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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την
περίοδο 2016 - 2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5000284 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
2.

Την Απόφαση με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)»

3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/EYUY712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
4.

Την

ΥΑ

32671/ΕΥΘΥ

328/23-03-2015

(ΦΕK791/Β/06-05-2015)

αναδιάρθρωσης

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

Διαχείρισης

του

Ε.Π.«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 - 2020»,
5.

Το άρθρο 9 Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με άρθρο 186 Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»),με βάση τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει

την απόφαση ένταξης,
6.

Την 1η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» (16-6-2015), όσον αφορά στην έγκριση της μεθοδολογίας

και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων μέρους του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,
7.

Την με αρ. πρωτ.οικ.2874/14.12.2015 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 -2020» για την

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 ,καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής.
8. Την υπ' αρίθμ. 151/18-02-2016 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε.
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9. Την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 845/15-03-2017 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ .
Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την
περίοδο 2016 - 2022» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):

5000284

2.Δικαιούχος:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

4041077

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
άρθρων 8 και 11 της Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60/ΕΚ και των κοινοτικών Οδηγιών 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης.
Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, η συμμόρφωση με
Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει εκδοθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ
356Β/2009) και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες σε σχέση με την προγενέστερή της 76/160/ΕΟΚ και νέες διαδικασίες-υποχρεώσεις
των αρμόδιων φορέων όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού .
Επιπρόσθετα στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60/ΕΚ έχουν εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών (Λ.Α.Π.) για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας. Τα Ιόνια Νησιά νησιά ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα της
Ηπείρου (Υ.Δ.05), Δυτικής Ελλάδας (Υ.Δ.04) και Βόρειας Πελοποννήσου (Υ.Δ.02) τα Σχέδια Διαχείρισης των οποίων έχουν εγκριθεί με τις
Αποφάσεις 1005 (ΦΕΚ 2292Β/2013), οικ.908 (ΦΕΚ 2562Β/2014) και οικ.391 (ΦΕΚ 1004Β/2013) αντίστοιχα. Η εφαρμογή των δράσεων
που προβλέπονται σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση της Χώρας. Η παρακολούθηση των νερών κολύμβησης αποτελεί μία
από τις δράσεις εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης.
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων της Χώρας στις ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα στις Λ.Α.Π. Κέρκυρας - Παξών (GR 34), Λ.Α.Π. Κεφαλονιάς – Ιθάκης-Ζακύνθου (GR 45) και Λ.Α.Π.
Λευκάδας - Μεγανησίου (GR 44).
Στα πλαίσια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης :
α) θα παρακολουθούνται τα ύδατα ακτών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, ακτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και ακτών που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές
πιέσεις. Τα αποτελέσματα θα επεξεργάζονται και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων δικτυακά προσβάσιμη στο κοινό.
β) θα επικαιροποιείται ετησίως το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στα πλαίσια της
ενημέρωσης του κοινού.
γ) θα τοποθετηθούν στις ακτές αυτές πινακίδες ενημέρωσης του κοινού.
Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν με τρία υποέργα:
1ο Υποέργο: Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2017-2023
και Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 2ο Υποέργο: Προμήθεια Πληροφοριακών
Πινακίδων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022
3ο Υποέργο: Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016
5. Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα του Προγράμματος Παρακολούθησης των νερών των ακτών κολύμβησης περιλαμβάνει για κάθε παρακολουθούμενο έτος
τα παρακάτω:
1ο Υποέργο:
• Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και των δειγματοληψιών που θα διεξαχθούν κατά την κολυμβητική περίοδο(2017-2023) , σύμφωνα τις
μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Θα παραδοθεί ψηφιακό αρχείο excel στο οποίο θα αναφέρονται το
όνομα του σημείου δειγματοληψίας, ο κωδικός του, η ακτή στην οποία αυτό ανήκει και η διοικητική υπαγωγή της (Δήμος, Δ.Δ., Νομός), η
περιγραφή του σημείου, σύμφωνα με τα όσα θα περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών οδηγιών της αναθέτουσας υπηρεσίας.
• Πίνακας σε ψηφιακή μορφή (excel) με τις προσδιορισμένες ανά σημείο συντεταγμένες στα συστήματα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 και
ETRS '89.
• Tα δελτία δειγματοληψίας – επισκόπησης της περιοχής κολύμβησης συμπληρωμένα κατά την επιτόπια επίσκεψη, ανά
παρακολουθούμενο σημείο και όχι ανά ακτή.
• Εισαγωγή των δεδομένων που αφορούν το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των νερών των ακτών κολύμβησης στο Εθνικό Δίκτυο
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (www.e-per.gr).
• Υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην υποβολή της έκθεσης και των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
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συμπλήρωση πινάκων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο περιβαλλοντικής πληροφόρησης και παρατήρησης (EIONET)
-• i. Την ταυτότητα κάθε ακτής κολύμβησης, η οποία θα συντάσσεται σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή (word και pdf)-iι. Χάρτη απεικόνισης
γεωγραφικής θέσης και διοικητικής υπαγωγής της ακτής, σε ψηφιακή μορφή (κατάλληλη για εισαγωγή και ενσωμάτωση της πληροφορίας
σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS),-ιιi. Χάρτη με τα όρια των ακτών κολύμβησης, τα σημεία δειγματοληψίας, σημειακών και μη
σημειακών πηγών ρύπανσης σε ψηφιακή μορφή με, κατάλληλη για εισαγωγή και ενσωμάτωση της πληροφορίας σε γεωγραφικό σύστημα
πληροφοριών (GIS), καθώς και σε μορφή .pdf). Μαζί με τον χάρτη θα παραδοθούν τα ψηφιακά αρχεία (shapefiles)
-iv. Χάρτη χρήσεων γης της λεκάνης απορροής κάθε ακτής κολύμβησης, σε ψηφιακή μορφή (κατάλληλη για εισαγωγή και ενσωμάτωση
της πληροφορίας σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), καθώς και σε μορφή .pdf).2ο Υποέργο
• Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας για κάθε ακτή κολύμβησης που
παρακολουθείται από το Πρόγραμμα ή πρόκειται να ενταχθεί σε αυτό όπου θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων :
α) θέση της ακτής στον ευρύτερο χάρτη της περιοχής ενδιαφέροντος,
β) ταξινόμηση της ποιότητας (εξαιρετική, επαρκής, καλή) των υδάτων κολύμβησης της συγκεκριμένης ακτής με βάση τα ποιο πρόσφατα
δεδομένα του προγράμματος παρακολούθησης
γ) σύντομο ιστορικό του προγράμματος παρακολούθησης και αναφορά σε προβλήματα - απαγορεύσεις που τυχόν εντοπίσθηκαν καθώς
και των ενεργειών άρσης των προβλημάτων αυτών.
3ο Υποέργο:
• Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και των δειγματοληψιών που θα διεξαχθούν κατά την κολυμβητική περίοδο 2016 , σύμφωνα τις
μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Θα παραδοθεί ψηφιακό αρχείο excel στο οποίο θα αναφέρονται το
όνομα του σημείου δειγματοληψίας, ο κωδικός του, η ακτή στην οποία αυτό ανήκει και η διοικητική υπαγωγή της (Δήμος, Δ.Δ., Νομός), η
περιγραφή του σημείου, σύμφωνα με τα όσα θα περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών οδηγιών της αναθέτουσας υπηρεσίας.
• Πίνακας σε ψηφιακή μορφή (excel) με τις προσδιορισμένες ανά σημείο συντεταγμένες στα συστήματα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 και
ETRS '89.
• Tα δελτία δειγματοληψίας – επισκόπησης της περιοχής κολύμβησης συμπληρωμένα κατά την επιτόπια επίσκεψη, ανά
παρακολουθούμενο σημείο και όχι ανά ακτή.
• Εισαγωγή των δεδομένων που αφορούν το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των νερών των ακτών κολύμβησης στο Εθνικό Δίκτυο
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (www.e-per.gr).
• Υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην υποβολή της έκθεσης και των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
συμπλήρωση πινάκων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
T2707

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την
κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκανών απορροής

Αριθμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Μετάβαση

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 27/05/2016.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

9.
10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 31/05/2017.
[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει
υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η τροποποίηση αφορά :
1) Τον τίτλο του 1ου Υποέργου από ''Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για
την περίοδο 2017-2022'' σε ''Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την
περίοδο 2017-2023 - Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων''.
2) Τον προϋπολογισμό του 1ου Υποέργου από 258.128,64 € σε 289.943,54 €.
3) Αλλαγή του 3ου Υποέργου σε 2ο και μεταβολή του προϋπολογισμό του (που αφορά την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τις
ακτές κολύμβησης) από 79.200,00 € σε 77.826,86 €
4) Αλλαγή του 4ου Υποέργου σε 3ο και τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου Υποέργου με τίτλο ''Παρακολούθηση της ποιότητας των
υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το έτος 2016'', από 35.315,36 € σε 21.873,60 €.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

316.783,74

316.783,74

0,00

72.860,26

72.860,26

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

389.644,00

389.644,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

389.644,00

389.644,00

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

389.644,00

ii. ΦΠΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

0,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 389.644,00 €
Για την Πράξη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη επιλογή απλοποιημένου κόστους:
Δεν εφαρμόζεται για την πράξη η μέθοδος απλοποιημένου κόστους

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 389,644.00 €.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΕΠ0221

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
2016ΕΠ02210006

--

NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

389.644,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
14.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 389,644.00 €.

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 έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της
αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

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.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5000284 (Κωδ. Απόφασης:1163)
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