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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: ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Τηλ.: 2132142217, 210 6930150
Fax: 210 6930188
Email: a.karavasileiadou@mou.gr

Προς: 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΧΩΡΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5001360 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)», 
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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.6467/26-5-2017 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 «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας» 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): 5001360
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40121090
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί σε αποκατάσταση, ανακαίνιση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου, 2ου ορόφου και του 
μισού υπογείου προκειμένου να προχωρήσει στη μεταστέγαση δημοτικών υπηρεσιών στο κτίριο του πρώην ΕΟΚ (Ελληνικός Οργανισμός 
Καπνού), επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 4. Το κτίριο βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με ένα πλέγμα διαδρομών ιστορικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα, στο κέντρο της Καβάλας. Υφιστάμενο κτίσμα: Το πρώην κτίριο ΕΟΚ, δόμησης 9.448,10τ.μ., βρίσκεται σε 
οικόπεδο 2.998,00τ.μ.. Το εν λόγω κτίριο κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις, αρχικά η Α πτέρυγα με την υπ’ αρ. 41/1956 Οικοδομική Άδεια 
και μετά η Β πτέρυγα με την υπ’ αρ. 81/1959 Οικοδομική Άδεια. Το κτίριο αποτελείται από τις παρακάτω στάθμες: Στάθμη 1 – Υπόγειο : 
1.819,76.μ. λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος. Στάθμη 2 – Ισόγειο : 1.658,57τ.μ., στεγάζει το «Μουσείο Καπνού», διάφορους 
συλλόγους, τη Δημοτική Αστυνομία και ορισμένες Υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας. Στάθμη 3 – 1ος όροφος : 1.658,57 τμ. υπήρχε το αρχείο 
της επιχείρησης. Στάθμη 4 – 2ος όροφος : 1.658,57 τμ. Λειτουργούσε ως βιομηχανοστάσιο επεξεργασίας. Στάθμη 5 – 3ος όροφος : 
1.658,57 τμ. Λειτουργούσε ως βιομηχανοστάσιο επεξεργασίας. Στάθμη 6 – 4ος όροφος : 1.658,57 τμ. Λειτουργούσε ως βιομηχανοστάσιο 
επεξεργασίας. Στάθμη 7 – 5ος όροφος : 1.155,25 τμ. Λειτουργούσε ως βιομηχανοστάσιο επεξεργασίας. Παρεμβάσεις στο κτίσμα: Οι 
παρεμβάσεις αφορούν το μισό υπόγειο καθώς και τον 1ο και 2ο όροφο. Υπόγειο: Στο τμήμα του υπογείου το οποίο θα περιλαμβάνει 
αποθηκευτικούς χώρους, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: (1) Καθαιρέσεις -αποξηλώσεις δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, επιχρισμάτων, 
ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων, μεταλλικών - ξύλινων κατασκευών. (2) Εργασίες αποκατάστασης, όπως: α. επιχρίσματα β. 
υδροχρωματισμοί οροφής γ. χρωματισμοί επιφανειών δ. ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών θυρών ε. ποδιές παραθύρων - κατώφλια και 
περιζώματα στ. λειοτριψία μωσαϊκών και επιφανειών τσιμεντοκονίας ζ. υαλοστάσια ενεργειακά (δίφυλλα - τετράφυλλα) η.υαλόθυρες 
αλουμινίου θ. θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας. 1ος και 2ος όροφος: Η διαμόρφωση των χώρων θα γίνει έτσι ώστε να αποτελέσουν 
γραφεία για τη στέγαση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, της γραμματείας, του γραφείου δημάρχου, αντιδημάρχου, το 
κυλικείο, το W.C., καθώς και των χώρων αρχείων – αποθηκών. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε: (1) καθαιρέσεις – αποξηλώσεις 
πλακοστρώσεων δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, επιχρισμάτων, ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων, μεταλλικών – ξύλινων κατασκευών, 
πλινθοδομών για τη διάνοιξη κουφωμάτων (2) εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης των ορόφων: α. Κατασκευή τοιχοπετασμάτων για 
διαχωρισμό των χώρων β. επίστρωση δαπέδων στο σύνολο των ορόφων και τοίχων και δαπέδων στις τουαλέτες με κεραμικά πλακίδια γ. 
αντικατάσταση των ειδών υγιεινής δ. αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης – 
ψύξης) ε. κατασκευή διακοσμητικής – επισκέψιμης ψευδοροφής στ. επιχρίσματα ζ. υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί επιφανειών, 
ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών θυρών η. ποδιές παραθύρων – κατώφλια και περιζώματα όπου είναι απαραίτητο θ. λειοτριψία μωσαϊκών και 
επιφανειών τσιμεντοκονίας ι. υαλοστάσια ενεργειακά (δίφυλλα – τετράφυλλα) κ. υαλόθυρες αλουμινίου λ. θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας 
μ. Εξωτερική θερμομόνωση ν. ανακατασκευή υφιστάμενων ανελκυστήρων του κτιρίου και τοποθέτηση εξωτερικού ανελκυστήρα για την 
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Υπόγειο: (1) Καθαιρέσεις -αποξηλώσεις δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, επιχρισμάτων, ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων, μεταλλικών - 
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ξύλινων κατασκευών. (2) Εργασίες αποκατάστασης, όπως: α. επιχρίσματα β. υδροχρωματισμοί οροφής γ. χρωματισμοί επιφανειών δ. 
ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών θυρών ε. ποδιές παραθύρων - κατώφλια και περιζώματα στ. λειοτριψία μωσαϊκών και επιφανειών 
τσιμεντοκονίας ζ. υαλοστάσια ενεργειακά (δίφυλλα - τετράφυλλα) η.υαλόθυρες αλουμινίου θ. θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας. 1ος και 2ος 
όροφος: Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε: (1) καθαιρέσεις – αποξηλώσεις πλακοστρώσεων δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, 
επιχρισμάτων, ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων, μεταλλικών – ξύλινων κατασκευών, πλινθοδομών για τη διάνοιξη κουφωμάτων (2) 
εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης των ορόφων: α. Κατασκευή τοιχοπετασμάτων για διαχωρισμό των χώρων β. επίστρωση 
δαπέδων στο σύνολο των ορόφων και τοίχων και δαπέδων στις τουαλέτες με κεραμικά πλακίδια γ. αντικατάσταση των ειδών υγιεινής δ. 
αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης – ψύξης) ε. κατασκευή διακοσμητικής 
– επισκέψιμης ψευδοροφής στ. επιχρίσματα ζ. υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί επιφανειών, ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών θυρών 
η. ποδιές παραθύρων – κατώφλια και περιζώματα όπου είναι απαραίτητο θ. λειοτριψία μωσαϊκών και επιφανειών τσιμεντοκονίας ι. 
υαλοστάσια ενεργειακά (δίφυλλα – τετράφυλλα) κ. υαλόθυρες αλουμινίου λ. θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας μ. ανακατασκευή 
υφιστάμενων ανελκυστήρων του κτιρίου και τοποθέτηση εξωτερικού ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. 

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
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 31/03/2017.

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

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/04/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η αντικατάσταση του δείκτη εκροής (CO22) με την εισαγωγή νέου δείκτη (Τ4469) σύμφωνα με την εγκεκριμένη 13η Εξειδίκευση 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 2.305.079,83 1.612.903,23 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 553.219,17 387.096,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.858.299,00 2.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 2.858.299,00 2.000.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.858.299,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.858.299,00

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.000.000,00 €
11. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 858.299,00 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από  

Τακτικό Π/Υ. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  2.000.000,00 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 



 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5001360 (Κωδ. Απόφασης:2995) Σελίδα 4

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 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2017ΣΕ27510039 NAI  2.000.000,00 

* 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 2.000.000,00 €. 

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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