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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5010606 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22–04–2005).2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014).3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ
715/Β/24–04–2015), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.4. Την Απόφαση της
Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020.5. Τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.6. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542
final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
2014–2020".7. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων».8. Την από 03–07–15 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020, με την οποία εγκρίθηκε η
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των
εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι.9. Τις αποφάσεις της 1ης και της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 –
2020, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.
Π., όπως αυτά ισχύουν.10. Την από 2/5/2012 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Μουσείου Ακρόπολης και Κοινωνίας της Πληροφορίας
ΑΕ και την από 20/7/2012 τροποποίηση της.11. Την απόφαση ένταξης 151.270/ΨΣ4672-Α2/4-3-2013 της ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του
έργου «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» στο Ε.Π. Αττική με ΚΩΔ. ΜΙS 377051.12. Την υπ' αριθμ. 5831/10-4-2014 Απόφαση
της ΚτΠ ΑΕ, με την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης».13. Την
υπ. αριθ. ΚτΠ ΑΕ 11515 - 25/06/2014 απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με την οποία προκηρύχθηκε για 2η φορά ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το
έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης».14. Την υπ. αριθ. ΚτΠ ΑΕ 1607/15-09-2014 απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με την οποία
προκηρύχθηκε για 3η φορά ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης». 15. Την υπ. αριθ.
ΚτΠ ΑΕ 29754/14-05-2015 απόφαση της ΚτΠ ΑΕ με την οποία ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον υποψήφιο Ανάδοχο.16. Το με αρ.πρωτ.
REGIO.DGA2.G5/PT (2016) 6726308-01.12.2016 έγγραφο από European Commission Directorate-General Regional and Urban Policy με
θέμα «Exemption from the self-suspension clause on ICT projects, ExAC 2.1».17. Το με αρ. πρωτ. ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ 3385/6.12.2016 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, με θέμα «Σύμφωνη Γνώμη για την άρση της αυτοδέσμευσης η οποία εφαρμόζεται
στην αιρεσιμότητα 2.1».18. Το με αρ. πρωτ. 311/08.12.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Σύμφωνη
Γνώμη για την άρση της αυτοδέσμευσης η οποία εφαρμόζεται στην Αιρεσιμότητα 2.1.19. Την υπ'αριθμ.151.662ΨΣ3210-Α/14-12-2016
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απόφαση του ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ με την οποία ανακαλείται η ένταξη της πράξης από το ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και προτείνεται η άμεση
μεταφορά του στο ΠΕΠ Αττικής.20. Την με αριθμ. πρωτ. ΓΓΨΠ 51530-09/03/2017 πρόταση της Περιφέρειας Αττικής (ανταποκρινόμενη
στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, με κωδικό GSDP-2017-1), για έγκριση υλοποίησης του έργου. 21. Την υπ'
αριθμ. 527/Σχ.151 (18-5-2017) απόφαση της ΓΓΨΠ με την οποία εγκρίνεται η πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση
αρχαιολογικού υλικού, υλοποίηση ψηφιακών πολυμεσικών εφαρμογών, δημιουργία νέου διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Ακρόπολης»
ως σύμφωνη με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.22. Το με αρ. πρωτ. 5578/22-6-2017 έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ με θέμα «Πρόταση για ένταξη
του έργου: Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» στο ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ'
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκες (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός - ΓΑΚ), όπως ισχύει24. Την με α.π. 2189/29-6-2017
της ΕΥΔΕΠ Αττικής έγκριση της 13ης Γραπτής Διαδικασίας (ΑΔΑ: 72Μ57Λ7-4ΞΧ).25. Την ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 2706 Β'/1-8-2017) με
θέμα «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την Εθνική συμμετοχή». 26. Την 86732/ΕΥΚΕ 6148/3-8-2017
γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ επί του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού, υλοποίηση
ψηφιακών πολυμεσικών εφαρμογών, δημιουργία νέου διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Ακρόπολης».27. Την με αρ. πρωτ. 2840/22–08–
2017 (Κωδικός: ATT063 / ΑΔΑ: 6ΣΧ27Λ7-ΝΗΩ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τον Δυνητικό Δικαιούχο "Περιφέρεια
Αττικής" για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02.28. Την με αρ. πρωτ. 8408/26–9–2017 [Α.Π. 3249/2-102017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περ. Αττικής] Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΚτΠ Α.Ε." προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για
την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02.29. Το με αρ. πρωτ. 117357/ΕΥΚΕ
6559/26-10-2017 έγγραφο με τίτλο «Γνωμοδότηση σχετικά με την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης στην πράξη με τίτλο: Δημιουργία Ψηφιακού
Μουσείου Ακρόπολης».30. To υπ. αριθμ. 10651/16-11-2017 έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ με συνημμένα έγγραφα – διευκρινήσεις και στοιχεία για
την αιτούμενη πράξη, σε συνέχεια του από 13-11-2017 email της ΕΥΔΕΠ Αττικής καθώς και λοιπά email (3,19,20,24/10/2017 και
1,2,7,13,14,22,23,24/11/2017) της ΚτΠ ΑΕ με διευκρινήσεις. 31. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο
τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. 32. Την με αρ. εσωτ. πρωτ.570/2017 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας
Αττικής. 33. Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ όσον αφορά στην επιλεξιμότητα του ΦΠΑ 34. Την με Α.Π. 3249/07-12-2017 Ένταξη
της Πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5010606 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» .
35. Την με Α.Π. 472/17-02-2020 ΕΥΔ ΕΠ Αττικής Προέγκριση Άσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης (Σύμβαση 1279) Νομικής Δέσμευσης για
το Υποέργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» Α/Α 1 της Πράξης 5010606 και επέκτασης Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης
της Συνολικής Σύμβαση 36. το με Α.Π. 2029/12-03-2020 έγγραφο της ΚτΠ Α.Ε. με το Αίτημα Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης του
έργου «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» στο Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής της πράξης με το σχετικό υποβληθέν ΤΔΠ στο ΟΠΣ
έκδοση 2, ID 83685. 37. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 214/30-03-2020 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής.

Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διάδοση και Ανάπτυξη
Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» του Ε.Π. «Αττική».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5010606

2.Δικαιούχος:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

3.Κωδικός Δικαιούχου:

5070592

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά την υλοποίηση του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης μέσω της παραγωγής του απαραίτητου ψηφιακού υλικού και την
ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών παραγωγών , και συγκεκριμένα :•Δημιουργία πολυδιάστατου ιστοχώρου για το Μουσείο της
Ακρόπολης, ο οποίος θα βασίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS και θα περιλαμβάνει: •πληροφορίες για το Μουσείο και για
την οργάνωση της επίσκεψης σε αυτό •την παρουσίαση της συλλογής 10.000 αντικειμένων του Μουσείου (από το Σύστημα Διαχείρισης
Συλλογών) στο Διαδίκτυο, •την υλοποίηση «διαδικτυακού», «εικονικού» Μουσείου στο οποίο το κοινό θα μπορεί να προγραμματίσει την
επίσκεψή του με βάση τα ενδιαφέροντά του, να δημιουργήσει μια «προσωπική συλλογή» από αγαπημένα εκθέματα ή να αλληλοεπιδράσει
με μια από τις διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που θα έχουν δημιουργηθεί για χρήση στο φυσικό χώρο του Μουσείου αλλά και στο
Διαδίκτυο •τον ιστοχώρο της Παιδικής Λέσχης•Ανάπτυξη πλήθους διαδραστικών πολυμεσικών και διαδικτυακών εφαρμογών, σε δύο
γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και συγκεκριμένα (24) ψηφιακές εφαρμογές•Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρουσίαση
των εφαρμογών στο χώρο του Μουσείου •Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης των εφαρμογών (back office) από το προσωπικό του
Μουσείου•Εκπαίδευση του προσωπικού για το χειρισμό και την ενημέρωση των εφαρμογών και των εγκαταστάσεων.Η πράξη θα
υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου.ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης» •Καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου της Πράξης και
περιλαμβάνει •Υπηρεσίες ψηφιοποίησης σειράς εκθεμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, καθώς και φωτογραφιών ευρημάτων και
ημερολογίων ανασκαφών που αφορούν το μνημείο, την αξιοποίηση τους αφενός μεν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών
πολυμεσικών εφαρμογών / παραγωγών που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στον χώρο του Μουσείου, αφετέρου δε για το
σχεδιασμό την υλοποίηση και τη λειτουργία του νέου δικτυακού τόπου του Μουσείου. •Την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικών
συστημάτων που στόχο έχουν την ανάδειξη των εκθεμάτων του Μουσείου και των ευρημάτων που προέρχονται από την Ακρόπολη.
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Με την υλοποίηση της προαίρεσης θα αυξηθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 1279/2017στους εξής τομείς:

1.
2.
3.
4.

Υπηρεσίες Ψηφιοποίηση
Φωτογράφιση και τρισδιάστατη σάρωση εκθεμάτων.
Επέκταση του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων.
Υπηρεσίες υποστήριξης

5. Παραδοτέα πράξης:

«Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης»Το έργο χωρίζεται σε 10 φάσεις υλοποίησης, οι 7 πρώτες Φάσεις αντιστοιχούν στο αρχικό
έργο και οι επόμενες 3 Φάσεις στο έργοι που αφορά την Προαίρεση της αρχικής σύμβασης. Οι Φάσεις περιλαμβάνουν τα Παραδοτέα όπως
αναλύονται παρακάτω στα οποία αντιστοιχούν πλήθος επιμέρους εργασιών. Φάση 1 Μελέτη εφαρμογής•Φ1-Π1. Σχέδιο Διαχείρισης και
Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ)/ Μεθοδολογία Υλοποίησης έργου•Φ1- Π2. Απαιτήσεις Ψηφιοποίησης / Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εφαρμογών
και Λειτουργικών Περιοχών Δικτυακού Τόπου (1/3)•Φ1- Π3. Απαιτήσεις Ψηφιοποίησης / Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εφαρμογών και
Λειτουργικών Περιοχών Δικτυακού Τόπου (2/3)•Φ1- Π4. Απαιτήσεις Ψηφιοποίησης / Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εφαρμογών και
Λειτουργικών Περιοχών Δικτυακού Τόπου (3/3)•Φ1- Π5. Σενάρια Ελέγχου για το σύνολο του εξοπλισμού, εφαρμογών και μετάπτωσης
τεκμηρίωσηςΦάση 2 Ψηφιοποίηση, Δημιουργία και Επεξεργασία Περιεχομένου Ψηφιακών Εφαρμογών•Φ2-Π1. Μετάπτωση τεκμηρίωσης
στο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών, Σχεδίαση / Επεξεργασία εικαστικών κ.ά. στοιχείων εφαρμογών •Φ2-Π2. Σχεδίαση / επεξεργασία
εικαστικών κ.ά. στοιχείων 1/3 •Φ2-Π3. Σχεδίαση / επεξεργασία εικαστικών κ.ά. στοιχείων 2/3 •Φ2-Π4. Σχεδίαση / επεξεργασία εικαστικών κ.
ά. στοιχείων 3/3•Φ2-Π5. Ψηφιοποίηση, Σάρωση, Φωτογράφηση, Σχεδίαση / επεξεργασία εικαστικών κ.ά. στοιχείων εφαρμογών Φάση 3
Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου και Εφαρμογών•Φ3-Π1,Π2,Π3,Π4,Π5: Υλοποίηση, ενοποίηση και έλεγχος Εφαρμογών (1/5). Ταινίες και
Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές •Φ3-Π6: Υλοποίηση, ενοποίηση και έλεγχος Δικτυακού Τόπου •Φ3.Π7: Υλοποίηση, ενοποίηση και
έλεγχος Ιστοχώρων και Εφαρμογών Φάση 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού•Φ4-Π1: Εγκατάσταση Εξοπλισμού
και Λογισμικού (1/8)•Ταινίες και Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές •Ασύρματος Εξοπλισμός •Φ4-Π2: Εγκατάσταση Εξοπλισμού και
Λογισμικού (2/8)•Ταινίες και Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές •Φ4-Π3: Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού (3/8)•Ταινίες και
Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές •Φ4-Π4: Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού (4/8)•Ταινίες και Διαδραστικές Πολυμεσικές
Εφαρμογές •Φ4-Π5: Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού (5/8)•Ταινίες και Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές •Φ4-Π6:
Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού (6/8)•Ιστοχώρος•Φ4-Π7: Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού (7/8)•Ιστοχώρος •Ταινίες και
Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές •Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών •Φ4-Π8: Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που
κρίνεται απαραίτητος για τη λειτουργία του έργου.Φάση 5 Έλεγχος Ποιότητας και Πιλοτική Λειτουργίας •Φ5-Π1: Πλήρως ελεγμένη/ες
εφαρμογή/ές σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές (εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη
κοινότητα χρηστών, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα), έτοιμη/ες να μπει σε Δοκιμαστική Λειτουργία υπό συνθήκες Εγγυημένου
Επιπέδου Υπηρεσιών (1/7) •Φ5-Π2,Π3,Π4, Π5,Π6, Π7•Φ5-Π8: Επικαιροποιημένα Σενάρια ελέγχου εφαρμογής/ώνΦάση 6 Εκπαίδευση•Φ6Ε1: Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών Φορέα.•Φ6-Ε2: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών Φορέα. •Φ6-Ε3: Αναφορά
αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης. •Φ6-Ε4: Αναφορά Πιστοποίησης. Φάση 7 Δοκιμαστική λειτουργία•Φ7-Π1: Σύστημα
δοκιμασμένο σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, έτοιμο προς Οριστική Παραλαβή από Αναθέτουσα Αρχή.

ΦΆΣΗ 8 (1-ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ): Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

ΦΑΣΗ 9 (2-ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ): Ψηφιοποίηση υλικού, φωτογράφιση και τρισδιάστατη σάρωση εκθεμάτων

ΦΑΣΗ 10 (3-ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ): Ενέργειες προβολής και διάθεσης περιεχομένου στο διαδίκτυο, δοκιμές ελέγχου

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
09412

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

Ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/12/2017.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η31/12/2022.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010606 (Κωδ. Απόφασης:3796)
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10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 15/12/2017.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Επέκταση του Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της πράξης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.261.562,85

1.261.562,85

302.775,09

302.775,09

1.564.337,94

1.564.337,94

1.564.337,94

1.564.337,94

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.564.337,94

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.564.337,94

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.564.337,94 €

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010606 (Κωδ. Απόφασης:3796)
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.564.337,94 €
Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΕΠ0851

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει την
πράξη)
2017ΕΠ08510114

Τροποποίηση

NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

1.564.337,94

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.564.337,94 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί
να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
Η Πράξη εντάσσεται στο Θεματικό Στόχο 02 "Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους", στον Ειδικό Στόχο 2.
c.1 "Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης", με Πεδίο Παρέμβασης 079
"Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών
βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)".

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα.
2. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), Νίκης 10, 105 63, Αθήνα.
3. Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αεροπαγίτου 15, 117 42, Αθήνα.
4. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, 183 46, Μοσχάτο.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010606 (Κωδ. Απόφασης:3796)
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Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
2. Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
3. Προϊστάμενος Μονάδας Α' Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
4. Προϊστάμενος Μονάδας Β2' Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
5. Υπεύθυνη Π.Δ.Ε.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010606 (Κωδ. Απόφασης:3796)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσίακατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρώνκαι γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης
και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της
πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης τηςπράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξηςπου
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,
•

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του
χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση
τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν
την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.
(ii)

Να διασφαλίζειτο λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) γιατις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνταιμε ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τασχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
συστήματοςδιαχείρισης και ελέγχου.

(v)

Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου
της πράξης.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεταιστις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του μετο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii)

Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε τουφορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
Οιδικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στιςπεριπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς
υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).
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3.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο
τηςποιότητας 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 και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τηνπράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν
έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ τωνπροτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή
προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii)

Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i)

Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης,σύνοψη της πράξης, ημερομηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης τηςπράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό
σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό,
εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου)
αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οιαναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση,
και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με
το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξηαπό την Ένωση.

δ)

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.

ε)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. καιτην υλοποίησή της
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
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πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
στ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους
του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιαςπράξης και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων
πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων
ήσε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii)

Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση
τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους
οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του
πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

(iv)

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών απότην τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:
ό

παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

ό

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιοοργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

ό

ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιοπου διέπει την πράξη.
Η τήρησητων μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση τηςπράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης τωνμακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7. Ειδικοί Όροι
1. Ο Δικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί και συγχρόνως αποτύπωση των κέντρων
κόστους με λογιστικές καταχωρήσεις, ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης
και να αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του
Δικαιούχου.
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