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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 89/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) απνδνρήο ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη
ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο
πξάμεο «Αξδεπηηθφ δίθηπν νηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ
Βέξνηαο» θαη β) εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, χζηεξα απφ ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 13-3-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξ. 4884/7-9-2018 (Κσδ. ΟΠΑΑ: 4.3.1 / ΔΤΓΠ_85 (1ε))
πξφζθιεζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΠΑΑ
2014-2020, ζην ΜΔΣΡΟ 4: «Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ», ΤΠΟΜΔΣΡΟ 4.3:
«ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ
πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο»
ΓΡΑΖ 4.3.1: «Τπνδνκέο εγγείσλ βειηηψζεσλ», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Ο Γήκνο Βέξνηαο ππέβαιιε αίηεζε ζηήξημεο πξνο ηελ ΔΤΓ ΔΠ Π.Κ.Μ. γηα ηελ έληαμε
ηεο
πξάμεο «Αξδεπηηθφ δίθηπν Οηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο» πξνυπνινγηζκνχ
1.764.000,00€, κε ηνλ ΦΠΑ.
Με ηελ πην πάλσ ζρεηηθή κλεκνλεπφκελε απφθαζε, κεη’ απφ αμηνιφγεζε, ε πξάμε
εληάρζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζηε Γξάζε 4.3.1 «Τπνδνκέο εγγείσλ βειηηψζεσλ», ηνπ
Τπνκέηξνπ 4.3 «ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο», ηνπ Μέηξνπ 4 «Δπελδχζεηο
ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, κε πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο
1.764.000,00€, κε ηνλ ΦΠΑ.
Ζ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΣΑΑ).
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, δειαδή ηεο
νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε
31 Γεθεκβξίνπ 2023. Δληνχηνηο ζα πξέπεη, ην θπζηθφ αληηθείκελν λα έρεη νινθιεξσζεί θαη ε
ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο λα έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ην αξγφηεξν κέρξη 31
Απγνχζηνπ 2023.
Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξήζνπλ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα
πινπνηήζνπλ ηηο πξάμεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηελ πεξίνδν επηιεμηκφηεηαο απηψλ, θαζψο
θαη λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο έληαμεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε κηαο πξάμεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο
έληαμεο, ν ΔΦΓ επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
έληαμεο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ή ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαλ (φηαλ ε απφθαζε έληαμεο αθνξά πνιιέο πξάμεηο).
Θα πξέπεη ινηπφλ λα γίλεη απνδνρή ησλ φξσλ έληαμεο θαζψο θαη φζσλ παξαηίζεληαη ζην
Παξάξηεκα Η πνπ έρνπλ σο εμήο:
«…Σ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
 Γηα ηηο πξάμεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζην δείθηε εθξνψλ: «Πξαγκαηηθή κείσζε ηεο ρξήζεο
λεξνχ» ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ) ζρεηηθή κειέηε
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξηζκ.165/20277/06-02-2018 (ΦΔΚ 863/12-03-2018, η. Β΄)
απφθαζεο ηεο Γ/λζεο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Δδαθνυδαηηθψλ πφξσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ.
 Γηα πξάμεηο πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Καλ. 1305/2013 απαηηείηαη πξαγκαηηθή
κείσζε ηεο ρξήζεο λεξνχ αλεξρφκελε ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ηεο δπλεηηθήο εμνηθνλφκεζεο, ε
πξαγκαηηθή κείσζε πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ κειέηε ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνλ
πεξηνξηζκφ απηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλαθαιείηαη ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο (απέληαμε
πξάμεο) θαη επηβάιινληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πνζψλ σο αρξεσζηήησο ή
παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ.
 Γηα πξάμεηο πνπ θαηά ηελ ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο δελ
ππνβιήζεθε ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ ή απηέο πνπ ππνβιήζεθαλ ρξήδνπλ
επηθαηξνπνίεζεο ζα πξέπεη ε εμαζθάιηζή ηνπο θαη ε ππνβνιή ηνπο ζηνλ ΔΦΓ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ
πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή κέρξη ηε δεκνπξάηεζή ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
απαηηείηαη πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ ΔΦΓ.
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 Γηα πξάμεηο πνπ θαηά ηελ ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο δελ
ππνβιήζεθε νξηζηηθή κειέηε ή απηή πνπ ππνβιήζεθε ρξήδεη επηθαηξνπνίεζεο ζα πξέπεη ε
εγθξηηηθή απφθαζε ηεο νξηζηηθήο/επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο, ε αληίζηνηρε ηερληθή έθζεζε –
πξνυπνινγηζκφο – ζπλνπηηθή πξνκέηξεζε – αλαιπηηθφ ηηκνιφγην –ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο έξγνπ
λα ππνβιεζνχλ ζηνλ ΔΦΓ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ
πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή κέρξη ηε δεκνπξάηεζή ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
απαηηείηαη πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ ΔΦΓ.
 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα
κεξηκλήζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο.
 ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνηεηλφκελε πξάμε πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε παξαγσγήο
ελέξγεηαο (εγθαηάζηαζε ΑΠΔ), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ππνβάιιεηαη ζηνλ ΔΦΓ
θαηάιιειε ζχκβαζε γηα απηνπαξαγσγή κε ελεξγεηαθφ ζπκςεθηζκφ (net metering).
 ε πεξίπησζε πξάμεο πνπ αθνξά εθπφλεζε κειέηεο θαη θαηαζθεπή, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Τπνέξγνπ ηεο κειέηεο, επαλαμηνινγείηαη ην Τπνέξγν ηεο θαηαζθεπήο σο πξνο
ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο. ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο,
αλαθαιείηαη ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο (απέληαμε πξάμεο) θαη επηβάιινληαη νη δηαηάμεηο γηα
ηελ αλάθηεζε ησλ πνζψλ σο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ.
 Γηαηελ πξάμε κε α/α 1. ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ……..
 Γηα ηελ πξάμε κε α/α 5. ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, ν Γηθαηνχρνο Γήκνο
Βέξνηαο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΟΔ ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζθεπή κηθξνζήξαγγαο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ αγσγψλ θάησ απφ ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή,
πξηλ ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. ……
 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα έξγα ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο εθδνζείζεο άδεηεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.»
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ
Οη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ΠΑΑ αλαιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ
παξαθάησ ππνρξεψζεσλ :
1. ΣΖΡΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ
(i) Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη
ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ
ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο.
(ii) Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη, απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο
ηεο πξάμεο (εάλ ππάξρεη) ή απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ (ή ελαιιαθηηθά ν
ΔΦΓ).
2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΑΞΖ
(i) Να ηεξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο
ππνέξγσλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
Ζ αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο 18 (δεθανθηψ)
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα
απφ έμη (6) κήλεο απφ ηελ πξνζεζκία απηή. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηψλ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ
ε Απφθαζε Έληαμεο ζα αλαθιεζεί κεηά απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ ή ηνπ ΔΦΓ θαη
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ. Ζ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε
δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ
αλσηέξαο βίαο. [Γχλαηαη λα νξηζηνχλ απφ ηνλ ΔΦΓ κηθξφηεξα ρξνληθά φξηα ησλ αλσηέξσ].
Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ
ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, αιιά
θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ή ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο
έληαμεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ (φηαλ ε απφθαζε έληαμεο αθνξά πνιιέο πξάμεηο).
(ii) Να δηαζθαιίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη
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ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο.
(iii) Να ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ (ή
ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦΓ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη
λα ππνβάιιεη ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ,
θαη λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο. ηηο πεξηπηψζεηο αξραηνινγηθψλ
έξγσλ, ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε απηεπηζηαζίαο.
(iv) Να ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ (ή ελαιιαθηηθά
ηνλ ΔΦΓ) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιινπλ φια ηα
ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο
πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ
κέηξνπ/ππνκέηξνπ /δξάζεο ή/θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο/νπ ΔΤΓ/ΔΦΓ.
(v) Να πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΟΠAΑ
κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ησλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη
έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ.
(vi) Να δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιινπλ ζην ΟΠΑΑ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
(vii) Να παξάζρνπλ ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη/ή ζηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο ηνπ
ΠΑΑ ή άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λα εθηεινχλ θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ ηεο,
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ.
3. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΑΞΖ
(i) Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ ή ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο κέζσ ησλ αηηήζεσλ
πιεξσκήο.
(ii) Να ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ ΔΤΓ ΠΑΑ (ή
ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦΓ) θαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ζηνηρεία γηα
ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.
4. ΔΠΗΚΔΦΔΗ – ΔΛΔΓΥΟΗ
(i) Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα,
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ, Δηδηθή
Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ, Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο, ΟΠΔΚΔΠΔ, Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(ii) Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη επηηφπηεο επηζθέςεηο απφ φια ηα αξκφδηα
εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο
ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά
ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.
(iii) Να ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα
δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ:
α) Γηα πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ επέλδπζε ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο
πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη:
 παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο
πξνγξάκκαηνο
 αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα
εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα
 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο.
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β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
ηνπ ΠΑΑ (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦΓ) ή θαζνξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε.
Ζ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξάμεο, απφ ηελ Γ.Α. ή ηνλ ΔΦΓ. (ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ
δεζκεχζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηφο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε αθνξά απηφλ
ηνλ θνξέα)
5. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ
(i) Να απνδέρνληαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 111
ηνπ Καλ. 1306/2013 θαη φηη ηα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ
ηηο αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο Υψξαο. ε θάζε πεξίπησζε
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 45/2001 πεξί πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ.
(ii) Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ
Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 808/2014 θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ πνπ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ή/θαη ηνπ ΔΦΓ.
6. ΑΠΟΓΟΥΖ ΜΖΝΤΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ
Να απνδέρνληαη φηη ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζηε δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε ζηήξημεο επέρνπλ ζέζε θνηλνπνίεζεο θαη
ζπλεπάγνληαη ηελ έλαξμε φισλ ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ θαη πξνζεζκηψλ.
7. ΚΤΡΧΔΗ
Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο, δχλαηαη λα επηθέξεη ηελ
αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ηελ επηβνιή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πνζψλ σο
αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ.»
Αθφκε ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθεί ηπρφλ
απαηηνπκέλσλ εγγξάθσλ, γηα ηε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαζψο θαη :
1. Σελ Α.Π.: 1604/ 13-3-2020 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
«Έληαμε ησλ Πξάμεσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο, ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΑΑ) 2014»
2. Σνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ
3. Σν Παξάξηεκα Η απηήο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ :
I. Απνδνρή ή κε ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο: «Αξδεπηηθφ δίθηπν
Οηθηζκνχ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο»
II. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα ππνγξάςεη φηη απαηηείηαη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ν.Αγγέινπ
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 13-3-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 1604/13-3-2020 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Α) Απνδέρεηαη α) ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη β) ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο
απηέο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο κε αξ. πξση. 1604/13-3-2020 απφθαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Αξδεπηηθφ δίθηπν νηθηζκνχ
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Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο» κε θσδηθφ ΟΠΑΑ 2014-2020 0011467441 ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2014-2020.
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή φισλ
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.
Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 89 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 1-4-2020
Ο Γήμαρτος
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