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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 115 27

Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ

Τηλ.: 213 2142 249, 210 6930155

Fax: 210 6920437

Email: pbratsiakou@mou.gr

    
Προς: 

 1.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΝΤΟΥΒΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και  αυτόματου 

ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και 

διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. 

Ειρήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001669 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

Έχοντας υπόψη: 

1. Το 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,

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 Αποφάσεις C(2017)8399 
final/06.12.2017 και C(2018)8854 final/12.12.2018,

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»,

4. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«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)» αναδιάρθρωσης της 
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ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
5. 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,

6. Το Ν.4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019), και ειδικότερα το 
Άρθρο 111 «Οργανωτικές διατάξεις Υπουργείων», Άρθρο 7, για την μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας 
Διαθρωτικών Προγραμμάτων που συστάθηκε με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 2 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 
123/Α/17.07.2019) σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ,

7. Τη με αρ. πρωτ. 80261/01.08.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΦΕΚ 511/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων 
Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για τον Διορισμό μετακλητής Ειδικής 
Γραμματέως Διαθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

8. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,

9. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των 
πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,

10. Τη με αρ. πρωτ. οικ.5099/28-4-2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 6074/27.05.2016 
(ΑΔΑ: 79ΧΟ4653Ο7-Ω2Λ) 1η τροποποίηση πρόσκλησης και ισχύει,

11. Τη με Α.Π. οικ. 2191/15-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΜΥΩ465ΧΙ8-Ρ7Δ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επέκταση 
υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και  αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών 
λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα 
Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001669 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και 
την με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5000/27-05-2019 (ΨΓ8Ν465ΧΙ8-Ν0Τ) 1η τροποποίηση αυτής,

12. Την από 25-05-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Δικαιούχο και το από 27-05-2020 τροποποιημένο 
ΤΔΠ (ID: 104288 - εκδ.3) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5001669,

13. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4670/01-06-2020 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της 
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αποφασίζει 
την τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και  αυτόματου ελέγχου 

διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη 

Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης» 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): 5001669

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 4041005
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από το Υποέργο 1 (Προμήθεια και εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεελέχγου - 
τηλεχειρισμού), το Υποέργο 2 (αντικατάσταση - επέκταση δικτύου ύδρευσης) και το υποέργο 3 (καθαρισμός – 
αποτύπωση αρχαιολογικών ευρημάτων)
Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει την:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου 
Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών 
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χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εξωτερικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών. Μέσω των 
σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα 
δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της  Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών και η 
Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το 
κατασπαταλούμενο νερό. Επίσης μέσω των σταθμών αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
•  Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Οκτώ (8) Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου (Σ.Ε.Δ.) για 
την διαχείριση της πίεσης και την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών 
χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης της Σπάρτης. Μέσω των σταθμών αυτών 
θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον 
ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της  πόλης της Σπάρτης και θα παρέχεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
• Προμήθεια, Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον έλεγχο και το σημειακό εντοπισμό των 
διαρροών στο δίκτυο αποτελούμενο από διατάξεις προγραμματισμού PLC και Data Logger (2 τμχ), Διάταξη 
ψηφιακού συσχετισμού (1 τμχ), διάταξη ακουστικού εντοπισμού διαρροών (1 τμχ) και τηλεμετρικών διατάξεων 
ανίχνευσης διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό (30 τμχ)
• Επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα 
γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του 
υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και την ενσωμάτωση σε αυτών και σε ενιαία βάση των 
σημάτων από τους  νέους σταθμούς.
• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα 
λειτουργία του για διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, 
τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, 
στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο 
εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και 
οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.
Το Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 περιλαμβάνει την:
• Αντικατάσταση  του δικτύου ύδρευσης της Αγίας Ειρήνης συνολικού μήκους 4.360 m εκ των οποίων 
2.433μ είναι ο κεντρικός αγωγός επί του επαρχιακού δρόμου μέχρι το κατάντη άκρο του οικισμού, τα 51μ είναι 
ο τροφοδοτικός αγωγός της δεξαμενής και τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντες αγωγοί του εσωτερικού δικτύου. 
Περιλαμβάνεται επίσης αντικατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων καθώς και πλήρη απομόνωση του παλαιού 
δικτύου όταν ολοκληρωθεί το νέο.
Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 περιλαμβάνει :
• Τον καθαρισμό και την αποτύπωση των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί να βρεθούν κατά την 
υλοποίηση του 1ου υποέργου. Μετά την ένταξη της πράξης θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Το υποέργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λακωνίας.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Το παραδοτέο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει:
Υποέργο1:
• Εξοπλισμό για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου 
Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών 
χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εξωτερικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών.
• Εξοπλισμό για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Οκτώ (8) Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου (Σ.Ε.Δ.) 
για την διαχείριση της πίεσης και την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, 
ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης της Σπάρτης.
• Φορητό Εξοπλισμό Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον έλεγχο και το σημειακό εντοπισμό των διαρροών στο 
δίκτυο 
• Εξοπλισμό και λογισμικά για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) 
• Εκπαίδευση
• Εγγύηση 
• Συντήρηση
• Τεκμηρίωση 
• Δοκιμαστική λειτουργία 
Υποέργο2:
• Νέο δίκτυο τροφοδοσίας του δικτύου, συνολικού μήκους 4360 μέτρων.
Υποέργο3:
Καθαρισμός – αποτύπωση των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την υλοποίηση του 1ου υποέργου
Η εν λόγω προτεινόμενη πράξη δεν παράγει έσοδα για την Υπηρεσία ενώ το κόστος του εξοπλισμού που 
περιλαμβάνει δεν πρόκειται με κανένα τρόπο και με καμία είδους χρέωση να μετακυλήσει στους Δημότες - 
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Καταναλωτές.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα Δεν εφαρμόζεται 19.742,00

T4468
Πλήθος παρεμβάσεων για την 
αντιμετώπιση των διαρροών δικτύων 
ύδρευσης

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/10/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2022. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/10/2020. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο της τροποποίησης είναι η μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης και της επιλέξιμης δημόσιας 
δαπάνης από 1.497.368,00 € σε 1.309.473,78 € και από 1.278.200,00 € σε 1.090.305,78€ αντίστοιχα. Επίσης 
μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της πράξης από 30-09-2020 σε 30-06-2022. Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν 
από την υπογεγραμμένη σύμβαση του 2ου υποέργου.
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 1.090.305,78 1.090.305,78 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 219.168,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 1.309.473,78 1.090.305,78

ΣΥΝΟΛΑ 1.309.473,78 1.090.305,78

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.309.473,78
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.309.473,78

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

4041005 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ 1.289.473,78

18026007 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.309.473,78 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.090.305,78 €
11. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 219.168,00 € και 

χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από  Συμμετοχή φορέα . 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

ανέρχεται σε  1.090.305,78 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ (που 
συνεχίζει να 
πληρώνει 

την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2018ΣΕ27510025 NAI  1.090.305,78 

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

13. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 
1.090.305,78 €. 

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.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ

 

 Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Διαφορών, 

Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ (sec.erdf_cf@mnec.gr)
2. Μονάδες A, ΒΠ3, ΦΕ3.14.5001669

mailto:sec.erdf_cf@mnec.gr
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