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Προς: 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Γιαννακόπουλος Νικόλαος
 

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: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Αθήνα, Τ.Κ. 115 21
Πληροφορίες: ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Τηλ.: 2132142217, 
Fax: 210 6920437
Email: a.karavasileiadou@mou.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5002144 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»,
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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 αριθ. πρωτ. 3159/04-04-2019 (ΑΔΑ:Ω6ΜΒ465ΧΙ8-ΕΥΥ) Απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, του εγγράφου 13ης Εξειδίκευσης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

9. 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»,]

10. 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.

11. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/7223/15-6-2017  Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".

12. Την σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αποφασίζει 
την τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 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): 5002144
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40136310
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πράξης αφορά στην κατασκευή ανοικτού θεάτρου χωρητικότητας 2.000 
ατόμων περίπου, στην πόλη της Καλαμάτας.  Συγκεκριμένα, την αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τον εξοπλισμό 
τμήματος της ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχής του ποταμού Νέδοντα, ώστε να υποδεχθεί επισκέπτες με 
σκοπό την αναψυχή και την πολιτιστική ψυχαγωγία. Εκτείνεται σε δύο διακριτές ενότητες: την περιοχή του 
θεάτρου και την ευρύτερη περιοχή για ανάπτυξη ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου με σκοπό την 
ανάπαυση, τον περίπατο και την αναψυχή. Το οικόπεδο που θα ανεγερθεί το ανοικτό θέατρο έχει έκταση 3,5 
στρέμματα και αποτελεί ένα μικρό τμήμα της συνολικής επιφανείας των 34,4 στρεμμάτων που καταλαμβάνει 
όλο το οικοδομικό τετράγωνο 1183.  Οι προβλεπόμενες κατασκευές δεν καταστρέφουν την υφιστάμενη 
βλάστηση, ενώ προβλέπονται νέες δενδροφυτεύσεις. Το έργο αποτελεί ήπια μορφή επέμβασης και τα υλικά 
που επιλέχθηκαν δεν θίγουν την αισθητική και το φυσικό κάλλος της  περιοχής.  Α. Περιβάλλων χώρος: Τα 
βασικά στοιχεία που προστίθενται είναι πλατώματα και διαδρομές διαστρωμένες με κυβόλιθους πάνω σε 
κατάλληλα συμπιεσμένη υπόβαση, περιοχές με νέα χαμηλή φύτευση, δεντροστοιχίες και φωτοφράχτες για 
ηχομόνωση καθώς και διαδρομές πρόσβασης. Λιθοδομές χαμηλού ύψους οριοθετούν και διαχωρίζουν τις 
διαφορετικές στάθμες του χώρου. Αναλυτικότερα, προβλέπεται: Προσθήκη υψηλής βλάστησης με 
δενδροφυτεύσεις και θάμνους / Σταθεροποίηση των πλατωμάτων και των διαδρομών με συμπύκνωση από 
αμμοχάλικο λατομείου 3Α / Τελική επίστρωση των πλατωμάτων και των διαδρομών με παλαιωμένο κυβόλιθο 
20Χ20Χ6 εκ. και με κυβόλιθο 10Χ10Χ6 εκ., αντίστοιχα. / Διαμόρφωση ζώνης κίνησης πεζών /  Δαπεδόστρωση 
των διευρυμένων πεζοδρόμιων / Μεταλλική περίφραξη του χώρου και λιθοδομή για προστασία των 
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κατασκευών και για έλεγχο της προσβασιμότητας /Φωτισμός με φωτιστικά σώματα κορυφής /Κατασκευές για 
την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.  Β. Θέατρο: Το θέατρο, χωρητικότητας 2.000 ατόμων, θα έχει μεταλλικές 
κερκίδες (1600-1800 ατόμων) με πλαστικά μόνιμα η ανακλινόμενα καθίσματα και μια μικρή κερκίδα (150 
ατόμων) από λιθοδομή και καθίσματα από πλάκες μαρμάρου Πάρνωνα κατασκευασμένη πάνω σε βάση από 
σκυρόδεμα. Προβλέπονται περιμετρικές  διαδρομές περιπάτου και διαπλατύνσεις ανάπαυσης με καθιστικά, 
ώστε να μπορέσει η περιοχή να αποτελέσει ένα λειτουργικό χώρο υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στον 
χώρο του υπαίθριου θεάτρου προβλέπονται οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις (ένα μονώροφο κτίριο 350 
μ2, πίσω από την σκηνή, για αποδυτήρια καλλιτεχνών, κυλικείο, χώρων υγιεινής και χώρου εγκαταστάσεων 
Η/Μ) και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την ομαλή λειτουργία του τόσο κατά την σύντομη περίοδο των 
παραστάσεων, όσο και κατά την μεγαλύτερη χρονικά περίοδο χρησιμοποίησης του για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.  Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός του χώρου ακολουθεί τις αρχές του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού, καθότι:  Διατηρείται  η απρόσκοπτη κίνηση του αέρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού /  Για 
δαπεδόστρωση επιλέγονται μη ανακλαστικά υλικά, αφήνοντας επιφάνειες ελεύθερες (χωρίς δαπεδόστρωση) 
που “απορροφούν'' τα νερά της βροχής /  Διατηρούνται τα υφιστάμενα δέντρα, ενώ η χωροθέτηση και η 
επιλογή των δέντρων φύτευσης σκιάζει τους χώρους κυκλοφορίας και ενισχύει το ευχάριστο μικρόκλιμα της 
θέσης / Κατασκευάζονται χαμηλού ύψους κτίρια υποδομών των οποίων τα δώματα φυτεύονται / Οι κερκίδες 
κατασκευάζονται από μεταλλικά δικτυώματα για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του χώρου με κατασκευές 
και την αποφυγή δημιουργίας φραγμάτων στην κίνηση του αέρα. Ο χώρος που καλύπτουν φυτεύεται με 
αρωματικά φυτά ή καλύπτεται με βότσαλο ώστε να υπάρχει συνέχεια της φύσης.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Παραδοτέα του έργου αποτελούν όλες οι εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου.
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4454 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων Εκτάρια Δεν εφαρμόζεται 0,35

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 28/02/2017.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 27/04/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

10.H 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 804.838,71 804.838,71 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 193.161,29 193.161,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 998.000,00 998.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 998.000,00 998.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 998.000,00
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 998.000,00
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11.Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 998.000,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

ανέρχεται σε  998.000,00 € 

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 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2017ΣΕ27510053 NAI  998.000,00 

* 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 998.000,00 
€. 

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 

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) Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
2) Υπ.  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων  119, 101 92  Αθήνα
3) Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης

Εσωτερική διανομή: 
Μονάδες A’, ΒΠ3'
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