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Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 

Αθήνα, 115 27

Πληροφορίες: ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Τηλ.: 2132142217

Email: a.karavasileiadou@mou.gr

    
Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 
Τ.Κ. 20200, ΚΙΑΤΟ
d-sikyon@otenet.gr
kons.fili@gmail.com
melinaxita@gmail.com

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση (2η) Απόφαση ‘Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5001387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα 
το άρθρο 9, παρ. 1.Α.1(ε) και 1.Β.1(α) και το άρθρο 20, παρ. 4,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 
(1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 
(3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και 
C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργικής Απόφασης με 
τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (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»”», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 133978/08.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β/16.12.2021) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (Β΄81) υπουργικής απόφασης: “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14” 
(ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)”»,
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6. «Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση 
Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει»,
7. «Τη με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική 
Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022»,
8. «Τη με αρ.πρωτ.104688/02-11-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 
(ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ)»,
9. «Την Υπουργική Απόφαση με αρ.οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (ΦΕΚB’ 5877/21-11-2022) με 
θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»,
10. Τη με αριθ. πρωτ. οικ 5083/28-4-2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 
14, κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 (κωδικός ΟΠΣ 1474, ΑΔΑ: 7T764653O7-ΩA8), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8189/13-7-2017 (ΑΔΑ ΩΒΑΥ465ΧΙ8-Φ24) Απόφαση ένταξης της 
Πράξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το με αρ. πρωτ. 1058/13-12-2022 αίτημα και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης του 
Δικαιούχου προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΚΑ & ΠΟΛ για την Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
13. Την υπ'αριθ.πρωτ. 1272/15-12-2022 Θετική εισήγηση τροποποίησης Απόφασης ένταξης

Αποφασίζει 
την Τροποποίηση (2η) της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον 

Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5001387
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40128143
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
Η πράξη αφορά στην “Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή 
Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)”, του Δήμου Σικυωνίων.
Το συγκρότημα βρίσκεται σε οικόπεδο που καταλαμβάνει στο σύνολό του το ΟΤ 88, στη Δημοτική Κοινότητα 
Κιάτου, είναι εντός σχεδίου πόλεως Κιάτου και έχει συνολικό εμβαδό 4.233,28 τ.μ. 
Επί του οικοπέδου υφίστανται  τα εξής κτίσματα: 
-Κτιριακό ενιαίο συγκρότημα τεσσάρων αποθηκών στη Βορειοδυτική πλευρά, συνολικού εμβαδού 1.653,23 τ.μ. 
[κτίρια 1,2,3 και 4]
-Κτιριακό ενιαίο συγκρότημα στη Νοτιοανατολική πλευρά συνολικού εμβαδού 752,95 τ.μ. [κτίρια 5 και 6]
-Διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 467,60 τ.μ. 
-Κτίριο οικίσκου θυρωρείου / γεφυροπλάστιγγας συνολικού εμβαδού 9,47 τ.μ.
Το συγκρότημα του πρώην σταφιδο-εργοστασίου και τα κελύφη των τεσσάρων κτιρίων στο Βορειοδυτικό τμήμα 
και των δύο παλαιότερων στο Νοτιοανατολικό τμήμα (χωρίς την μεταγενέστερη διώροφη προσθήκη), με την 
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1444/24583 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 499/Β/06-06-1995) έχουν 
χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού των διατηρητέων κτιρίων 1,2,3 και 4 που βρίσκονται στη ΒΔ πλευρά του συγκροτήματος για την 
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ανάδειξή τους και την αξιοποίησή τους.   Η επιλογή των κτιρίων της ΒΔ πλευράς έγινε γιατί παρουσιάζουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο επικείμενης κατάρρευσης καθώς η στέγη τους, η οποία λειτουργεί ως ενιαίος φορέας, έχει 
υποστεί σοβαρή καθίζηση και χρίζει άμεσης επισκευής και αποκατάστασης προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο 
το μνημείο. Τα κτίρια μετά τις επεμβάσεις θα καταστούν πλήρως λειτουργικά και θα έχουν στις κάτωθι χρήσεις: 
1)Στο κτίριο 1 προτείνεται να λειτουργήσει η εγκατάσταση της μόνιμης Συλλογής εκμαγείων από αντίγραφα 
έργων του Λυσίππου, προκειμένου να προβάλλεται και να γνωστοποιείται το έργο του Σικυώνιου γλύπτη και του 
εργαστηρίου του. 
2)Τα κτίρια 2, 3 και 4 προτείνεται θα διαμορφωθούν σε πολιτιστικούς χώρους πολλαπλών χρήσεων, 
προκειμένου να φιλοξενούν : 
Συναυλίες και δρώμενα (πρόσφατα στα 4 αυτά κτίρια πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση Αρχαίου Δράματος)
 -Δραστηριότητες και εκδηλώσεις των διαφόρων τοπικών συλλόγων της περιοχής
- Καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπου θα πραγματοποιούνται μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής,χορού κτλ
 - Εκθέσεις φωτογραφίας, μηχανημάτων & εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα σταφιδεργοστάσια και 
σώζονται σε αρκετά καλά κατάσταση
- Προβολές και παρουσιάσεις καθώς και λοιπές παρόμοιες χρήσεις που πιθανόν να προκύψουν, ή να ευνοηθεί η 
δημιουργία τους από την ύπαρξη ενός τέτοιου Πολιτιστικού Πολυχώρου.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Παραδοτέα   της πράξης θα είναι η πλήρης αποκατάσταση και ανάδειξη των διατηρητέων  κτιρίων -1,2,3 & 4- της 
ΒΔ πλευράς του συγκροτήματοις ΑΣΟ  και η λειτουργία των νέων χρήσεων σε αυτά, ήτοι η εγκατάσταση της 
μόνιμης Συλλογής εκμαγείων από αντίγραφα έργων του Λυσίππου,και τρεις πολιτιστικοί χώροι πολλαπλών 
χρήσεων (Πλιτιστικό Κέντρο). Συνοπτικά έχουν εκτελεσθεί με το 1ο Υποέργο και θα εκτελεστούν με το 2ο 
Υποέργο οι κάτωθι εργασίες :
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ
-Τμηματική καθαίρεση των στεγών, της επικεράμωσης και της ξυλείας και κατασκευή νέων με διατήρηση της 
υφιστάμενης ξυλείας όπου δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό διάβρωσης αυτής. Οι νέες στέγες θα περιλαμβάνουν 
στρώσεις θερμομόνωσης και υγρομόνωσης - Κατασκευή φεγγιτών στις στέγες σε αντικατάσταση των 
υπαρχόντων.
-Αποκατάσταση των φθορών στις τοιχοποιίες, με χρήση τσιμεντενέσεων.
-Επισκευή των ρηγματώσεων.
-Καθαίρεση επιχρισμάτων στην όψη προς τον πεζόδρομο και αποκάλυψη της λιθοδομής.
-Αρμολόγημα της λιθοδομής.
-Επισκευή των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα (περίγραμμα ανοιγμάτων και εσωτερικά υποστυλώματα).
-Τμηματική αφαίρεση των κατεστραμμένων τμημάτων του αετώματος και επισκευή του με το ίδιο υλικό.
-Καθαίρεση και απομάκρυνση μεταγενέστερων πρόσθετων κατασκευών.
-Ανακατασκευή δαπέδων από οπλισμένο σκυρόδεμα (βιομηχανικό δάπεδο) και τελική στρώση από πατητή 
τσιμεντοκονία.
-Δημιουργία προθαλάμων με κατασκευή από γυψοσανίδα.
-Δημιουργία χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών χώρων (αποθηκευτικού χώρου και κουζίνας για το 
προσωπικό) με κατασκευή από γυψοσανίδα.
-Επίστρωση νέας εσωτερικής τοιχοποιίας με πατητή τσιμεντοκονία.
-Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ίδιας μορφής με τα υπάρχοντα.
-Επισκευή και συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων.
-Επιχρίσματα.
-Απομάκρυνση φυτικής βλάστησης στους εξωτερικούς τοίχους.
-Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (θέρμανση – κλιματισμός – φωτισμός – εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και 
πυροπροστασίας - δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφώνων κλπ).
-Κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης για τους χώρους υγιεινής  (W.C.).
-Δημιουργία χώρων προβολών /ενημέρωσης, διοίκησης, πωλητηρίου και εργαστηρίου με κατασκευή από 
γυψοσανίδα για το κτίριο 1.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ
-Εφαρμογή ενεμάτων ενίσχυσης της λιθοδομής.
-Ολοκλήρωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: κλιματισμού-αερισμού, ηλεκτρολογικών 
ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, πυροπροστασίας, φωτισμός, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφώνων κλπ. 
-Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων.
-Χρωματισμοί εσωτερικοί επί επιχρισμάτων και γυψοσανίδων βοηθητικών χώρων όλων των κτιρίων.
-Προστατευτική βαφή εξωτερικά της λιθοδομής.
-Ολοκλήρωση της τελικής διαμόρφωσης και των ειδικών κατασκευών του κτιρίου 1.
-Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4469
Πλήθος παρεμβάσεων για την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του 
κτηριακού αποθέματος της

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 20/12/2016.

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

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 23/02/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ως προς:
α) την μείωση του προϋπολογισμού του Υποέργου Α/Α 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ο 
οποίος διαμορφώνεται από 791.117,16€ με ΦΠΑ  λόγω της με αριθ. 1309/07-02-2018 (SYMV002635460 
2018-02-07) υπογραφείσας σύμβασης σε 584.940,69€ λόγω της με αριθ. 8945/16-06-2022 Απόφασης διάλυσης 
σύμβασης σύμφωνα με την παρ.2β του αρ.161 του Ν.4412/2016 
β) την προσθήκη του Υποέργου Α/Α 2 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», 
με συνολική δημόσια δαπάνη ποσού 1.414.000,00€ με ΦΠΑ

H συνολική δημόσια δαπάνη και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη παραμένει σταθερή στο ποσό των 1.998.999,99€.

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή διότι οι προαναφερθείσες αλλαγές είναι αναγκαίες για την 
λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.998.940,69
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.998.940,69
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 1.998.940,69

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.998.940,69 € 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε  1.998.999,99 €
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Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ (που 
συνεχίζει να 
πληρώνει 

την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓEΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2017ΣΕ27510089 NAI  1.998.999,99 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 
15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 

1.998.999,99 €.   

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 / ο ΕΦ 

επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

 Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

 

 

Συνημμένα: 
1.Την υπ’ αριθ. πρωτ.1272/15-12-2022 Εισήγηση 
2.ΤΔΠ_3.0

Κοινοποίηση: 
1.Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται 
ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)  
2.Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 
3. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
4. Ε.Υ. ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής , 105 57, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
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Εσωτερική διανομή: 
-Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ , sec.erdf@mnec.gr
- Μονάδες A1’, Β2
-Φ.Ε3.14_5001387(α) 
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