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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001175 

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 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,

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005),

3. Την υπ. αρ. πρωτ. 34686 / 27.03.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 178 / 27.03.2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και 
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για το Διορισμό της Ειδικής 
Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5001175 (Κωδ. Απόφασης:2999) Σελίδα 2

και ΤΣ.

4. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β’/23.01.2018) «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ459/18.05.2015 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)»,

5. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,

6. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 
2014GR16M1OP001) που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση C(2017) 8399 
final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση)   και την Απόφαση C(2018) 8854 final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση

7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (ΦΕΚ 5968/31-12-2018)  Υπουργική Απόφαση [Αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(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. Τη με αρ. πρωτ.84528/ΕΥΘΥ606 /1-08-2017 (ΦΕΚ 2706/Β/01.08.2017) υπουργική απόφαση με τίτλο 
«Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή».

9. 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.

10. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ.5848/09.05.2017  Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".

11. Την σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Αποφασίζει 
την τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» στον Άξονα Προτεραιότητας 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  

του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5001175
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40105244
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Το Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας βρίσκεται στον κεντρικό τομέα της Αθήνας και μαζί με τον Εθνικό Κήπο και το Πεδίο του Άρεως, 
αποτέλεσε επί δεκαετίες βασικό χώρο αναψυχής των Αθηναίων. Λόγω του αμιγή δασικού του χαρακτήρα στο μεγαλύτερο 
μέρους του, είναι μοναδικό για την Αθήνα. Απλώνεται σε 435 στρέμματα μαζί με το παρακείμενο ρέμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του δασικού οικοσυστήματος του Άλσους. Η περιοχη παρέμβασης χωρίς το ρέμα, εκτείνεται σε 415 
στρεμματα. Η πράξη αφορά : α. τη διαμόρφωση δύο χώρων δραστηριοτήτων αναψυχής, άθλησης και δικτύου 
ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους β. την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και συστήματος διαχείρισης φωτισμού στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. - Οι χώροι 
δραστηριοτήτων αφορούν εκτάσεις 260 και 1480 τ.μ. Θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), ο οποίος είναι 
ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Ο σχεδιασμός τους κατά το δυνατό ακολουθεί τις αρχές αειφόρου 
σχεδιασμού. Οι χώροι περιβάλλονται από περίφραξη για λόγους ασφάλειας, θα υπάρχει διαχωρισμός των περιοχών 
δραστηριοποίησης των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων χρηστών, θα είναι προσβάσιμοι και χρηστικοί από ΑΜΕΑ και θα 
διαθέτουν εισόδους για το κοινό, ζώνες όδευσης., κατάλληλο και επαρκή φωτισμό, επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους 
συνοδούς, βρύση με πόσιμο νερό, σημεία σκίασης προστατευόμενα από τον ήλιο, καλάθια απορριμμάτων και ζώνες 
πρασίνου. - Ο ποδηλατόδρομος θα είναι μικτής χρήσης – κύριας χρήσης ποδηλάτου – ανεξάρτητες διαδρομές συνύπαρξης 
με πεζούς. Αφορά δύο διακριτά τμήματα: Το τμήμα -1 , έχει μήκος 678 μ., είναι στο βόρειο τμήμα του Άλσους και αφορά 
υφιστάμενη χωμάτινη οδό που θα ανασκαφεί σε ένα βάθος 0,50 μέτρων και θα τοποθετηθεί κουρασάνι. Πρόκειται για 
σταθερό δάπεδο από φυσικά υλικά όπως φυσικό χώμα, άμμος λατομείου, αλεσμένα κεραμίδια, ψηφίδα, χαλαζιακή άμμος 
και θηραϊκή γη. Ως απόλυτα οικολογικό και βιοκλιματικό υλικό ενδείκνυται στην κατασκευή υποδομών ποδηλάτων μέσα σε 
πάρκα, τάπητα (ταρτάν). Η τελική επιφάνεια είναι κεραμική – χωμάτινη και ξεκούραστη για τον ποδηλάτη. Επίσης θα 
κατασκευαστεί πρανές εκατέρωθεν του ποδηλατοδρόμου από πασσάλους εμποτισμένης ξυλείας και ο διαχωρισμός 
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ποδηλατιστών και πεζών θα γίνει με φύτευση θάμνων ανά 50 εκ. Το δεύτερο τμήμα – Τμήμα 2 της διαδρομής, έχει μήκος 
600 μ.. Ο χώρος προς το παρόν χρησιμοποιείται ως οδός περιπάτου και είναι πλάτους μεταξύ 3,5 και 4,0 μέτρα (σημειακά 
υπάρχουν πλατύσματα σημαντικού εύρους). Ένα τμήμα της οδού έχει διπλή διατομή με φυτεμένη νησίδα ενδιάμεσα (4,8 μ. 
– 1,0 μ. – 3,8 μ.). Η οδός είναι ασφαλτοστρωμένη και σε καλή κατάσταση και το έργο αφορά κατά βάση τη σωστή οριζόντια 
και κατακόρυφη σήμανση που είναι απολύτως αναγκαία για την ασφαλή και βέλτιστη λειτουργία οποιουδήποτε 
συγκοινωνιακού συστήματος. - Θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών (ιστοί και φωτιστικά σώματα) στο 
νότιο τμήμα του Άλσους και επέκταση του δικτύου φωτισμού (εγκατάσταση νέων φωτιστικών) στην διαδρομή του 
ποδηλατόδρομου στο βόρειο τμήμα του Άλσους και στις περιοχές δραστηριοτήτων. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του 
δικτύου φωτισµού και η αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέα τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED. Η διαχείριση 
του συνόλου του φωτισμού του Άλσους θα γίνει μέσω ενός καινοτόμου συστήματος τηλεδιαχείρισης μέσω της υπάρχουσας 
γραμμής τροφοδοσίας των φωτιστικών (powerline) στους πίνακες φωτισµού. Με τα παραπάνω έργα ολοκληρώνεται ο 
εκσυγχρονισμός του Άλσους και ο εμπλουτισμός του με δραστηριότητες ώστε μαζί με υφιστάμενες εγκαταστάσεις (ανοιχτό 
θέατρο, θερινός κινηματογράφος, Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού) και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις (Προστασία και 
βελτίωση της βλάστησης και δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης) να αποτελέσει ένα πόλο αναψυχής, 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πολιτισμού και αθλητισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του λεκανοπεδίου.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Δύο χώροι δραστηριοτήτων με εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές) ειδικά σχεδιασμένο για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, 
περίφραξη, εισόδους για το κοινό, ζώνες όδευσης, φωτισμό, καθιστικά, βρύσες, σημεία σκίασης, καλάθια απορριμμάτων 
και ζώνες πρασίνου, συνολικής επιφάνειας 1740 τ.μ. Ποδηλατόδρομος με δύο ανεξάρτητες διαδρομές μέσα στο Άλσος, 
συνολικής επιφάνειας 3825 τ.μ. και μήκους 1278 μ. Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων φωτιστικών και επέκταση 
φωτισμού σε 4 νέες περιοχές με νέας τεχνολογίας LED. Τοποθέτηση καινοτόμου συστήματος τηλεδιαχείρισης. Έντυπο, 
ηλεκτρονικό και φωτογραφικό υλικό δημοσιότητας.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4454 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων Εκτάρια Δεν εφαρμόζεται 0,56

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/12/2016.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η31/12/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 21/12/2017. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η αντικατάσταση του δείκτη εκροής (CO22) με την εισαγωγή νέου δείκτη (Τ4454) σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η 
Αναθεώρηση του Προγράμματος.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 497.288,31 497.288,31 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 119.349,20 119.349,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 616.637,51 616.637,51 

ΣΥΝΟΛΑ 616.637,51 616.637,51

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 616.637,51

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 616.637,51

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 616.637,51 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  
616.637,51 € 

Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣΣΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που 
συνεχίζει να 
πληρώνει 

την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2017ΣΕ27510025 NAI  616.637,51 

* 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 616.637,51 €. 

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 ένταξηςκαι 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.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Φωτονιάτα Ευγενία

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα  
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

Εσωτερική διανομή: 

Μονάδες A, ΒΠ3
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