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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

 

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: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗ
Τηλ.: 2132142228, 210 6930150
Fax: 210 6930188
Email: d.solidaki@mou.gr

Προς: 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001315 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)»,

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
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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. Την με αρ πρωτ. οικ. 6138/17-5-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001315 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.

 11. Την σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την 2η τροποποίηση της Πράξης

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» 

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): 5001315
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40119175
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Η Πράξη αφορά μελέτες εφαρμογής και το έργο ανάπλασης για την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης του οικισμού Αγίας 
Τριάδας, μήκους περίπου 1.060μ., περιμέτρου περίπου 2.000μ. και επιφάνειας περίπου 18.000μ2, ανάμεσα στα κτίρια 
ορόσημα, δηλαδή το «Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ενδιαφέρον ΑΚΤΙΟΝ» και τις «Κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ», που βρίσκονται 
στο ανατολικό και δυτικό άκρο του παραλιακού μετώπου αντίστοιχα. Αν και, όπως προκύπτει μέσα από την αναδρομή 
τουριστικών και πολιτιστικών γεγονότων, η περιοχή της Αγίας Τριάδας αποτελούσε πόλο συγκέντρωσης-συνάθροισης 
δραστηριοτήτων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, σήμερα παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης και εμπορικής 
ερήμωσης. Με την οργάνωση υποδομών και τον σχεδιασμό συνδυασμένων δράσεων επιδιώκεται η ανάκαμψη της 
τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, σε συγκερασμό δε με την επαναλειτουργία του ΠΙΚΠΑ (κατασκηνώσεις) και 
Άκτιο (Πολιτιστικές δραστηριότητες), αναμένεται η αναβάθμιση του περιβαλλοντικά τραυματισμένου τοπίου της δυτικής 
παραλιακής ζώνης του οικισμού Αγίας Τριάδας, καθώς και η αναβάθμιση υποδομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην 
παραλιακή ζώνη του οικισμού Αγίας Τριάδας – κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ – πολιτιστικό και κοινωνικό ενδιαφέρον ΑΚΤΙΟΝ σαν 
ενιαίου παραλιακού μετώπου. Η περιοχή μελέτης χωρίστηκε σε δύο διακριτά τμήματα σε σχέση με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, Τμήμα 1 και Τμήμα 2. Το Τμήμα 1 ξεκινά από την οδό Νεαπόλεως, εκτείνεται προς την οδό Σ/χη 
Δαβάκη και περιλαμβάνει τις επεμβάσεις επί της οδού Οικονομίου, αλλά και της εκατέρωθεν ζώνης της. Συγκεκριμένα, η 
οδός θα επιστρωθεί με κατάλληλα υλικά, ώστε να επιτευχθεί η οπτική και λειτουργική συνέχεια με το πεζοδρομημένο τμήμα 
της. Θα επιτρέπεται η χρήση της οδού, τόσο από πεζούς όσο και από οχήματα, ενώ θα προβλέπεται η ρύθμιση της 
κυκλοφορίας τις ημέρες με αυξημένη κίνηση πεζών. Για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν φωτιστικά 
χαμηλού τύπου περιπάτου. Επίσης, θα τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι που θα λειτουργούν με μηχανισμό βύθισης. Κατά 
μήκος της διαδρομής θα προβλεφθεί ποδηλατόδρομος, καθώς και σημεία στάσης για ποδήλατα. Θα διαμορφωθούν χώροι 
πρασίνου, γραμμικοί προς τη διαδρομή του ποδηλατόδρομου και της οδού Οικονομίου, καθώς και μεγαλύτερα πάρκα με 
παγκάκια και λοιπό εξοπλισμό για τη στάση και αναψυχή των επισκεπτών. Οι χώροι αναψυχής θα είναι διαμορφωμένοι και 
προσανατολισμένοι με θέα προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκτός από την ανάδειξη του τουρισμού, στόχος των χώρων 
αναψυχής αποτελεί και η αναβίωση του πολιτιστικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη αναφορά στον παλιό ελληνικό 
κινηματογράφο. Δίπλα στο ΑΚΤΙΟΝ θα διαμορφωθεί χώρος στάσης και ανάπαυσης με ξύλινο δάπεδο και καθίσματα. Όσον 
αφορά τις υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις εκατέρωθεν της ζώνης ανάπλασης, η μελέτη θα προβλέπει τη σύνδεση 
και την εναρμόνιση με το χώρο των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ, παρέχοντας κατάλληλη διαμόρφωση εισόδου-εξόδου από 
την οδό Οικονομίου. Επίσης, θα προβλεφθούν νέοι χώροι στάθμευσης σε κατάλληλες θέσεις. Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει 
και το χώρο του παλιού παγοδρομίου που σήμερα είναι αναξιοποίητος. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων τοποθετούνται 
παραπλεύρως της παραθαλάσσιας διαδρομής. Για να αποφευχθεί η οπτική όχληση τοποθετούνται μπλοκ πετασμάτων με 
κιγκλιδώματα και φύτευση, ενώ παράλληλα δημιουργούν καθιστικές επιφάνειες και εξυπηρετούν στη στήριξη / στάθμευση 
ποδηλάτων. Μετά τον δεύτερο χώρο στάθμευσης ξεκινά η περιοχή ανάπλασης του Τμήματος 2, το οποίο εκτείνεται έως το 
τέλος των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ, δίπλα από το οποίο διαμορφώνεται χώρος στάσης και ανάπαυσης με ξύλινο 
δάπεδο και καθίσματα. Στον εν λόγω χώρο στάσης προβλέπονται εκτός από απλά καθιστικά, τραπεζοκαθίσματα για 
πρόχειρο γεύμα (πικ νικ). Στην δεξιά πλευρά της οδού οριοθετείται ο τρίτος χώρος ανάπαυσης κοινού, ο οποίος αποτελείται 
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από τραπεζοκαθίσματα τοποθετημένα σε ξύλινη επιφάνεια και περιβαλλόμενα από παρτέρια και φυτεύσεις.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Τα παραδοτέα ανά Υποέργο είναι: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Παράδοση των ακόλουθων μελετών: 1.Αρχιτεκτονικές Μελέτες, 
κατηγορίας 6 2.Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, κατηγορίας 7 3.Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη φωτισμού, κατηγορίας 9 
4.Συμπλήρωση Τοπογραφικών αποτυπώσεων, κατηγορίας 16 5.Στατικές Μελέτες, κατηγορίας 8 6.Μελέτη ΦΑΥ-ΣΑΥ 
7.Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 8.Διαδικασία Εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Η ανάπλαση της παραλιακής 
ζώνης του οικισμού Αγίας Τριάδας, μήκους περίπου 1.060μ., περιμέτρου περίπου 2.000μ. και επιφάνειας περίπου 
18.000μ2, ανάμεσα στα κτίρια ορόσημα, δηλαδή το «Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ενδιαφέρον ΑΚΤΙΟΝ» και τις 
«Κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ», σύμφωνα με τις Τεχνικές Εκθέσεις, τα Σχέδια Παρεμβάσεων και Λεπτομερειών, τα οικονομικά 
στοιχεία και το τιμολόγιο, όπως αυτά επισυνάπτονται.

 

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 1,80

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2017.

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

9.
Η ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών πραγματοποιήθηκε την02/02/2017.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/09/2017. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η αντικατάσταση του δείκτη εκροής (CO22) με την εισαγωγή νέου δείκτη (T4454) 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 1.948.853,19 1.948.853,19 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 467.724,78 467.724,78 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.416.577,97 2.416.577,97 

ΣΥΝΟΛΑ 2.416.577,97 2.416.577,97

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.416.577,97

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.416.577,97

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.416.577,97 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Κωδικός ΟΠΣ: 5001315 (Κωδ. Απόφασης:3015) Σελίδα 4

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 

32.257,86 € και αφορά στον προϋπολογισμό προπαρασκευαστικών ενεργειών – α’ στάδιο. Η δημόσια δαπάνης της 

πράξης  που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.416.577,97 €, 

εφόσον τα υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους. 

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 2017ΣΕ27510031 NAI 32.257,86 2.416.577,97 

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

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης των προπαρασκευαστικών ενεργειών – α’ στάδιο,  η οποία προτείνεται για 
εγγραφή στο ΠΔΕ, ανέρχεται σε 32.257,86 €. 

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 παρατίθενται στο συνημμένο 

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. 

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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