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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός της Αστικής Αρχής Δήμου Κέρκυρας
ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Ανάθεση
Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση
και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής ΟΧΕ/
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για
την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς
αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»
2014-2020.

2

Έγκριση λύσης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 1377
(1)
Ορισμός της Αστικής Αρχής Δήμου Κέρκυρας
ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Ανάθεση
Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση
και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής ΟΧΕ/
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)
για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως
Διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού
Προορισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tα άρθρα 3 και 5 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική γης Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010)
για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη-

Αρ. Φύλλου 3168

κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22-04-2005).
3. Το ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/
Α΄/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α,
όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και το
άρθρο 123, παρ. 6.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου,
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.
7. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των
ΕΚ με αριθμό C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά
την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 (κωδ.
CCI: 2014GR16M2OP009).
8. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ
328/23-3-2015(ΦΕΚ791/Β/6-5-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
9. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
3521/Β΄/1.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 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
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Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»».
10. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ
1217/08.12.2015 [ΦΕΚ Β’ 2784/21.12.2015] «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014».
11. Την με α.π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2014-2020.
12. Το με α.π. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13-11-2015 έγγραφο
της ΕΥΘΥ που αφορά στην περιγραφή του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
και ειδικότερα τις διαδικασίες Δν_1 και Δν_2 σχετικές με
τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦΔ.
13. Την από 20.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 με την
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης Πόλης Κέρκυρας, η περιοχή παρέμβασης, η αρμόδια αρχή και τα κριτήρια αξιολόγησης
και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής
ΟΧΕ.
14. Την με αριθμ. Οικ. 1821/5-7-2017 Πρόσκληση για
την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής ΟΧΕ, στο
πλαίσιο του ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014- 2020», και τις αριθμ.
2389/27-9-2017 και 2686/26-10-2017 τροποποιήσεις
αυτής.
15. Την με α.π. 58439/17-11-2017 (α.π. 2914/
17-11-2017 ΕΥΔ) αίτηση Υποβολής Στρατηγικής ΟΧΕ
Δήμου Κέρκυρας από το Δήμο Κέρκυρας (επικεφαλής
Σύμπραξης).
16. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΟΧΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που υποβλήθηκε με το με αρ. 14646/05-04-2018 έγγραφο του φορέα.
17. Τη με αριθμ. 1013/23-5-2018 εισήγηση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΨΕ/ΒΑΑ Δήμου Κέρκυρας που περιλαμβάνει
και τη θετική αξιολόγηση της Αστικής Αρχής Δήμου
Κέρκυρας ως Ενδιάμεσου Φορέα όπως αποτυπώνεται
στο σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης.
18. Την με αριθμ. οικ. 700/1-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ8Α7ΛΕ84Α) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για
την έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης Δ. Κέρκυρας με τίτλο: ««Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη της
Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολύθεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 3168/01.08.2018

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα/
αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ) «Ιόνια Νησιά» 2014-2020
Η Αστική Αρχή του Δήμου Κέρκυρας (Σύμπραξη) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Η Αστική Αρχή αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες/
καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των
πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης/ΒΑΑ με τίτλο:
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)
για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς
αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντικού και
Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού», σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 και το άρθρο 123 παρ. 6
του Κανονισμού 1303/2013, όπως προσδιορίζεται στο
άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες/Καθήκοντα που ανατίθενται
Η Αστική Αρχή Δήμου Κέρκυρας αναλαμβάνει στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 και της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ με τίτλο:
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)
για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς
αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντικού και
Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού», τα ακόλουθα
καθήκοντα/αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής
ΟΧΕ/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται,
τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων/προτάσεων χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των
κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, όπου
απαιτείται, προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και ειδικότερα
με βάση τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των
προτάσεων και τη συνάφειά τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη
της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου
Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού
Πολιτιστικού Προορισμού» και με το ΕΠ «Ιόνια Νησιά»
2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ.
4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
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αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το
σύνολο των προτάσεων.
6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που
δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής απόφασης
Συστήματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016
(ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ κρίνει ότι απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής ΟΧΕ/
ΒΑΑ και την επίτευξη των στόχων της, στη βάση των
τακτικών ενημερώσεων που παρέχει η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ.
9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου που διενεργήθηκε στην ίδια, από τα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
καθηκόντων της.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)
Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, η Αστική Αρχή Δήμου Κέρκυρας αναλαμβάνει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
1. Ορίζει με απόφαση του εκπροσώπου της Αστικής
Αρχής Δήμου Κέρκυρας τα πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν στην αξιολόγηση των πράξεων.
2. Κοινοποιεί στη ΕΥΔ του ΕΠ τον νέο ορισμό των προσώπων σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της
απόφασης Ορισμού των προσώπων που ασχολούνται
με την αξιολόγηση των πράξεων.
3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που της
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους ΕΦ.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που της
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε
συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ
πράξεις.
6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και παρέχει
σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων
που έχουν ανατεθεί.
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7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτικών αρχών στην έδρα της και διευκολύνει τον έλεγχο,
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020, στο πλαίσιο
της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020,
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή τους.
2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δεδομένων της αξιολόγησης των πράξεων από την Αστική
Αρχή Δήμου Κέρκυρας στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ.
Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:
3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επιλογής από τον ΕΦ.
3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι
οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
έχουν εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται
η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική
μεταχείριση και είναι διαφανείς.
3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στην Αστική Αρχή Δήμου Κέρκυρας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα
αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στην Αστική Αρχή Δήμου Κέρκυρας από
την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.
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3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρούνται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Ι
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Έγκριση λύσης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 198 και 199 του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 73-76 του π.δ. 30/1996
«Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
3. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών
σύμφωνα με την οποία:

Τεύχος Β’ 3168/01.08.2018

«Με την αριθμ. 37/2001 απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Γρεβενών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
785/τ. Β΄/22-6-2001, συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με την συντομογραφία
«Ο.Π.Α.Γ.», με απώτερο σκοπό μεταξύ άλλων: την ανάδειξη, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής ταυτότητας
και κληρονομιάς του Γρεβενιώτικου χώρου, την ανάδειξη
και προβολή λαογραφικών και άλλων μουσικών και εικαστικών Γρεβενιωτών δημιουργών, τον καταρτισμό και
συντονισμό κοινών προγραμμάτων δράσεων κ.λπ. Με
την κατάργηση του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (31-12-2010) ο Οργανισμός έπαψε να υφίσταται
λειτουργικά αφού εξέλειπαν οι λόγοι της συγκρότησής
του. Πέραν τούτων ο Οργανισμός από 1-1-2011 και
εντεύθεν δεν εμφάνισε κάποια οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου ο Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Γρεβενών θα πρέπει να λυθεί με απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου».
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφάσισε ομόφωνα:
Την έγκριση λύσης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με έδρα τα Γρεβενά
και ΑΦΜ 099920850 (Δ.Ο.Υ. Γρεβενών) ο οποίος από
1-1-2011 δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα, δεν διαθέτει προσωπικό και δεν οφείλει σε τρίτους.
Κοζάνη, 30 Μαΐου 2018
O Πρόεδρος
ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
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