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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5002095 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» 
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(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.6973/7-9-2018 (ΑΔΑ ΨΥΛΞ465ΧΙ8-Μ1Η) 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 «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος» 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): 5002095
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40105248
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Με την παρούσα πράξη ο Δήμος Πεντέλης προτείνει την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση και Αξιοποίηση του 
Παλαιού Λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος», Δήμος Πεντέλης στοχεύει ακριβώς στην ολοκληρωμένη ανάπλαση και 
αναβάθμιση της υποβαθμισμένης και τραυματισμένης περιοχής του παλαιού λατομείου Πεντέλης, που βρίσκεται εντός της 
χαρακτηρισμένης δασικής και αναδασωτέας έκτασης του Πεντελικού Όρους, μέσω των παρακάτω δράσεων: • 
περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του λατομείου • εντροφύτευση και ενίσχυση του υπάρχοντος φυτικού 
κεφαλαίου • αναβάθμιση και ανάδειξη του κεντρικού πετρόχτιστου κτιρίου για τη δημιουργία εκθεσιακού –πολιτιστικού 
χώρου που θα εκθέτει εργαλεία, διαδικασίες και προϊόντα λατόμησης. Τα υποέργα, συνοπτικά, που αποτελούν αντικείμενο 
της παρούσας είναι τα ακόλουθα: Υπ.1 Χωματουργικές εργασίες • Απομάκρυνση όλων των υλικών που έχουν αποτεθεί στη 
στεφάνη και στην εγγύς περιοχή (Μπάζα οικοδομών, σκουπίδια, στείρα υλικά κατακρημνίσεων κλπ). • Εμπλουτισμός του 
εδάφους στη στεφάνη και στην εγγύς περιοχή με γόνιμες γαίες (κομπόστ). • Διευθέτηση επιπέδων απορροής όμβριων. • 
Επιπεδοποίηση του χώρου εισόδου στη στεφάνη. • Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου στη στεφάνη. • Διαμόρφωση δρόμου 
που οδηγεί από τον ανατολικό χωματόδρομο στην είσοδο του λατομείου. • Κατεδάφιση ερειπίων και απομάκρυνση των 
μπαζών. • Διευθέτηση γαιών σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής. • Τοποθέτηση γαιών επικάλυψης στείρων υλικών 
σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής. Διευθέτηση ροών όμβριων: • Διευθέτηση στον χωματόδρομο ανατολικά του χώρου, με 
διεύρυνση των γραμμών απορροής. Παλαιό σπαστήρι εισόδου: • Χρησιμοποίηση του τοιχίου που σχηματίζει το παλαιό 
σπαστήρι της εισόδου στο χώρο. Η διατήρησή του εξαρτάται από την πιθανότατη λειτουργία του ως τοιχίο αντιστήριξης των 
φερτών. Στα χωματουργικά θα πρέπει να έχουν καλυφθεί τα πλευρικά τσιμεντένια τοιχώματα. Περιβάλλον χώρος μουσείου: 
• Τοποθέτηση δαπέδου στον περιβάλλοντα χώρο της στεφάνης • Τοποθέτηση δαπέδου στον δρόμο από τον ανατολικό 
χωματόδρομο μέχρι την είσοδο της στεφάνης Υπ.2 Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση πράσινου Οι εργασίες αυτές 
περιλαμβάνουν γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ενσωμάτωση 
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βελτιωτικών εδάφους, ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού και διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της 
κονίστρας. Περιλαμβάνει Δένδρα Περιλαμβάνει, άνοιγμα λάκκων, Φύτευση φυτών, Μεταφύτευση φυτών, Υποστύλωση 
δένδρων. Περιλαμβάνει, σχηματισμό λεκανών άρδευσης φυτών, Άρδευση φυτών, Άρδευση χλοοτάπητα, Λιπάνσεις, 
Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων, Φυτοπροστασία, Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων και καθαρισμούς. Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό αρδευσης, σωλήνες, βάνες , βαλβίδες εξαερισμού, 
κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές κ.α Εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων ελέγχου άρδευσης. Υπ.3 Μελέτες 
Ανάπλασης και Αξιοποίησης Παλαιού Λατομείου Περιλαμβάνει την υλοποίηση οριστικών μελετών του έργου 
συμπεριλαμβανομένου: • Τοπογραφική και αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στη στεφάνη. • 
Μελέτη διευθετήσεων απορροών και όμβριων υδάτων και αναγκών επιλεκτικής αναδάσωσης • Τοπογραφικό σκαρίφημα 
δικτύου διάθεσης νερού για την φυτοπροστασία και την πυρόσβεση. • Τοπογραφική μελέτη εφαρμογής της επιλεκτικής 
παρέμβασης αναδάσωσης αποπλύσεις συγκεκριμένων σημείων που έχουν υποδειχθεί • Αρχιτεκτονική μελέτη • 
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη φωτισμού των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε) Υπ.4 Κτηριακά Κτίρια στεφάνης • Εργασίες αναβάθμισης των δύο κτιρίων • Τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού • 
Τοποθέτηση συστήματος προστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της στεφάνης Ανατολικό κτίριο • 
Εργασίες μετατροπής • Εργασίες διασφάλισης πρόσβασης πεζών και ΑΜΕΑ στο κιόσκι από τον ανατολικό χωματόδρομο. 
Μετατροπή της υδατοδεξαμενής σε χρηστικό αποθηκευτικό χώρο νερού πυρόσβεσης. • Έλεγχος υδατοστεγανότητας και 
εργασίες αποκατάστασης • Εργασίες τοποθέτησης του δικτύου 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Υποέργο 1: • Απομάκρυνση όλων των υλικών που έχουν αποτεθεί στη στεφάνη και στην εγγύς περιοχή (Μπάζα 
οικοδομών, σκουπίδια, στείρα υλικά κατακρημνίσεων κλπ). • Εμπλουτισμός του εδάφους στη στεφάνη και στην εγγύς 
περιοχή με γόνιμες γαίες (κομπόστ). • Διευθέτηση επιπέδων απορροής όμβριων. • Επιπεδοποίηση του χώρου εισόδου στη 
στεφάνη. • Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου στη στεφάνη. • Διαμόρφωση δρόμου που οδηγεί από τον ανατολικό 
χωματόδρομο στην είσοδο του λατομείου. • Κατεδάφιση ερειπίων και απομάκρυνση των μπαζών. • Διευθέτηση γαιών 
σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής. • Τοποθέτηση γαιών επικάλυψης στείρων υλικών σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής. 
Διευθέτηση ροών όμβριων: • Διευθέτηση στον χωματόδρομο ανατολικά του χώρου, με διεύρυνση των γραμμών απορροής. 
Παλαιό σπαστήρι εισόδου: • Χρησιμοποίηση του τοιχίου που σχηματίζει το παλαιό σπαστήρι της εισόδου στο χώρο. Η 
διατήρησή του εξαρτάται από την πιθανότατη λειτουργία του ως τοιχίο αντιστήριξης των φερτών. Στα χωματουργικά θα 
πρέπει να έχουν καλυφθεί τα πλευρικά τσιμεντένια τοιχώματα. Περιβάλλον χώρος μουσείου: • Τοποθέτηση δαπέδου στον 
περιβάλλοντα χώρο της στεφάνης • Τοποθέτηση δαπέδου στον δρόμο από τον ανατολικό χωματόδρομο μέχρι την είσοδο 
της στεφάνης Υποέργο 2: • Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών 
ή εγκατάσταση χλοοτάπητα • Περιλαμβάνει, άνοιγμα λάκκων, Φύτευση φυτών, Μεταφύτευση φυτών, Υποστύλωση 
δένδρων. • Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό άρδευσης, σωλήνες, βάνες , βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή 
μεταλλικές κ.α • Εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων ελέγχου άρδευσης. Υποέργο 3: Περιλαμβάνει την υλοποίηση 
οριστικών μελετών του έργου συμπεριλαμβανομένου: • Τοπογραφική και αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου στη στεφάνη. • Μελέτη διευθετήσεων απορροών και όμβριων υδάτων και αναγκών επιλεκτικής 
αναδάσωσης • Τοπογραφικό σκαρίφημα δικτύου διάθεσης νερού για την φυτοπροστασία και την πυρόσβεση. • 
Τοπογραφική μελέτη εφαρμογής της επιλεκτικής παρέμβασης αναδάσωσης αποπλύσεις συγκεκριμένων σημείων που 
έχουν υποδειχθεί • Αρχιτεκτονική μελέτη • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη φωτισμού των κτιρίων και του περιβάλλοντα 
χώρου • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Υποέργο 4: Κτίρια στεφάνης • Εργασίες αναβάθμισης των δύο 
κτιρίων • Τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού • Τοποθέτηση συστήματος προστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού της στεφάνης Ανατολικό κτίριο • Εργασίες μετατροπής • Εργασίες διασφάλισης πρόσβασης πεζών και 
ΑΜΕΑ στο κιόσκι από τον ανατολικό χωματόδρομο. Μετατροπή της υδατοδεξαμενής σε χρηστικό αποθηκευτικό χώρο 
νερού πυρόσβεσης. • Έλεγχος υδατοστεγανότητας και εργασίες αποκατάστασης • Εργασίες τοποθέτησης του δικτύου 
Υποέργο 5:Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης.
 

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 2,60

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 27/08/2018.

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

9.
Η ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών πραγματοποιείταιέως 17/10/2020.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 17/07/2019. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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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 644.089,52 644.089,52 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 154.581,48 154.581,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 798.671,00 798.671,00 

ΣΥΝΟΛΑ 798.671,00 798.671,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 798.671,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 798.671,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 798.671,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

74.400,00 € και αφορά στον προϋπολογισμό προπαρασκευαστικών ενεργειών – α’ στάδιο. Η δημόσια δαπάνης της 

πράξης  που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 798.671,00 €, 

εφόσον τα υποέργαπροπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους. 

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 2018ΣΕ27510127 NAI 74.400,00 798.671,00 

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

15. Το επιλέξιμοποσό της δημόσιας δαπάνης των προπαρασκευαστικών ενεργειών – α’ στάδιο,  η οποία προτείνεται για 
εγγραφή στο ΠΔΕ, ανέρχεται σε 74.400,00 €. 

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. 
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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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