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ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Η Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού – Τουρισµού

Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2.

Το Π.∆. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).

3.

Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
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4.

Το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).

5.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. ΥΠΕΠΠ/∆’/ΦXVII/5206/2-12-2008
«Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1620) µε σκοπό την
αναδιάρθρωσή της σε Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 5
του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν.
3658/2008 (ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β’/2008).

6.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. ΕΥΤΟΠ/∆/ΦVIIIα/266/28-1-2011
(ΦΕΚ
240/Β/11-2-2011)
«Τροποποίηση
της
ΚΥΑ
υπ’
αριθµ.
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’1620) µε σκοπό την αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού και την κατάργηση της υπ’ αριθµ.
15903/29.7.2008 (ΦΕΚ 1635/Β/2008) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων του πρώην Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4312/18-22009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».

7.

Την µε αρ. πρωτ. 50733/ΕΥΣ6772/9-11-2010 (ΦΕΚ 1820/Β/19-11-2010) Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Αττική και Ιόνιοι Νήσοι του ΕΣΠΑ
στην Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού» όπως τροποποιήθηκε µε την
αρ.593/ΕΥΣ1033/05-01-2012 (ΦΕΚ 20/Β/13-01-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξη του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττική του ΕΣΠΑ στην Ειδική Υπηρεσία Τοµέα
Πολιτισµού & Τουρισµού»

8.

Τη µε αρ. ΥΠΠΟΤ/∆ΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009 (ΦΕΚ 512/∆/7-12-2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού για το
διορισµό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, µε βαθµό 1ο της
Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.
1558/85 (ΦΕΚ Α’/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 50 του Π∆/τος
63/05 (ΦΕΚ 98 Α).

9.

Τα άρθρα 60 και 65(α) του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής.

10.

Τα άρθρα 5 και 13 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του
Συµβουλίου.

11.

Την µε αρ. Ε(2007)5443/5-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Αττική” για κοινοτική
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

12.

Την µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540Β/27-3-2008), όπως ισχύει.

13.

Το µε αρ. πρωτ. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.

14.

Τον µε αρ. πρωτ. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ5537/8.8.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης &
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.
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15.

Την µε αρ.πρωτ. 127718/12.10.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αττικής 2007-2013.

16.

Την εξειδίκευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 20072013» για τις κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος
ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

17.

Την µε αρ. πρωτ. 38590/ΟΠΣ 1140/7.9.2011 «Υποχρεωτική υποβολή των εντύπων
ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής
και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω του ΟΠΣ»
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

18.

Τη µε αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2007-2013», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια
επιλογής του κωδικού θεµατικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως περιγράφονται και
εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.

ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:

•

Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

•

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύνανται, ενδεικτικά, να χρηµατοδοτηθούν οι
ακόλουθες δράσεις:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών
τόπων,
συντηρήσεις –στερεώσεις Μνηµείων – Συνόλων - Χώρων,
αισθητικές παρεµβάσεις και έργα συντήρησης σε αρχαιολογικούς χώρους
και ιστορικά µνηµεία,
αναστηλώσεις / αποκαταστάσεις Κτηρίων - Μνηµείων και Συνόλων,
εγκαταστάσεις και εξοπλισµός εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια,
εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθµευσης),
έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ,
έργα διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των Μνηµείων – Χώρων,
προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας,
δράσεις και µέσα προβολής (σήµανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
προβολής, εκδηλώσεις, κλπ).
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1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ
1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική
προτεραιότητα, κατηγορίες πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα του Άξονα
Προτεραιότητας 2 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» του
ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

143

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΩ∆.

13

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΩ∆.

02

ΣΤΟΧΟΣ

Σύγκλιση

ΚΩ∆.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προστασία και διατήρηση
πολιτιστικής κληρονοµιάς
1. Αποκατάσταση
µνηµείων
ΑΛΛΕΣ ΜΗ
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΩ∆.

58

ΚΩ∆.

5801

ΚΩ∆.

22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους
του Άξονα Προτεραιότητας 2 και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
(α) Ειδικοί Στόχοι
Ενίσχυση των πολιτιστικών - τουριστικών υποδοµών.
(β) ∆είκτες Παρακολούθησης
Πίνακας 2
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩ∆.
9401

Μνηµεία και αρχαιολογικοί χώροι που
αναδεικνύονται
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Πίνακας 3
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΩ∆.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ισοδύναµα
ανθρωποέτη

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης
Ποσοστό µνηµείων – αρχαιολογικών
χώρων που αναδεικνύονται (επί των
υφιστάµενων)

501
9402

%

Πίνακας 4
ΚΩ∆.
9404

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.
Ποσοστό αύξησης επισκεπτών µνηµείων,
αρχαιολογικών χώρων και µουσείων

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 ως ακολούθως:
Πίνακας 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ATTIKH
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ σε ευρώ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α/Α

Συνολική ∆απάνη
(1)

1

(2)

Αποκατάσταση µνηµείων

(3)

Κοινοτική συνδροµή
Εθνική συµµετοχή

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

8.500.00,00
1.500.00,00
10.000.000,00

2.2 Το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης µπορεί να
τροποποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της µε αρ. πρωτ.
31715/ΕΥΣ4794 ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά, ενώ η ισχύς της παρούσας µπορεί να
ανακληθεί αιτιολογηµένα από την ΕΥΠΟΤ, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους
δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας http://ep.culture.gr.
2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις µε βάση τη
συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
3.1
3.2

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας
προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015.

των

δαπανών

των

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε αρ. πρωτ.
14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από τη
∆ευτέρα 12 Μαρτίου 2012 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) και µέχρι
της εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισµού της παρούσας πρόσκλησης. Στην
περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συνολικής δαπάνης της παρούσας θα
υπάρξει σχετική ενηµέρωση µέσω της οικείας ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας
Τοµέα Πολιτισµού.
4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης Πράξης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://ep.culture.gr/

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΤΠΑ , παραγόµενο από το Ο.Π.Σ.,
υποβαλλόµενο σε ηλεκτρονική µορφή, αφού υπογραφεί καταλλήλως.
Το υπογεγραµµένο Τ.∆.Π.Π. συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο της Αίτησης
Χρηµατοδότησης Πράξης.

(iii)

Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv)

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του συντελεστή ελλείµµατος
χρηµατοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, καθώς και το
συνοδευτικό υλικό που τεκµηριώνει την εκτίµηση των εσόδων και εξόδων,
σύµφωνα
µε
τα
προβλεπόµενα
στην
πρόσκληση,
για
έργα
προϋπολογισµού µεγαλύτερου του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα (άρθρο 55 του Καν. 1083/2006 όπως ισχύει).

(v)

Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της
πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του.

(vi)

∆ήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νοµιµότητας των εθνικών και
κοινοτικών κανόνων, σύµφωνα µε το συνηµµένο πρότυπο.

(vii)

Συµπληρωµένος
Πίνακας
∆1
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ).

(viii)

Συµπληρωµένος Πίνακας ∆2 (Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ).

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
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(ix)

Το σύνολο των εγκεκριµένων µέχρι τη στιγµή υποβολής της πρότασης
µελετών, όπως περιγράφονται στον Πίνακα ∆1 µε όλα τα συνηµµένα τεύχη
και σχέδια.

(x)

Εγκριτικές αποφάσεις µελετών. Το σύνολο αυτών αποτυπώνεται στους
υποβαλλόµενους πίνακες ∆1 και ∆2.

(xi)

Εγκεκριµένα τεύχη δηµοπράτησης στην περίπτωση που το έργο υλοποιείται
µε εργολαβία.

(xii)

Αναλυτική προµέτρηση εργασιών που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνηµµένη
τεχνική µελέτη για τα έργα που υλοποιούνται µε εργολαβία.

(xiii)

Στην περίπτωση έργων που θα εκτελεστούν µε µελέτη-κατασκευή θα πρέπει
να ακολουθούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 42 του Ν. 3316/2005 και στο
άρθρο 10 του Π.∆. 609/85.

(xiv)

Αιτιολόγηση προϋπολογισµού για τα έργα που εκτελούνται µε αυτεπιστασία.
Η αιτιολόγηση περιλαµβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου,
για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, για την ορθή λειτουργία του
έργου, απρόβλεπτα κ.α.

(xv)

Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα ∆2.

(xvi)

Συµπληρωµένος Πίνακας ∆3, εφόσον απαιτείται.

(xvii) Έκθεση για την εξασφάλιση προσβασιµότητας σε ΑΜΕΑ.
(xviii) Σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας.
4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη (T∆ΠΠ σε 3 αντίτυπα, τα υπόλοιπα έγγραφα
σε 1 αντίτυπο) και ηλεκτρονική µορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού &
Τουρισµού στη διεύθυνση Θεµιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα, τις ώρες 8.30-3.30 όλες
τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς,
επί αποδείξει, µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής.
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει υποχρεωτικά την πρόταση νέου έργου προς ένταξη
µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ βάσει του αρ. πρωτ. 38590/ΟΠΣ
1140/7.9.2011 εγγράφου που αφορά την «Υποχρεωτική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του
ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής και
Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω του ΟΠΣ» του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή
αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf το υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης
Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική
ανάλυση (εφ΄ όσον απαιτείται) υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που
ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου
όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα
αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού στη διεύθυνση Θεµιστοκλέους
87, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10681 Αθήνα τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες, το
αργότερο έως την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα
πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε
ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Το έντυπο
Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα
πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από
τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
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συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ και θα πρέπει να
υποβληθεί σε τρία αντίγραφα.

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, σύµφωνα µε τις
ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο
Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:
5.1 Α’ Στάδιο - Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης
από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού &
Τουρισµού, σύµφωνα µε τη λίστα ελέγχου «Λ_1: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».
5.2 Β’ Στάδιο - Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού
& Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού. Η αξιολόγηση γίνεται
µε βάση τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π «Αττική
2007-2013» κριτήρια, σύµφωνα µε τη λίστα ελέγχου «Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ». Τα κριτήρια αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι Άµεση. Κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς
µε σειρά προτεραιότητας, µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της στην Ειδική
Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού. Ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι µέχρι δέκα
πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης
από το δικαιούχο. Η προθεσµία αυτή αυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες εάν ζητηθεί η αποστολή συµπληρωµατικών στοιχείων. Εάν ζητηθούν
συµπληρωµατικά στοιχεία, η προθεσµία για την υποβολή τους από το
δικαιούχο ορίζεται µέχρι πέντε (5) εργάσιµες µέρες.

5.3 Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης
Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της
απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου
αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης, αποστέλλεται για λόγους
ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί. Ο δικαιούχος
υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου αποδοχής όρων
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του, υπογεγραµµένο από το
νόµιµο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
5.4

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Πολιτισµού - Τουρισµού (χρόνος ολοκλήρωσης: µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του υπογεγραµµένου συµφώνου στην Ειδική
Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού). Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του
συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην
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παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ep.culture.gr/.
5.5

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού
& Τουρισµού του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Π.Ε.Π., των
δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης της πράξης.

6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο
αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» 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 τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως
αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης».

(iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού
για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για
όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί
δηµοσίων συµβάσεων να λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης.
(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού µηνιαία τα
στοιχεία οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου
της πράξης και των υποέργων της.
(v)

Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης
που εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.
(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες
προς την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού στα Μηνιαία ∆ελτία
∆ήλωσης ∆απανών.
(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο
του Περιφερειακού Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020.
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(ix) 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 Ειδική Υπηρεσία
Πολιτισµού & Τουρισµού, στην Ε∆Α του Π.Ε.Π. «Αττική», στην Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(x)

7

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.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την
συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ευθύµιο
Αλεξ. Τζιώρτζη, τηλέφωνο 210-3307645, e-mail: etziortzis@culture.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», το
σύστηµα διαχείρισης του Π.Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που
εντάσσονται στο εν λόγω Π.Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως
οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆ΠΠ/Υ, πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού
αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία
για
την
εξέταση
της
πρότασης)
βρίσκονται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://ep.culture.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας
της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού & Τουρισµού µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το
Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

H Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού – Τουρισµού

Λίνα Μενδώνη
Συνηµµένα:
1. Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης.
2. Υπόδειγµα Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης προσδιορισµού συντελεστή ελλείµµατος
χρηµατοδότησης και σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης για τα έργα προϋπολογισµού άνω του
1.000.000 ευρώ που παράγουν έσοδα.
3. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης.
4. Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 2η
Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010
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ΑΔΑ: Β4ΠΠΓ-9ΨΒ

5. Κριτήρια Επιλογής πράξεων (Λ1 και Λ2) και Μεθοδολογία Αξιολόγησης.
6. ∆ήλωση για τήρηση νοµιµότητας.
7. Πίνακες ∆1, ∆2 και ∆3.
8. ΥΠΑΣΥ∆ µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) και τροποποιήσεις της.

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για κοινοποίηση)
1.

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής

2.

Εθνική Αρχή Συντονισµού

3.

Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης

4.

ΕΥΣΕΕΠ

5.

Αρχή Πιστοποίησης

Εσωτερική διανοµή:
1.

κ. Υπουργό Πολιτισµού & Τουρισµού

2.

Γραφείο κ. Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού & Τουρισµού

3.

κ. Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

4.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Μονάδες Α1, Β1, Γ, ∆

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 2η
Ηµ/νια Έκδοσης:18.06.2010

<Ειδική Υπηρεσία Τοµέα
Πολιτισµού>

- 11 -

