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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
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Προς: 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΑΘΗΝΑ)

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5031719 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη: 

1 Τον 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 
C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), 
C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση 
ΕΠ) Αποφάσεις.

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»”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4 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.

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

6 Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1.

7 Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3.

8 Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων».

9 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.

10Τις 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 ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν.

11Τη με αριθ. πρωτ. οικ 2572/ 07.03.2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 
14, κωδικός πρόσκλησης 14.29.14.1 (κωδικός ΟΠΣ 1407, ΑΔΑ: ΩΗ6Θ4653Ο7-ΤΚΣ) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

12Τη με Α.Π.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ οικ. 7812/16-09-2020  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διευθέτηση του 
ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5031719 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13Το από 04-12-2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με ID: 119294 - έκδοση 2 0.
14Τη με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10907/8-12-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής 
Αττικής», κωδ ΟΠΣ 5031719 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.

Αποφασίζει 
την τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στον 

Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (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): 5031719

2.Δικαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1011323
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
Η πράξη περιλαμβάνει έξι υποέργα

Το αντικείμενο του 1ου Υποέργου περιλαμβάνει :

1. Την κατασκευή από ομοιογενές εδαφικό υλικό φράγματος ανάσχεσης πλημμυρών, του ρέματος Ερασίνου, 
ύψους 19,5m, μήκους στέψης 349 m και πλάτος στέψης 10m καθώς και τα συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά 



 Ευρωπαϊκή Ένωση 
     
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5031719 (Κωδ. Απόφασης:9986) Σελίδα 3

έργα.

2. Tην κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου (κατάντη του φράγματος ανάσχεσης 
πλημμυρών) συνολικού μήκους 5.753 m. Οι διατομές που κατασκευάζονται είναι ανοικτές τραπεζοειδείς 
τάφροι. Η επένδυση του πυθμένα και των πρανών εκσκαφής, γίνεται με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, 
εδραζόμενα σε γεωύφασμα.

3. Tην κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου (ανάντη του φράγματος ανάσχεσης 
πλημμυρών) συνολικού μήκους 2.832,50m. Οι διατομές που κατασκευάζονται είναι ανοικτές τραπεζοειδείς 
τάφροι. Η επένδυση των πρανών εκσκαφής και των άκρων του πυθμένα (το μεγαλύτερο τμήμα του πυθμένα 
διαμορφώνεται ανεπένδυτο), γίνεται με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, εδραζόμενα σε γεωύφασμα.

4. Tην κατασκευή των έργων διευθέτησης στο κατάντη τμήμα του ρέματος Κοιλάδας των Βασιλέων, συνολικού 
μήκους 473m, Οι διατομές που κατασκευάζονται είναι ανοικτές τραπεζοειδείς τάφροι. Η επένδυση του πυθμένα 
και των πρανών εκσκαφής, γίνεται με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, εδραζόμενα σε γεωύφασμα.

5. Tην κατασκευή των έργων διευθέτησης στο κατάντη τμήμα του ρέματος Αγ. Γεωργίου, συνολικού μήκους 
824m. Η διατομή που κατασκευάζεται είναι ανοικτή τραπεζοειδής τάφρος. Η επένδυση του πυθμένα και των 
πρανών εκσκαφής, γίνεται με στρωμνές, εδραζόμενες σε γεωύφασμα 

6. Την κατασκευή των έργων διευθέτησης στο κατάντη τμήμα του ρέματος Μαρκοπούλου, συνολικού μήκους 
167m. Η διατομή που κατασκευάζεται είναι ανοικτή τραπεζοειδής τάφρος. Η επένδυση του πυθμένα και των 
πρανών εκσκαφής, γίνεται με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, εδραζόμενα σε γεωύφασμα.

Το αντικείμενο του 2ου Υποέργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών 
απαλλοτριώσεων έκτασης 16,5 στρεμμάτων (οι απαλλοτριώσεις για το σύνολο των έργων έκτασης 900 
στρεμμάτων περίπου έχουν συντελεστεί) προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο στο σύνολό του.

Το αντικείμενο του 3ου Υποέργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των έργων σύνδεσης και μεταφοράς δικτύων 
κοινής ωφέλειας που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.

Το αντικείμενο του 4ου Υποέργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των αρχαιολογικών ερευνών καθώς και τις 
εργασίες που θα εκτελεστούν από την αρμόδια Αρχαιολογική Εφορεία για την προστασία των αρχαιολογικών 
ευρημάτων που θα αποκαλυφθούν.

Το αντικείμενο του 5ου Υποέργου περιλαμβάνει την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του 
Δικαιούχου στην επίβλεψη και διαχείριση του έργου. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβοηθήσει τον Τελικό 
Δικαιούχο μέχρι την λήξη της πράξης, με επιτόπια παρακολούθηση και παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας, 
γνωμοδοτώντας σε όλα τα θέματα που αφορούν το έργο, συντάσσοντας μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις, με 
σκοπό την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων και των δράσεων της πραξης.

Το αντικείμενο του 6ου Υποέργου περιλαμβάνει την πρόσληψη Βασικού Μελετητή /Τεχνικού Συμβούλου για 
την υποστήριξη του Δικαιούχου στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που έχει 
εκπονήσει και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 
144 του ν. 4412/2016.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Τα παραδοτέα του 1ου υποέργου περιλαμβάνουν :

• Την κατασκευή φράγματος ανάσχεσης πλημμυρών του ρέματος Ερασίνου ύψους 19,5 m,με μήκος στέψης 
349 m και πλάτος στέψης 10m, καθώς και τα συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

• Την κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου (κατάντη του φράγματος ανάσχεσης 
πλημμυρών) συνολικού μήκους 5.753 m.

• Την κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου (ανάντη του φράγματος ανάσχεσης 
πλημμυρών) συνολικού μήκους 2.832,50m.

• Την κατασκευή των έργων διευθέτησης στο κατάντη τμήμα του ρέματος Κοιλάδας των Βασιλέων, συνολικού 
μήκους 473m.

• Την κατασκευή των έργων διευθέτησης στο κατάντη τμήμα του ρέματος Αγ. Γεωργίου, συνολικού μήκους 
824m.



 Ευρωπαϊκή Ένωση 
     
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5031719 (Κωδ. Απόφασης:9986) Σελίδα 4

• Την κατασκευή των έργων διευθέτησης στο κατάντη τμήμα του ρέματος Μαρκοπούλου, συνολικού μήκους 
167m.

Τα παραδοτέα του 2ου υποέργου περιλαμβάνουν τις απαραίτητες συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις έκτασης 
16,35 στρεμμάτων προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο στο σύνολό του.

Τα παραδοτέα του 3ου υποέργου περιλαμβάνουν τα απαραίτητα έργα σύνδεσης και μεταφοράς δικτύων κοινής 
ωφέλειας που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.

Τα παραδοτέα του 4ου υποέργου περιλαμβάνουν τις απαραίτητες Αρχαιολογικές εργασίες που θα εκτελεστούν 
από την αρμόδια Αρχαιολογική Εφορεία για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων που θα 
αποκαλυφθούν.

Τα παραδοτέα του 5ου υποέργου περιλαμβάνουν την σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων,την 
υποβολή σημειωμάτων και τεχνικών γνωμοδοτήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν το έργο και τις δράσεις 
της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με σκοπό την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Τα παραδοτέα του 6ου υποέργου περιλαμβάνουν την σύνταξη εκθέσεων για τον σχολιασμό  των προτάσεων 
και τυχόν εναλλακτικών μεθόδων κατασκευής του έργου που συντάσσουν οι μελετητές του αναδόχου του 
έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει την κατασκευασιμότητα - εφικτότητα των προτάσεων του αναδόχου.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO20
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 
Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα Δεν εφαρμόζεται 20.040,00

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 05/03/2020.

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

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/09/2020. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο της τροποποίησης αποτελεί η αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης και της επιλέξιμης 
δαπάνης της Πράξης, η οποία οφείλεται σε:
- αύξηση του προϋπολογισμού του 2ου υποέργου: Απαλλοτριώσεις, σύμφωνα με την αρ. 1031/2020 Απόφαση 
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, τον από 09-11-2020 Πίνακα Παρακατάθεσης, τις αρ. 76104/ 10-11-20 και 
76122/ 10-11-20 Αποφάσεις Ανάκλησης και την αρ. Δ25/οικ/1660/03.04.2020 και Αναγνώρισης δαπάνης της 
Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής Δ25, Τμήμα Απαλλοτριώσεων (Β) του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του 5ου υποέργου: Τεχνικός Σύμβουλος σύμφωνα με την 
υπογεγραμμένη σύμβαση.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 18.386.341,06 5.383.520,67 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 3.968.635,44 1.225.334,58 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 22.354.976,50
6.608.855,2

5 

 Γ.ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 671.227,27 671.227,27 
ΣΥΝΟΛΑ 23.026.203,77 7.280.082,52

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 23.026.203,77
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 23.026.203,77

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1011323 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 20.713.253,77

18026002 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 2.312.950,00

ΣΥΝΟΛΟ 23.026.203,77 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 7.280.082,52 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

ανέρχεται σε  23.026.203,77 € 

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

Ε2711 2020ΣΕ27110008 NAI 0,00 671.227,27 
Ε2711 2020ΣΕ27110007 NAI 0,00 22.354.976,50 

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

12. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 

7.280.082,52€ 

Η διαφορά οφείλεται σε Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας ιζ του άρθρου 33.2 του Ν.4314/2014 (ΥΑ 
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62050/ΦΕΚ 2472 Β/24.06.2019 ) 

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.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι:

 Το συγκεκριμένο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος 10 αντιπλημμυρικών έργων 

για την υλοποίηση του οποίου εξασφαλίσθηκαν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Με βάση το χρηματοδοτικό σχήμα που 

συμφωνήθηκε με το Ελληνικό Δημόσιο και αποτυπώθηκε στις δανειακές συμβάσεις των δύο Τραπεζών ο 

δανεισμός για το υπόψη έργο υπολογίζεται σε 8.865.893,66€ από ΕΤΕπ και 4.136.926,73€ από CEB.

 Η μη επιλέξιμη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 15.746.121,25€ και περιλαμβάνει το ποσό των ανωτέρω 

δανείων ύψους 13.002.820,39€ καθώς και πρόσθετους εθνικούς πόρους ύψους 2.743.300,86€ (ΦΠΑ, κλπ).

 Οι από τη φύση τους εν δυνάμει επιλέξιμες δαπάνες της πράξης, οι οποίες θα ήταν δυνατό να τύχουν 

συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ανέρχονται σε 23.026.203,77€. (Επιλέξιμες δαπάνες στην 

περίπτωση που δεν θα υπήρχε η δανειοδότηση από ΕΤΕπ, CEB με την δέσμευση για εφαρμογή του 

συγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος).

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

  

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 Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ (sec.erdf_cf@mnec.gr)

2. Μονάδες A, ΒΠ3, ΦΕ3.11.5031719 
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