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ΘΕΜΑ:    Τροποποίηση της Πράξης «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην 

Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

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 
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)»,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ταχ. Δ/νση: Κόνιαρη 15 Αθήνα, 114 71
Πληροφορίες: ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Τηλ.: 2132142217, 210 6930150
Fax: 210 6930188
Email: a.karavasileiadou@mou.gr

Προς: 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Πατσιούρας Αθανάσιος
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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.7671/28.06.2017  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 «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα» 

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): 5001178
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40131192
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
  Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της περιοχής χαρακτηρισμένης ως κοινοχρήστου χώρου στην συνοικία Αγίου 
Γεωργίου Λάρισας που γειτνιάζει με δύο σχολικά συγκροτήματα της περιοχής και έχει ως σκοπό την δημιουργία ανοιχτού 
χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο Δήμος ως δικαιούχος της πρότασης έχει σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.α12 του 
Ν.3463/2006 αρμοδιότητα για την ποιότητα ζωής στην πόλη της Λάρισας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εξασφάλιση 
και διαρκή βελτίωση των τεχνικών υποδομών και την δημιουργία χώρων αναψυχής, πλατειών, πρασίνου και λοιπών 
υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. Η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης «Προώθηση της 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης» και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 
αποκατάσταση υποβαθμισμένου περιβαλλοντικά τοπίου που γειτνιάζει με σχολικά συγκροτήματα της περιοχής και συνάδει 
με την Δράση 14.6iv.33.33.3 του ΕΠ. Η περιοχή παρέμβασης είναι εγκαταλειμμένος χώρος που χρίζει περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης. Η ανάπλαση της περιοχής θα ενισχύσει τις διεπαφές του σχολείου με την γύρω περιοχή αλλά και την πόλη 
γενικότερα. Κύριο στοιχείο στην ανάπλαση είναι ο μεγάλος, ημικυκλικός χώρος καθιστικού, στο εσωτερικό του οποίου 
κατασκευάζεται μικρή εξέδρα για την φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανοιχτός χώρο συνεστίασης. Το καθιστικό 
είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να προσφέρει άνεση αλλά και ένα ευχάριστο περιβάλλον για όποιον το επισκεφτεί. 
Αποτελείται από τρία επίπεδα, τα διαζώματα των οποίων είναι φυτεμένα με γκαζόν αλλά και δέντρα που προσφέρουν 
σκίαση και δροσιά ενώ τα καθιστικά είναι κατασκευασμένα από χρωματισμένο εμφανές μπετόν. Ο κοινόχρηστος χώρος του 
γηπέδου βρίσκεται στη συνοικία Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λαρισαίων στην ανατολική περιοχή της πόλης και στην 
περιοχή δεν υπάρχει άλλος διαμορφωμένος χώρος αναψυχής. Ο χώρος προς διαμόρφωση ορίζεται από τις οδούς 
Σικελιανού- Νικόπολις - πεζόδρομος και πίσω από τους χώρους του 7ου Γυμνασίου – 4ου Ε.Π.Α.Λ. Βρίσκεται στο Ο.Τ. 
Γ1205 και εκτείνεται σε έκταση 5.545,00 μ2 περίπου. Στόχος της σχεδιαστικής πρότασης αποτελεί η δημιουργία μιας 
«ισχυρής» ζώνης πρασίνου ανάμεσα στα κτήρια αλλά και μπροστά από το σχολείο, καθώς επίσης και η κατασκευή χώρων 
για την συνάντηση, ανάπαυση και ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής όλων των ηλικιών. Στην εγκεκριμένη μελέτη 
προβλέπονται χώροι περιπάτου περιμετρικά αλλά και στο εσωτερικό της περιοχής, περιστοιχισμένοι από δέντρα, με την 
παράλληλη κατασκευή καθιστικών στη διαδρομή για την ξεκούραση των επισκεπτών. Βασική διαδρομή αποτελεί η αλέα 
που δημιουργείται μπροστά από το αλσύλλιο η οποία, από τη μία εξυπηρετεί τους «βιαστικούς» περιπατητές να διασχίσουν 
την πλατεία, αλλά συγχρόνως διαχωρίζει και τις διαφορετικές χρήσεις που συνυπάρχουν στο χώρο. Στην καρδιά της 
περιοχής παρέμβασης βρίσκεται ο μεγάλος, ημικυκλικός χώρος καθιστικού, στο εσωτερικό του οποίου κατασκευάζεται 
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μικρή εξέδρα για την φιλοξενία εκδηλώσεων. Ο χώρος θα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις από τους μαθητές των γειτονικών 
σχολείων, της περιοχής αλλά και της πόλης γενικότερα. Σημαντικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η περιβαλλοντική 
αναβάθμιση του κοινόχρηστου δημόσιου χώρου με την χρήση οικολογικών στοιχείων για την δημιουργία εγκατάστασης για 
πολιτιστική χρήση και αναψυχή. Η ωριμότητα της πράξης είναι πολύ υψηλή εφόσον υπάρχει η εγκεκριμένη μελέτη της 
πράξης, η έγκριση των όρων δημοπράτησης και ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου είναι ήδη σε εξέλιξη. Η πράξη 
περιλαμβάνεται στην γενικότερη πολιτική του Δήμου για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης, όπως 
αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο πενταετές (2015-2019) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων, με την υπ. 
αριθμ.106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στην δράση «1.1.2.6 Αναβάθμιση – ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων» του γενικού στόχου 1.1.2 «Βελτίωση και ανάπλαση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων-Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κοινόχρηστων 
χώρων». 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Ανάπλαση περιοχής στο Ο.Τ. Γ1205 με έκταση 5.545,00 τ.μ. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Αναλυτικότερα η 
υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή υπαίθριου χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την συνάντηση, 
ανάπαυση και ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής και της πόλης γενικότερα και παράλληλα την δημιουργία μιας 
ισχυρής ζώνης πρασίνου. 

 

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 0,55

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 03/11/2016.

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 147.518,03 147.518,03 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 35.404,33 35.404,33 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 182.922,36 182.922,36 

ΣΥΝΟΛΑ 182.922,36 182.922,36

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 182.922,36

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 182.922,36

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 182.922,36 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  
182.922,36 € 

Η δημόσια 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 2017ΣΕ27510069 NAI  182.922,36 

* 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 182.922,36 €. 

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.

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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