Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.29 11:44:18
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Ψ43ΣΩ6Ι-5Κ2
Σελίδα 1 από 7
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 24.12.2020
Αριθμ. πρωτ.: 13049

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

190/2020
από το πρακτικό της 27ης/23.12.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο: Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 206.532,00€ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας».
Σήμερα Τετάρτη 23.12.2020, ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12879/19.12.2020
(ημερομηνία γνωστοποίησης 19.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020 (Α΄ 76).
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2ο:

Θέμα
Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 206.532,00€ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 79/2020 (ΑΔΑ: 9Λ5ΕΩ6Ι-ΘΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
υποβολή πρότασης στο Μέτρο 1: «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» - Επιλέξιμη δράση 1.1: «Ολοκληρωμένα
έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου», του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1)
«Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020», στην υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 345.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Περαιτέρω, με την 79/2020 Απόφασή του, το ΔΣ δεσμεύτηκε ότι η
οικονομική διαφορά που τυχόν θα προκύψει – στην περίπτωση που κατά τη συμβασιοποίηση του έργου
(συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία) η συνολική δαπάνη ξεπερνάει το
ποσό ένταξης από το Πράσινο Ταμείο - θα καλυφθεί από το Δήμο Αγιάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας μας
απέστειλε την υπ’ αριθ. 200.5.2/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΩ546Ψ844-Π4Κ) Απόφασή του περί ένταξης έργων στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 7035/02.12.2019
Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
Με βάση την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», με Δικαιούχο το Δήμο Αγιάς, με
προϋπολογισμό ένταξης 206.532,00€.
Αντικείμενο του έργου είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση και ανάπλαση του αστικού χώρου στον
οικισμό της Μελιβοίας και περιλαμβάνει την κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού σε τμήμα της κεντρικής
οδού που διασχίζει το χωριό, παρεμβάσεις ανάπλασης – ανάδειξης σε δύο κοινόχρηστους χώρους που
συναντά ο κεντρικός δρόμος στη θέση «Τρανή Βρύση» και στη θέση «Νταλά», καθώς και τη δημιουργία
νέας εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα της κεντρικής οδού που βελτιώνεται και στους
ΚΧ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «την αποδοχή πάσης φύσεως
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα,
καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της
παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177).
Περαιτέρω με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 4735/2020, καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου έκτου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α' 177), που όριζε την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
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Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία της υλοποίησης
της πράξης εισηγούμαστε:
Α. Να αποδεχτείτε την υπ’ αριθ. 200.5.2/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΩ546Ψ844-Π4Κ) Απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την ένταξη του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»
στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», με Δικαιούχο το Δήμο Αγιάς, με
προϋπολογισμό ένταξης 206.532,00 ευρώ.
Β. Να αποδεχτείτε τους όρους της χρηματοδότησης ύψους 206.532,00 ευρώ, του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο του Σύμφωνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης προς
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (ΣΑΠΟ).
Γ. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, για την υπογραφή του Σύμφωνου
Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης, καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου για την τήρηση
των όρων της χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης.
Δ. Να ορίσετε ως Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», τον ταμία του
Δήμου Γρηγόριο Γώγο.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 79/2020 (ΑΔΑ: 9Λ5ΕΩ6Ι-ΘΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με
θέμα: «Υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 7035/ 02.12.2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): “Αστική Αναζωογόνηση 2019” για τη χρηματοδότηση του έργου:
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ”»,
- την υπ’ αριθ. 200.5.2/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΩ546Ψ844-Π4Κ) Απόφαση ένταξης έργων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 200.5.2/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΩ546Ψ844-Π4Κ) Απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την ένταξη του έργου:
«Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας» στο Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα
Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», με Δικαιούχο το Δήμο Αγιάς, με προϋπολογισμό ένταξης
206.532,00€.
Β. Αποδεχόμαστε τους όρους της χρηματοδότησης ύψους 206.532,00 ευρώ, του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση της
εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο του
Σύμφωνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο
Ταμείο (ΣΑΠΟ).
Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, για την υπογραφή του Σύμφωνου
Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης, καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου για την τήρηση
των όρων της χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης.
Δ. Ορίζουμε τον Γρηγόριο Γώγο, ταμία του Δήμου, ως Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεση των
πληρωμών της πράξης: «Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σήμερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με την
ονομασία Δήμος……………………….έχοντας λάβει γνώση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης και
των όρων αυτής, του Οδηγού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και των όρων αυτού αποδέχεται
τα κάτωθι:
Άρθρο 1: Μη χρηματοδότησης έργου από άλλα χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, Ε.Ε.) της τρέχουσας
ή άλλης προγραμματικής περιόδου.
Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως αυτό
αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή μέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε θα τύχει
χρηματοδότησης από άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης περιόδου.
Άρθρο 2: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Όρων
Ο Δικαιούχος …………………………………………………………………………………..αναλαμβάνει την
υποχρέωση εκτέλεσης του έργου «………………………………………… …………………… ………….……»,
συνολικής δημόσιας δαπάνης ………………………….. € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«……………………………………………………………………………… ……..……………………….…» και
εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του
παρόντος Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 3: Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε.
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και ιδίως τη νομοθεσία
που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα δημόσια έργα, τις προμήθειες, τις μελέτες, τις υπηρεσίες.
Άρθρο 4: Κοινοποίηση επιμέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου
Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και μέχρι την
ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται:
•

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άμεσα στο Πράσινο Ταμείο, την
υπογεγραμμένη σύμβαση.

•

Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων πριν την
εκτέλεσή τους από τα αρμόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόμισή τους στο Πράσινο Ταμείο
από τον Δικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους.

•

Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για την συμβασιοποίηση του έργου.

•

•

Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την πληρωμή, όπως αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/61-2015-11-03-07-08-34/211-astiki-anazoogonisi-poleon
Να καταρτίσει και να υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο κατά την αποπληρωμή του έργου, αναλυτική
έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π. «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.

•

Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα απένταξης του Δικαιούχου εφόσον το έργο δεν εξελίσσεται
ομαλά.

•

Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταμείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης του
έργου, ακόμα και μετά το πέρας αυτής, τη μη τήρηση από τον Δικαιούχο της εθνικής νομοθεσίας και
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των κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωμα να διακόψει αζημίως γι’ αυτό τη χρηματοδότηση του έργου και
να αναζητήσει από τον Δικαιούχο την επιστροφή της χρηματοδότησης την οποία έλαβε. Ο Δικαιούχος
οφείλει να επιστρέψει την χρηματοδότηση που έλαβε στο Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 5: Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο / παράταση προθεσμιών)
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε τροποποίηση
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης.
Η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν με την υποβολή
του ΑΠΕ προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς
το χαρακτηρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και πρέπει να πληρούνται
ειδικοί όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και εφόσον ο Δικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη δυνατότητα
χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της επικείμενης συμπληρωματικής σύμβασης, υποχρεούται να
υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει
στο Πράσινο Ταμείο την τροποποιημένη σύμβαση, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης
καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38 παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής
Υ.Α. 576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017).
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο σε κάθε περίπτωση παράτασης των
προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την υποβολή για την
πληρωμή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο δεν εξελίσσεται ομαλά, η χρηματοδότηση του έργου από το
Πράσινο Ταμείο δύναται να διακοπεί και το Πράσινο Ταμείο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης
του έργου, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος οφείλει να
επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταμείο το οποίο και
επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της. Σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος
δεν δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερημερίας από το Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγμένου Έργου
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)
Να
ορίζει
υπεύθυνο
άτομο
για
την
επικοινωνία
με το
Π.Τ.,
τον /
την
……………………………………………,
Διεύθυνση/
Τμήμα:……………………………….,
τηλ.:
……………………., fax: …………………………….., e-mail:………………………..
(β)
Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας 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, τη διαφάνεια, και κανονικότητά τους
(γ)
Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που
θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες πληρωμές.
Το Πράσινο Ταμείο έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)
Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του έργου
έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης και
τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταμείου.
(β)
Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των
έργων για διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το ανωτέρω
διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως
αιτιολογημένης θέσης του Πράσινου Ταμείου.
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(γ)
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε
ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.
Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)
Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταμείο τόσο στην έδρα του όσο και στους
χώρους υλοποίησης των έργων.
(β)
Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα.
(γ)
Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου καθώς και σε
όλα τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης του έργου.
(δ)
Να παρέχει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου συμπληρωματικά στοιχεία ή
διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν.
Άρθρο 9: Δημοσιότητα
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)
Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα Δικαιούχων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος που
δημοσιοποιεί το Πράσινο Ταμείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται το όνομα του Δικαιούχου,
ο τίτλος του έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση του έργου.
( β)
Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο στον οδηγό του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου:
http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναμνηστικής_Πινακίδας_Έργου.pdf
Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων
(α)
Ο Δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ολοσχερώς και
ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης
Προγραμμάτων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
(β)
Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συμφώνου ή σε περίπτωση που το
έργο αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταμείο.
Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί
αζημίως για το Πράσινο Ταμείο χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο
Δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο
Ταμείο, το οποίο και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της.
Το Σύμφωνο υπεγράφη από τον Δικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) τηρεί ο
Δικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης
και Ελέγχου Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

