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6. Η

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
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6. Η

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

–

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μετά την υπογραφή της σύμβασης με την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., ο
τελικός αποδέκτης μπορεί να προβεί στην έκδοση των αναγκαίων αδειών και
εγκρίσεων προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση του έργου του
(σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν ήδη εκδοθεί).
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μεριμνά για
την

ορθή

και

κανονική

εκτέλεση

των

επενδυτικών

σχεδίων

του

τοπικού

προγράμματος, δηλαδή, για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των τελικών
αποδεκτών καθώς και για την τήρηση των χρονικών ορίων υλοποίησης που
προβλέπονται στο πλαίσιο του Ε.Π. της Κ.Π. LEADER+.
Η παρακολούθηση των έργων του τοπικού προγράμματος από πλευράς της
Ο.Τ.Δ. – Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. γίνεται από επιτροπή με την ονομασία:
«Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+», η οποία
συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER+ της Ο.Τ.Δ. – Πιερική Αναπτυξιακή
Α.Ε.
Η Επιτροπή αποτελείται από στελέχη της υπηρεσιακής δομής της Ο.Τ.Δ. –
Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε., Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης και
τουλάχιστον από Γεωπόνο, Οικονομολόγο και Μηχανικό.
Προκειμένου για έργα, ο έλεγχος και παραλαβή των οποίων απαιτεί και
γνώσεις άλλων ειδικοτήτων, η σύνθεση της επιτροπής μπορεί να διευρύνεται με τη
συμμετοχή στελεχών με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή εμπειρία (όπως π.χ.
περιβαλλοντολόγο).
Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:
•
•

•

η παρακολούθηση με επιτόπιους ελέγχους του φυσικού αντικειμένου των
επενδυτικών σχεδίων και η νομιμότητα και κανονικότητα υλοποίησής τους,
ο έλεγχος της πιστότητας των στοιχείων που υποβάλλει ο τελικός αποδέκτης
και ο συσχετισμός των παραστατικών με το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, η
επιβεβαίωση των δαπανών με τη σύνταξη Βεβαιώσεων Ελέγχου Προόδου
Εργασιών (ΒΕ.Π.Ε.), καθώς και Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων – Βεβαιώσεων
πληρωμής για την εκταμίευση των αντίστοιχων πιστώσεων της επιχορήγησης
προς τους τελικούς αποδέκτες.
η συμπλήρωση των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων των Έργων /
Υποέργων για τις ανάγκες του Ο.Π.Σ. Τα δελτία αυτά αποστέλλονται από την
Ε.Δ.Π. LEADER+ στην Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER+, προκειμένου τα
σχετικά στοιχεία, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, να εισαχθούν στο ΟΠΣ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Τ.Δ. – ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Τα στάδια και ο τρόπος τμηματικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης
στον τελικό αποδέκτη καθορίζονται επακριβώς στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ
Ο.Τ.Δ. – Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. και τελικού αποδέκτη, ανάλογα με τη φύση του
επενδυτικού σχεδίου, τον προϋπολογισμό του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και
το είδος των εργασιών.
Κατά κανόνα, η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, μετά την
επιβεβαίωση από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. των αντίστοιχων φάσεων του
επενδυτικού σχεδίου, η τελευταία των οποίων αποτελεί την αποπληρωμή του.
Για την καταβολή των δόσεων της αναλογούσας ενίσχυσης, ο τελικός
αποδέκτης υποβάλλει στην Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. αίτηση, προκειμένου να
επιβεβαιωθούν οι σχετικές δαπάνες και να ελεγχθεί το επενδυτικό σχέδιο στο στάδιο
στο οποίο βρίσκεται από την Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής
Έργων LEADER+ της Ο.Τ.Δ.
Η αίτηση του τελικού αποδέκτη συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα παρακάτω
έγγραφα δικαιολογητικά:

i.

κατάσταση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών,

ii.

επιμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα
μηχανικό ή τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία
υλοποίησης άυλων ενεργειών.

iii.

εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο.

Για

τη

χορήγηση

της

πρώτης

δόσης,

εκτός

των

ανωτέρω,

υποβάλλονται:
i.

τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που
αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,

ii.

οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών
που διέπουν, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα υλοποίησης και
λειτουργίας του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

iii.

είναι δυνατή η καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης σε δαπάνες
μελετών ή εξοπλισμού που έχουν πραγματοποιηθεί για το
επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή στην Ο.Τ.Δ. των
απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων του σημείου ii ανωτέρω,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η έγκαιρη υλοποίηση του σχεδίου. Η
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δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στη σχετική σύμβαση
μεταξύ της Ο.Τ.Δ. και του τελικού αποδέκτη με την επισήμανση ότι
προβλήματα στην προσκόμιση των απαιτούμενων αδειών –
βεβαιώσεων, κ.λ.π. μπορεί να έχουν σαν συνέπεια ακόμη και την
ακύρωση της σχετικής σύμβασης και επιστροφή της χορηγηθείσας
ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.

Κατά την τελευταία αίτηση του τελικού αποδέκτη για τη χορήγηση της
αποπληρωμής του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι
απαιτούμενες, κατά περίπτωση, άδειες λειτουργίας κ.λ.π.
Η αίτηση του τελικού αποδέκτη για χορήγηση ενίσχυσης πρωτοκολλείται από
την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. και διαβιβάζεται στην Επιτροπή παρακολούθησης,
ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+, η οποία προβαίνει στο διοικητικό έλεγχο
εγγράφων δικαιολογητικών και στον επιτόπιο έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και
συντάσσει εις τριπλούν την σχετική βεβαίωση (Βεβαίωση Ελέγχου Προόδου
Εργασιών – Β.Ε.Π.Ε.).
Η βεβαίωση αυτή λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης,
αποτελεί δικαιολογητικό παραλαβής των παραδοτέων και αναγνώρισης των
επιλέξιμων δαπανών υλοποίησης και φυλάσσεται στο αρχείο της ΟΤΔ (στο φάκελο
του συγκεκριμένου τελικού αποδέκτη), στο αρχείο του τελικού αποδέκτη, ενώ το τρίτο
πρωτότυπο προσκομίζεται στην Τράπεζα Συνεργασίας.
Παράλληλα, η Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής Έργων
LEADER+ σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα

εγγράφων

δικαιολογητικών με την ένδειξη: «ελέγχθηκε και επιχορηγήθηκε από την ΟΤΔ
LEADER+ Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.» και υπό τη διακριτική της ευχέρεια, είτε
αναπαράγει σε φωτοτυπίες τα παραπάνω πρωτότυπα και φροντίζει για την
επικύρωσή τους από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο «ως ακριβή αντίγραφα εκ του
πρωτοτύπου» ή αναπαράγει σε φωτοτυπίες τα ανωτέρω σφραγισμένα πρωτότυπα.
Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών επιστρέφονται στον τελικό αποδέκτη, ενώ στα
αρχεία της ΟΤΔ τηρούνται τα ακριβή αντίγραφα αυτών ή τα φωτοαντίγραφα των
σφραγισμένων πρωτοτύπων δικαιολογητικών.
Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Ελέγχου Προόδου Εργασιών (Β.Ε.Π.Ε.), η
Ο.Τ.Δ. – Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. καταβάλλει στον τελικό αποδέκτη, χωρίς
καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση, την αναλογούσα,
στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, ενίσχυση.
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Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης γίνεται αποκλειστικά με δίγραμμη
τραπεζική επιταγή από το λογαριασμό που τηρεί η Ο.Τ.Δ. – Πιερική Αναπτυξιακή
Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο τελικός αποδέκτης, μετά την είσπραξη του ποσού
της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούται να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο είσπραξης
του συγκεκριμένου ποσού και να το διαβιβάσει άμεσα στην Ο.Τ.Δ. – Πιερική
Αναπτυξιακή Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του Π.Δ. 186/1992 – Κ.Β.Σ..
Η τελευταία δόση της ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη (αποπληρωμή)
καταβάλλεται από την ΟΤΔ στον τελικό αποδέκτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη
μεταξύ τους σύμβαση και λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 2 και 5 του άρθρου
518/350/12.02.2003 ΚΥΑ. Στην αίτηση του τελικού αποδέκτη για χορήγηση της
τελευταίας δόσης – αποπληρωμής θα πρέπει να υποβάλλονται όλες οι απαιτούμενες
άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών που διέπουν κατά περίπτωση τη νομιμότητα
υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Ωστόσο, η
ΟΤΔ, με δική της ευθύνη, μπορεί να προβεί στην αποπληρωμή του επενδυτικού
σχεδίου χωρίς την προσκόμιση των προαναφερόμενων αδειών και βεβαιώσεων με
την προϋπόθεση ότι αυτές θα υποβληθούν στα πλαίσια της έκδοσης του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (Π.Ο.Π.), με την έκδοση του οποίου θεωρείται
ολοκληρωμένο ένα επενδυτικό σχέδιο .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

Ο.Τ.Δ. – ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος από τους
τελικούς αποδέκτες πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους
δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
τελικού αποδέκτη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες διατάξεις των
συμβάσεων

που υπογράφονται μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας και Πιερικής

Αναπτυξιακής Α.Ε. καθώς και μεταξύ Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. και τελικού
αποδέκτη (επενδυτή).
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. μεριμνά για την τήρηση της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας που κάθε τελικός αποδέκτης υποχρεούται να ακολουθήσει
κατά την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου.
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Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση επενδυτικού σχεδίου. Ο περιορισμός αυτός
αφορά και τις περιπτώσεις ένταξης σε άλλα προγράμματα διαφορετικού ή
συμπληρωματικού φυσικού αντικειμένου της ίδιας επένδυσης.
Για την αποφυγή συσσώρευσης των πόρων δεν είναι δυνατή η ένταξη ενός
τελικού αποδέκτη στο πρόγραμμα για περισσότερες της μιας επενδύσεων στα
πλαίσια της ίδιας δράσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χώρας. Για
την αποφυγή συσσώρευσης των πόρων, τα επενδυτικά σχέδια που ο ίδιος τελικός
αποδέκτης (ή και φυσικό ή νομικό παρένθετο πρόσωπο αυτού ή και νομικό
πρόσωπο, στο οποίος αυτός μετέχει) μπορεί να υλοποιήσει είτε στο πλαίσιο της ίδιας
δράσης, είτε σε διαφορετικές δράσεις του προγράμματος δεν μπορούν συνολικά να
υπερβούν το ανώτατο όριο των 440.000,00 € (επιλέξιμος προϋπολογισμός). Ο
περιορισμός αυτός ισχύει για συμμετοχή του ίδιου αποδέκτη, τόσο σε τοπικό
επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χώρας και εξασφαλίζεται το αργότερο κατά την
υπογραφή της σύμβασης με την Ο.Τ.Δ. και μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση του
τελικού αποδέκτη. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπάγονται νομικά παρένθετα
πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει ο συγκεκριμένος τελικός αποδέκτης
και τα οποία εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του
ιδιωτικού τομέα, όπως Νομαρχία, Ο.Τ.Α., Αναπτυξιακές Ο.Τ.Α., Συνεταιρισμοί,
Σύλλογοι, Επιμελητήρια, κ.λ.π..

Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος ενός επενδυτικού σχεδίου να υπερβαίνει το
όριο των 440.000 €, αλλά το συνολικό επιλέξιμο ποσό της επιδότησης υπολογίζεται
με βάση το ποσό των 440.000 €,

και το ποσοστό ενίσχυσης που ισχύει για τη

σχετική δράση και τη συγκεκριμένη περιοχή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο τελικός
αποδέκτης δεσμεύεται για την ολοκλήρωση του συνολικού φυσικού αντικειμένου που
προβλέπονται στην πρότασή του και η αναλογούσα ενίσχυση για κάθε φάση
υλοποίησης υπολογίζεται και αποδίδεται σύμφωνα με την αναλογία του συνολικού
και του επιλέξιμου κόστους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η
λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα της μονάδας / επιχείρησης. Διαφορά μεταξύ
συνολικού και επιλέξιμου κόστους ενός επενδυτικού σχεδίου, εκτός από την
ανωτέρω περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 440.000,00 €, μπορεί να
δικαιολογηθεί στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου
υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό της δράσης και εφόσον η διαφορά αυτή δεν
υπερβαίνει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις που το
συνολικό κόστος ενός επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει το όριο των 440.000,00 €, το
124
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000/ISO 9001:2000 – Αρ. 2090797

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - Ο .Τ.Δ. Κ . Π . LEAD ER +

Η διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου–Υποχρεώσεις του τελικού αποδέκτη
3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER+ Νομού Πιερίας

ύψος των ίδιων πόρων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον μέχρι το 40% της ίδιας
συμμετοχής που αντιστοιχεί στο επιλέξιμο κόστους του σχεδίου. Στις περιπτώσεις
που το συνολικό κόστος ενός επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει το όριο των
440.000,00 € (σημείο 8 του άρθρου 9 της 430/18.02.2003 απόφασης) το ύψος των ίδιων
πόρων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον μέχρι το 40% της ίδιας συμμετοχής που
αντιστοιχεί στο επιλέξιμο κόστος του σχεδίου.
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους αλλά
και τους τελικούς αποδέκτες των ενισχύσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα
προβλεπόμενα από την Ελληνική φορολογική νομοθεσία λογιστικά έγγραφα (π.χ.
εξοφλημένα τιμολόγια ) ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος όπως αποδείξεις
δαπάνης άρθρου 15 Κ.Β.Σ. , καταστάσεις μισθοδοσίας, αποσβέσεων παγίων, κ.λ.π..
Στην περίπτωση που η ίδια συμμετοχή επενδυτικού σχεδίου που εντάσσεται
στις

κατηγορίες

πράξεων:

1.2.1

«Παρεμβάσεις

αγροτικού

τουρισμού

ολοκληρωμένης προσέγγισης» και 1.2.2:«Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού
και λοιπών τομέων της οικονομίας» καλύπτεται εν μέρει από τραπεζικό δάνειο, το
ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής ίδιας συμμετοχής
(ίδιοι πόροι και δάνειο).
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την
εγκεκριμένη από την Ο.Τ.Δ. – Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., μελέτη τους και να τηρούν
όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και
προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Στην περίπτωση, που κατά την υλοποίηση, υπάρξει η αναγκαιότητα
τροποποίησης της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της
ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. η σχετική
τροποποίηση. Η έγκριση της τροποποίησης είναι δυνατή μόνο με την προϋπόθεση
ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα του
επενδυτικού σχεδίου, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές
ρυθμίσεις που θα καθορισθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.

125
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000/ISO 9001:2000 – Αρ. 2090797

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - Ο .Τ.Δ. Κ . Π . LEAD ER +

Η διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου–Υποχρεώσεις του τελικού αποδέκτη
3ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER+ Νομού Πιερίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου
(εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών ενίσχυσης,
ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα
προβλεπόμενα.
Στις περιπτώσεις

δημοπράτησης,

ο

επιλέξιμος

προϋπολογισμός

του

επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του ποσού της έκπτωσης και
η αναλογούσα ενίσχυση υπολογίζεται επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού στα
πλαίσια του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο.
Εκσυγχρονισμός επενδυτικών σχεδίων, τα οποία κατά το παρελθόν είχαν
χρηματοδοτηθεί για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν
μπορεί να δικαιολογηθεί, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη από την
ολοκλήρωσή τους (πρωτόκολλο παραλαβής).
Ως προς τη δυνατότητα προμήθειας εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε. θα
πρέπει κατά περίπτωση να τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του
συγκεκριμένου εξοπλισμού από Χώρες της Ε.Ε.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ Πιερικής Αναπτυξιακής
Α.Ε. και τελικού αποδέκτη, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της χρήσης, του σκοπού,
του τόπου εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η –
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή του
συνολικού ποσού της επιχορήγησης που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως
καταβληθείσας, προκειμένου να αποδοθεί στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.
Η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που
έχουν επιχορηγηθεί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας
από την ολοκλήρωση και παραλαβή του, εκτός εάν αυτά έχουν αντικατασταθεί από
άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται
ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης. Επίσης, για το ίδιο
χρονικό διάστημα δεν δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του επενδυτικού
σχεδίου.
Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών
από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου να
διατηρήσει τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται
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στο σχετικό εγκεκριμένο σχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική
επιστροφή της επιχορήγησης.
Η επιχορήγηση που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη δεν επιτρέπεται να
εκχωρείται σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυμα
για

την

παροχή

βραχυπρόθεσμου

δανείου,

ισόποσου

της

εκχωρούμενης

επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
πραγματοποίηση της επένδυσης.
Το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μετά την έκδοση του σχετικού
πρακτικού οριστικής παραλαβής που εκδίδεται από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. με
την προϋπόθεση παραλαβής και του τελευταίου σταδίου υλοποίησης του έργου,
πλήρως εξοφλημένου από τον τελικό αποδέκτη. Στο πρακτικό αυτό, εκτός των άλλων
αναφέρεται ότι το έργο είναι λειτουργικό και αποδίδει το προγραμματισμένο
αποτέλεσμα, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε και ότι έχουν τηρηθεί τα
προβλεπόμενα σχετικά με τη δημιουργία ή / και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης.
Οποιαδήποτε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δημόσιας
επιχορήγησης γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.
Η ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του επενδυτικού σχεδίου είναι
υποχρεωτική. Στην πινακίδα αυτή, αναφέρεται το πρόγραμμα, ο τίτλος του σχεδίου,
τα χρηματοδοτικά στοιχεία σε σχέση με τους φορείς χρηματοδότησης κ.λ.π., και το
κόστος της θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Σχετικό πρότυπο πινακίδας θα δοθεί στους
τελικούς αποδέκτες (επενδυτές) από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
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ΈΛΕΓΧΟΙ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης – Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. είναι συνολικά
υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του τοπικού προγράμματος, εντός των χρονικών
πλαισίων και σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Με την ιδιότητά της
αυτή και με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται κατωτέρω, η Πιερική
Αναπτυξιακή Α.Ε. διενεργεί συνεχείς διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους καθ’ όλη
τη διάρκεια υλοποίησης, για τη διαπίστωση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης του
επενδυτικού σχεδίου, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του τελικού
αποδέκτη και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και των πληρωμών
αυτών.
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. εποπτεύει, παρακολουθεί την υλοποίηση του
αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και προβαίνει σε κάθε
απαραίτητη ενέργεια πρόληψης των παραλείψεων, παραβάσεων και παρατυπιών. Σε
περίπτωση εντοπισμού σοβαρών παρατυπιών προβαίνει στα απαραίτητα μέτρα
καταστολής και θεραπείας αυτών και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADAER+.
Ο τελικός αποδέκτης υπόκειται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης,
που έχει υπογράψει η Ομάδα με το Υπουργείο Γεωργίας, σε ελέγχους που
διενεργούνται, σύμφωνα με τις Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις από εντεταλμένα
όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι έλεγχοι αφορούν στη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, καθώς και κάθε παραμέτρου που επηρεάζει τη φύση, τους
στόχους, την επιλεξιμότητα, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του
επενδυτικού σχεδίου.
Ο τελικός αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να δέχεται και να διευκολύνει τους
ελέγχους από την Ομάδα και τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να
παρέχει σε αυτούς ακριβή φωτοαντίγραφα εγγράφων, δικαιολογητικών, λογιστικών
καταχωρήσεων και λοιπά έγγραφα, εφόσον αυτά ζητηθούν.
Η παράβαση των υποχρεώσεων που ο τελικός αποδέκτης αναλαμβάνει με
την υπογραφείσα σύμβαση, κάθε παράβαση κοινοτικής ή εθνικής διάταξης σε βάρος
του εθνικού και του κοινοτικού προϋπολογισμού, κάθε απόκλιση που επηρεάζει τη
φύση, τα χαρακτηριστικά, το σκοπό, τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου,
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καθώς και η ύπαρξη κεκρυμμένων ή μη ελαττωμάτων συνεπάγεται την καταγγελία
της σύμβασης εκ μέρους της Ομάδας Τοπικής Δράσης – Πιερικής Αναπτυξιακής
Α.Ε., τη διακοπή των επόμενων πληρωμών, εφόσον υπάρχουν και την επιστροφή
των καταβεβλημένων ποσών επιχορήγησης. Έλεγχος σε σχέση με τα παραπάνω
μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις υπεύθυνες αρχές και τα εντεταλμένα όργανα
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν περατώσει από υπαιτιότητά
του το επενδυτικό σχέδιο στον συμφωνημένο χρόνο η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
κατά την κρίση της, μπορεί να δώσει παράταση χρόνου περαίωσης του επενδυτικού
σχεδίου μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του τελικού αποδέκτη, η οποία οπωσδήποτε
είναι μέσα στα χρονικά περιθώρια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. Σε
αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν το επενδυτικό σχέδιο δεν περατωθεί στην τελική
προθεσμία που τέθηκε και δεν δοθεί παράταση, η Ομάδα απαιτεί από τον τελικό
αποδέκτη την επιστροφή της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης ως αχρεωστήτως
καταβληθείσας και ακυρώνει την παρούσα σύμβαση.
Ο τελικός αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε
απώλεια, ζημία ή βλάβη προκαλείται σε τρίτους ή στο προσωπικό του κατά την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
θα έχει την ευθύνη για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των επενδυτών
για αλλαγές στις διαδικασίες, τροποποιήσεις και γενικότερα κάθε αλλαγή η
οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν ελάχιστο υλικό ενημέρωσης το οποίο
διαθέτει στους υποψήφιους επενδυτές.
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