενδύσεις για την 
αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών 
περιοχών 

ΚΩ∆.  4.1.2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Υποδοµές για την ενθάρρυνση 
της τουριστικής δραστηριότητας 

ΚΩ∆.  4.1.2.1 

ΠΡΑΞΗ 3 
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης 
αµµόγλωσσας Κεραµωτής 

ΚΩ∆.  4.1.2.1-3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Υποδοµές µικρής κλίµακας και 
υπηρεσίες για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αλιευτικές 
περιοχές 

ΚΩ∆.  4.1.2.2 
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ΠΡΑΞΗ 2 
Ενίσχυση Πολιτιστικών συλλόγων 
∆ήµου Κεραµωτής-Νέου 
Καλλικρατικού ∆ήµου Νέστου 

ΚΩ∆.  4.1.2.2-2.2 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους 

του Άξονα Προτεραιότητας 4 και του Τοπικού Προγράµµατος και να συνεισφέρουν 

στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι  

(i) Συγκράτηση του πληθυσµού µέσω της βελτίωσης του φυσικού    

παραθαλάσσιου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,  

(ii) Αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος µέσω ήπιων µορφών οικονοµίας, 

(iii) Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέµβασης, 

          (iv) Αξιοποίηση της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

(v) Συστηµατική οργάνωση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της   

περιοχής παρέµβασης.  

(β) ∆είκτες Παρακολούθησης (Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Εφαρµοστικού 

Κανονισµού) 

Πίνακας 2 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
Αριθµός Πράξεων 

   

 

Πίνακας 3 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
   

   

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 

πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά µέτρο ή/και δράση ως ακολούθως:  

Πίνακας 4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών 
περιοχών 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΠΡΑΞΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη  
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(1) (2) (3) (4) 

1 
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης 
αµµόγλωσσας Κεραµωτής 

 
 

300.000,00 € 
 

2 

Ενίσχυση Πολιτιστικών συλλόγων 
∆ήµου Κεραµωτής-Νέου Καλλικρατικού 
∆ήµου Νέστου 

 
  30.000,00 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 330.000,00 €  

2.2 Η ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια 

δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δηµόσια δαπάνη µε 

ανακατανοµή της ανά µέτρο ή/και δράση καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη 

ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους 

δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι πράξεις θα χρηµατοδοτηθούν έως το ύψος 

της διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση που ο 

τελικός προϋπολογισµός της πράξης υπερβαίνει το ύψος της διαθέσιµης 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης, το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από 

ιδίους πόρους του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό επιλέξιµο κόστος ανά 

πράξη δεν µπορεί να υπερβαίνει τα αντίστοιχα όρια ανα κατηγορία πράξεων, όπως 

αυτά καθορίζονται στην αρ. 1911/29-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1718/Τβ’/02-11-2010)  

3. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 

πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα 

πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.  

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας 

δηµοσίευσης στο τοπικό τύπο έως την 31-12-2012 . 

4.2 Για κάθε πράξη υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ankavala.gr 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου 

επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση,  διατίθεται από την ΑΝ.ΚΑ ΑΕ 

(διεύθυνση: Ύδρας 10 – Τ.Κ 653 02, Καβάλα) και βρίσκεται δηµοσιευµένο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ankavala.gr. Προτάσεις που 

υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆ΠΠ 

απορρίπτονται.   

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (τύπου Α’ ή τύπου Β’ 

αναλόγως µε τη κατηγορία πράξεων).  
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α) Για τις προτάσεις υποψηφίων δικαιούχων που περιλαµβάνουν τεχνικά 

έργα, απαιτείται ∆ιαχειριστική επάρκεια Τύπου Α’ σε ισχύ.  

β) Για τις προτάσεις υποψηφίων δικαιούχων που περιλαµβάνουν προµήθειες, 

µελέτες ή εργασίες που εντάσσονται στις προµήθειες απαιτείται ∆ιαχειριστική 

επάρκεια Τύπου Β’ σε ισχύ.  

γ) Για τις προτάσεις υποψηφίων δικαιούχων που περιλαµβάνουν τεχνικά έργα 

και προµήθειες, µελέτες ή εργασίες που εντάσσονται στις προµήθειες 

απαιτείται ∆ιαχειριστική επάρκεια Τύπου Α’ και ∆ιαχειριστική επάρκεια Τύπου 

Β,’ σε ισχύ(και οι δύο).  

δ) Σε περίπτωση που ο ονοµατισµένος δικαιούχος δεν διαθέτει την 

απαιτούµενη ∆ιαχειριστική επάρκεια τότε θα µπορεί να υποβάλλει πρόταση 

ως κύριος του έργου µε δικαιούχο υλοποίησης φορέα που έχει την 

∆ιαχειριστική επάρκεια και µε τον οποίο έχει προηγουµένως συνάψει σχετική 

προγραµµατική σύµβαση. 

(iv) Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων (ως συνηµµένο υπόδειγµα). 

(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης 

δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (ως συνηµµένο υπόδειγµα). 

(vi) Κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και 

των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του. 

(vii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε. ανάλογα µε το είδος της πράξης και πιστοποιούν την πληρότητα και 

ωριµότητα της προτεινόµενης πράξης:  

• Απόφαση αρµοδίου συλλογικού οργάνου, για την υποβολή αίτησης 

χρηµατοδότησης και των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών. 

• Απόφαση αρµοδίου συλλογικού οργάνου για την κάλυψη του ποσού της 

ιδίας συµµετοχής που απαιτείται στην περίπτωση που το τελικό κόστος 

υπερβαίνει το ύψος της διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 

δαπάνης, όπως αυτή αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4, της παρ.2.1, της 

παρούσας πρόσκλησης. 

• Έγγραφα κυριότητας του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το έργο, 

εφόσον απαιτείται. 

• Τον πίνακα ∆1 συµπληρωµένο (συνηµµένο υπόδειγµα). 

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

αποφάσεις µελετών όπως καταγράφονται στον πίνακα ∆1. 

• Τον πίνακα ∆2 συµπληρωµένο (συνηµµένο υπόδειγµα). 

• οικοδοµικές και άλλες άδειες, αποφάσεις προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 

εκτίµησης και αξιολόγησης – έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή σχετικά 

απαλλακτικά έγγραφα, δηµοσιεύσεις προκηρύξεων / τεύχη δηµοπράτησης, 

καθώς και λοιπές άδειες και εγκρίσεις όπως καταγράφονται στον πίνακα ∆2. 
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4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ένα τεύχος (πρωτότυπο), σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή στην ΟΤ∆ Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ) στη διεύθυνση Ύδρας 10 – Τ.Κ 653 02, 

Καβάλα τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι 

δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής 

την ηµεροµηνία αποστολής. 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 

ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. 

δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, µε 

έγγραφο στο οποίο θα καθορίζεται η προθεσµία υποβολής τους. 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., µε βάση τα 

κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται 

στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πράξης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαµβάνοντας υπόψη και τα 
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», 

(iii) σκοπιµότητα της πράξης (δεν απαιτείται διότι πρόκειται για 
ονοµατισµένη πράξη στο εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα) και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευµένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στη παρούσα πρόσκληση 

βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ankavala.gr . 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση. 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την 

ηµεροµηνία υποβολής της στην ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και εφόσον πληροί 

τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, 

εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ.  

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. αποβεί αρνητική, ή οι 

διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηµατοδότηση της πρότασης 

ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί 

θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα.  

Η ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους 

στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. 

5.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την 

ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των 

Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου» από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και 

αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης. 
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5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.. 

Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης 

ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ankavala.gr 

5.5 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ και της ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε. του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, 

καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των 

όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις 

κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  

(ii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για κάθε στάδιο 

/ φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν στο επόµενο 

στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλουν στην ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και 

φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 

που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

31 σηµείο (δ) του Καν. (ΕΚ) 498/2007. 

(v) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 

(ΕΚ) 498/2007. 

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες 

προς την ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο 

του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(viii) 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 ΟΤ∆ Αλιείας – 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.,  στην Αρχή 

Πιστοποίησης - ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το  ειδικό 

θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή την ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.. 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 

συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον                 

κ. Μιχαήλ Σκορδά, τηλέφωνο 2510-620459, e-mail: – anka@ankavala.gr 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ», το σύστηµα 

διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται 

στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς 

και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη 

συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού 

αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

www.alieia.gr και www.ankavala.gr. Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικά 

εργαλεία επικοινωνίας της  ΕΥ∆ και της ΟΤ∆ Αλιείας - ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. µε το σύνολο των 

ενδιαφε-ροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνονται σε αυτούς κάθε σχετική 

πληροφορία. 

Εγκρίνεται µε την µε αρ. 3/20-06-2011 απόφαση του Επιπέδου Λήψης 

Αποφάσεων της Ο.Τ.∆. Αλιείας (Ε.∆.Τ.Π Αλιείας) . 

 

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

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές ανά πράξη αναφέρονται στο αναµορφωµένο 

πρόγραµµα και περιγράφονται στη συνέχεια. 

Οι ενδεικτικές αυτές προδιαγραφές θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του 

φυσικού αντικειµένου στο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης.  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.2.1 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 4.1.2.1-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: 

Υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού 

κάλλους, αξιοθέατων και µνηµείων της φύσης ή του πολιτισµού 

(σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, θέσεις θέας κλπ) 

 

Ανάπλαση παραλιακής ζώνης αµµόγλωσσας Κεραµωτής 

Το έργο προτείνεται από το ∆ήµο Κεραµωτής – Νέος Καλλικρατικός ∆ήµος Νέστου. 

Η αµµόγλωσσα της Κεραµωτής είναι µια φυσική χερσόνησος άµµου που προβάλει στο Αιγαίο 

Πέλαγος και σχηµατίζει το γραφικό λιµάνι της Κεραµωτής. 

Η πρόταση σκοπεύει στην υλοποίηση  πληθώρας ήπιων επεµβάσεων που προάγουν την ήπια 

τουριστική αξιοποίηση της αµµόγλωσσας Κεραµωτής µε παράλληλη ανάδειξη του εκεί φυσικού 

περιβάλλοντος. Η ενέργεια συµβάλει στην ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως 

οικοτουρισµός κλπ σε συνδυασµό µε τα κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών Νέστου του ∆ήµου 

Κεραµωτής. 

Συγκεκριµένα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

1. σήµανση της περιοχής. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 5.000,00 € 

2. κατασκευή χώρων στάθµευσης, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 150.000,00 € 

3. κατασκευή µονοπατιών περιήγησης, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 80.000,00 € 

4. κάδων απορριµµάτων, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 5.000,00 € 

5. τηλέφωνα πρώτης ανάγκης, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 4.000,00 € 

6. χηµικές τουαλέτες, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 6.000,00 € 

7. κατασκευή χώρων αµαψυχής , (παγκάκια, βρύσες, κιόσκια, ψησταριές κ.λ.π.), µε συµβατές 

προς το περιβάλλον κατασκευές (ξύλινες). Προϋπολογισµός: 50.000,00 € 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 300.000,00 €  

Η ανωτέρω προσέγγιση κόστους κατά κατηγορία ενέργειας είναι όπως αναφέρουµε ενδεικτική και 

θα οριστικοποιηθεί µε την ανάθεση του έργου σε συνέχεια του σχετικού  ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού. 

Όλες οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χαµηλής όχλησης και µε σεβασµό για το φυσικό 

περιβάλλον. 
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Το εν λόγω έργο θα λειτουργήσει στα  πλαισια  ∆ηµοτικής επιχείρησης του νέου Καλλικρατικού 

δήµου Νέστου µε ανάλογο καταστατικό σκοπό. 

Σκοπιµότητα: 

- Ενίσχυση των Εναλλακτικών µορφών Τουρισµού σε µια σπάνια και εξαιρετικού φυσικού κάλους 

περιοχή  µε στόχο την αφ΄ ενός την ανάδειξη της και στόχευση την αναδιάρθρωση και τον 

αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική περιοχή, 

- Ανάδειξη περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

- Προστασία περιβάλλοντος από τις υπάρχουσες ανεξέλεγκτες δραστηριότητες. 

Στόχος της οµάδας πράξης είναι η ανάδειξη σηµαντικών περιοχών της Π.Π. στην κατεύθυνση 

αξιοποίησης καθώς και ανάδειξης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος µε ενίσχυση µιας ήπιας 

επισκεψιµότητας ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητα της 

οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του επιπέδου ευηµερίας.  

Μέσω της οµάδας πράξης επιδιώκεται: 

Η προβολή και η ενίσχυση µιας ήπιας επισκεψιµότητας σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά 

περιοχές, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων αυτών των περιοχών, η αξιοποίηση και 

διατήρηση περιοχών NATURA στην περιοχή, και τέλος η συµβολή στη ορθή διαχείριση προστασία 

και ανάδειξη των περιοχών.  

Περιοχή εφαρµογής 

Στην περιοχή των τοπικών διαµερισµάτων Κεραµωτής του ∆ήµου Νέστου 

∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο νέος Καλλικρατικός ∆ήµος Νέστου. 

 

1. Ενίσχυση Πολιτιστικών συλλόγων ∆ήµου Κεραµωτής - Νέου Καλλικρατικού 
∆ήµου Νέστου. 

Ο ∆ήµος Κεραµωτής διοργανώνει µε τη συνεργασία Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής 

πλείστες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι ακόλουθες: 

Κορυφαίο γεγονός, το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουλίου, θεωρείται το µουσικό φεστιβάλ 

«Πλάι στο Κύµα» που καθιερώθηκε πλέον ως θεσµός. Χιλιάδες επισκέπτες εισρέουν στην 

περιοχή για να «κοινωνήσουν» την µουσική διακεκριµένων καλλιτεχνών, Ελλήνων και 

ξένων και να περάσουν αξέχαστες µέρες και νύχτες στην χρυσή αµµουδιά της Κεραµωτής. 

Πολλές είναι όµως οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:  

Ο αγιασµός των υδάτων Θεοφάνεια, Αποκριάτικοι χοροί, διαγωνισµός πετάγµατος αετού 

και Σαρακοστιανά τραπέζια στο Άλσος των Πηγών και στην παραλία της Κεραµωτής. Ο 

εορτασµός της πρωτοµαγιάς στην Παλιά Ν. Καρυά, η γιορτή του Κλήδονα στην Κεραµωτή, 

η Γιορτή του Αγρότη στην Ν.Καρυά και πολλά τοπικά πανηγύρια σε όλα τα ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα 
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Από το 2007, καθιερώθηκε στο τέλος της Άνοιξης, να γίνονται ιστιοπλοϊκοί αγώνες και µε 

στόχο την προβολή του τοπικού προϊόντος, «Η Γιορτή του Μυδιού». 

Για την καλύτερη οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων ο δήµος Κεραµωτής θα προβεί στην 

αγορά των ακόλουθων εξοπλισµών: 

Το εν λόγω έργο θα λειτουργήσει στα  πλαίσια  ∆ηµοτικής επιχείρησης του νέου 
Καλλικρατικού δήµου Νέστου µε ανάλογο καταστατικό σκοπό. 

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ενδεικτικοί προϋπολογισµοί ανά κατηγορία ενέργειας της οµάδας 

πράξης:  

 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(είδος, τύπος, 

τεχν.χαρακτ.) 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1. 

Μικροφωνικές 

Εγκαταστάσεις και 

λοιπός 

Οπτικοακουστικός 

Εξοπλισµός 

τεµ 1 10.000 10.000 2.300 12.300 

2. 

 

Αγορά  Εξοπλισµού 

Προβολής 

Εκδηλώσεων 

τεµ. 1 4.000 4.000 520 4.520 

3. 

Αγορά  

παραδοσιακών 

στολών 

τεµ. 40 400 16.000 2.080 18.080 

  ΣΥΝΟΛΟ       30.000 4.900 34.900 

Η ανωτέρω προσέγγιση κόστους κατά κατηγορία ενέργειας είναι όπως αναφέρουµε 

ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί µε την ανάθεση του έργου σε συνέχεια του σχετικού  

∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 

Σκοπός της οµάδας πράξης είναι να ενισχυθούν οι σηµαντικές πολιτιστικές 

δραστηριότητες και τα δρώµενα της υπαίθρου, που θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια των 

περιοχών, θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα και επισκεψιµότητα της Π.Π. και θα 

αναδείξουν την τοπική παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά. Τέλος, η αναβάθµιση αυτών 

των εκδηλώσεων και η ενίσχυση των χώρων πολιτιστικής δραστηριότητας, είναι στοιχεία 

που συµβάλλουν στην ποιότητα ζωής του πληθυσµού. 

Με την εφαρµογή της οµάδας πράξης επιτυγχάνεται: 

• Άρση της αποµόνωσης τµηµάτων του πληθυσµού 
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• Στήριξη της πολιτιστικής δηµιουργίας 

• Παροχή ίσων ευκαιριών στον τοπικό πληθυσµό 

Περιοχή εφαρµογής 

Η πράξη χωροθετείται στην Κεραµωτή. Οι εν λόγω Προµήθειες θα γίνουν µέσω ∆ηµόσιων 

διαγωνισµών, το κόστος ∆ηµοπράτησης των οποίων το αναλαµβάνουν σύµφωνα µε τα 

υποβαλλόµενα Τεχνικά ∆ελτία έργων οι ίδιοι οι δήµοι. 

∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ο νέος Καλλικρατικός ∆ήµος Νέστου.  

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα 

Η καινοτοµία της Οµάδας Πράξης σχετίζεται µε την ήπια επισκεψιµότητα, όπου ο 

επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις βασικές φυσικές αξίες για την περιοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η επιλεξιµότητα των δαπανών για τις κατηγορίες πράξεων της παρούσας πρόσκλησης  

καθορίζονται σύµφωνα µε την αρ. 1911/29-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1718 /τΒ’/ 2-11-2010) 

όπως ισχύει κάθε φορά. 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.1 «Υποδοµές για την ενθάρρυνση της 
τουριστικής ∆ραστηριότητας».  

1.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.1 

Οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση παρεµβάσεων της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.1 

περιλαµβάνουν: 

� Εργασίες διαµόρφωσης θέσεων θέας και παρατήρησης και θέσεων καταδύσεων. 

Προµήθεια και τοποθέτηση µη µόνιµων κατασκευών από ξύλο (παρατηρητήρια, 

καθίσµατα, κάδοι, τραπεζόπαγκοι και λοιπές συναφείς δαπάνες). 

� Εργασίες διαµόρφωσης χώρων προκειµένου να λειτουργήσουν ως τοπικά κέντρα 

τουριστικής πληροφόρησης. 

� Εργασίες διαµόρφωσης υφιστάµενων µονοπατιών και διαµόρφωση πρόσβασης σε 

αξιόλογες θέσεις θέας – παρατήρησης της περιοχής. Ανακατασκευή λιθόστρωτων 

και λιθοδοµών, βελτίωση βατότητας µε κοπή παρασιτικής βλάστησης, µικρά 

χωµατουργικά έργα και συναφείς δαπάνες. 

� Εργασίες αναστύλωσης σηµαντικών µνηµείων της φύσης ή του πολιτισµού, 

εξαιρουµένων όσων εµπίπτουν σε δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισµού. 

� Εγκατάσταση µη µόνιµων κατασκευών προκειµένου να λειτουργήσουν ως σηµεία 

τουριστικής πληροφόρησης. 

� Προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία τοπικών κέντρων πληροφόρησης και 

σηµείων τουριστικής πληροφόρησης. 

� Χειρονακτικοί καθαρισµοί περιοχών καταφυγίων, παρατηρητηρίων κλπ από 

υπάρχοντα απορρίµµατα κάθε µορφής, στο βαθµό που η προτεινόµενη πράξη 

συνοδεύεται και από επιπλέον έργο των λοιπών επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών. 

� Παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, διανοίξεις και καθαρισµοί, τεχνικά έργα, 

πλακοστρώσεις, προστατευτικά κιγκλιδώµατα, δενδροφυτεύσεις και συναφείς 

δαπάνες. 

� Φυτοτεχνικά έργα ανάταξης υποβαθµισµένων οικοτόπων. 

� Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων (κατευθύνσεις διαδροµών, ερµηνείας του 

τοπίου, πληροφόρησης για τα οικοσυστήµατα της περιοχής) και συναφείς δαπάνες. 

� Σχεδιασµός και εκτύπωση τουριστικών οδηγών και εντύπων, διαφηµιστικών 

οδηγών και ηλεκτρονικής διαφήµισης. 

� Χαρτογραφήσεις και παραγωγή θεµατικών χαρτών. 

� Κάλυψη του κόστους διαφηµιστικής καταχώρισης σε τουριστικούς οδηγούς για 

τρία έτη από την έγκριση της πράξης και όχι πέραν του έτους 2012 και µέχρι το 

5% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της πράξης. 
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1.2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.1 

Μη επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν: 

� Λειτουργικά έξοδα των δικαιούχων (αµοιβές προσωπικού κλπ). Προκειµένου για 

πράξεις που εκτελούνται µε ιδίας µέσα, οι πρόσθετες δαπάνες που πραγµατοποιεί ο 

δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης αποτελούν επιλέξιµες 

δαπάνες. Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες µόνο για τις περιπτώσεις που το 

εν λόγω προσωπικό καλύπτεται από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή 

συµβάσεις έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόµενης  εργασίας 

σε σχέση µε το συγχρηµατοδοτούµενο αντικείµενο. 

� Μετάδοση διαφήµισης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα. 

� ∆απάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

� Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά 

καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του αναδόχου. 

� Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 

οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει 

υπαχθεί στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ 

αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης. 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.2 «Υποδοµές Μικρής Κλίµακας και Υπηρεσίες για 
τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αλιευτικές Περιοχές»  

2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.2 

Οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση παρεµβάσεων της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.2 

περιλαµβάνουν: 

(α) Προκειµένου για παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για την µετατροπή τους σε 

µουσεία που σχετίζονται µε την αλιευτική, λαογραφική, πολιτιστική κληρονοµιά, 

επιλέξιµες θεωρούνται οι ακόλουθες  κατηγορίες δαπανών:  

∆απάνες για την εκπόνηση των απαιτουµένων µελετών για την ολοκληρωµένη 
αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισµάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Το 
κόστος των παραπάνω µελετών είναι επιλέξιµο µόνο στην περίπτωση υλοποίησης 
της κατασκευής του έργου την οποία καλύπτουν οι συγκεκριµένες µελέτες. Οι 
δαπάνες αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιµου 
κόστους της επένδυσης. 

∆απάνες που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της 
αντίστοιχης εγκεκριµένης µελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των 
εργασιών αυτών. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για  καθαιρέσεις, αποκατάσταση 
στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισµού, εξωτερικές τοιχοποιίες και 
επιχρίσµατα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωµάτων, χρωµατισµοί των 
όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του 
κτιρίου, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν την αποκατάσταση του προαύλιου 
χώρου του κτιρίου.   
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∆απάνες για µικρής κλίµακας υποδοµή ως προς την προµήθεια καινούργιο εξοπλισµού 
γραφείου Η/Υ, fax και εποπτικού υλικού ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου. Οι 
δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης περιλαµβάνονται. 

∆απάνες προµήθειας καινούργιων επίπλων γραφείων, βιβλιοθηκών, βιβλίων και λοιπού 
εξοπλισµού ο οποίος θα βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε τη νέα χρήση του κτιρίου. 
Οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης περιλαµβάνονται. 

Αγορά εκθεµάτων που σχετίζονται µε την τοπική αλιευτική – παραδοσιακή κληρονοµιά 
κάθε περιοχής (π.χ. παραδοσιακές στολές, εργαλεία που χρησιµοποιούνταν 
παλαιότερα, παραδοσιακά µουσικά όργανα, γραπτά κείµενα και άλλα ιστορικά 
ντοκουµέντα κλπ) 

(β)  Προκειµένου για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων ανάδειξης και διατήρησης της 

τοπικής κληρονοµιάς, ως επιλέξιµες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

∆απάνες για την κατασκευή- αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή – αγορά 
παραδοσιακών µουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεών τους.  

∆απάνες για µικρής κλίµακας υποδοµή ως προς την προµήθεια καινούργιου εξοπλισµού 
γραφείου και οπτικοακουστιών µέσων (Η/Υ fax, έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες) µόνο 
από συλλογικούς φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και µε την προϋπόθεση ότι ο 
φορέας έχει την έδρα του (µε βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέµβασης. 

 

2.2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.2 

Μη επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν: 

∆απάνες οι οποίες συνδέονται µε την καθ’ αυτή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής τους. 

Λειτουργικά Έξοδα των δικαιούχων (αµοιβές προσωπικού κλπ). Προκειµένου για 
πράξεις που εκτελούνται µε ίδια µέσα, οι πρόσθετες δαπάνες που πραγµατοποιεί ο 
δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες. 
Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες µόνο για τις περιπτώσεις που το εν λόγω 
προσωπικό καλύπτεται από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις 
έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόµενης εργασίας σε σχέση µε το 
συγχρηµατοδοτούµενο αντικείµενο. 

Μετάδοση διαφήµισης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα. 
∆απάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 
Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά 
καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του αναδόχου. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει 
υπαχθεί στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ 
αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Συνηµµένα έγγραφα): 

 

(i) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης 

(ii) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(iii) Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(iv) Λίστα εξέτασης πληρότητας αιτήσεων χρηµατοδότησης 

(v) Φύλλο αξιολόγησης πράξης 

(vi) Φύλλο εξειδίκευσης κριτηρίων 

(vii) ΚΥΑ 1911/29-10-2010 «Πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 4 Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 

Περιοχών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013» 

(viii) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  

• Αίτηση χρηµατοδότησης  

• Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα 

• Βεβαίωση µη διπλής χρηµατοδότησης 

• Πίνακας ∆1 

• Πίνακας ∆2 
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