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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

 
Αθήνα, 
Α.Π.:   

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: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗ
Τηλ.: 2132142228, 210 6930150
Fax: 210 6930188
Email: d.solidaki@mou.gr

Προς: 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Γιαννάκη- Πολίτη Φωτεινή

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001839 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»,
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 
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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/ οικ. 7784/03-07-2017  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 «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων)» 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): 5001839
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40132100
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 Η πράξη "Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου "Μίνως"(Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων) υποβάλλεται 
στο πλαίσιο της Δράσης 14.6iv.33.33.3 με τίτλο "Αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και κοινωνικών 
υποδομών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αφορά την ολοκληρωμένη 
παρέμβαση για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου που βρισκόταν το ιστορικό για την πόλη εργοστάσιο " 
Μίνως". Η παρέμβαση αφορά το νότιο τμήμα του οικοπέδου του πρώην εργοστασίου "Μίνως", ιδιοκτησίας Δήμου 
Ιεράπετρας, εκτάσεως περίπου 6000μ2, όπου προτείνεται η αναβάθμιση του χώρου και η μετατροπή του σε πάρκο 
εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με άμεση αναφορά στο ιστορικό παρελθόν. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με την με αριθμ.16/2016 Εγκεκριμένη Μελέτη του έργου(επισυνάπτεται) συνοπτικά αφορούν: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 1.Αποψίλωση και καθαρισμός του χώρου από όλα τα άχρηστα υλικά. 2.Προσεκτική αφαίρεση της 
σιδηροκατασκευής του ημιτελούς αμφιθεάτρου από τη βάση του, θραύση και τεμαχισμός της βάσης από σκυρόδεμα και 
μεταφορά των προϊόντων στο χώρο απόθεσης. 3.Διαμόρφωση-ισοπέδωση της επιφανείας του εδάφους ώστε να δοθεί η 
κατάλληλη γεωμετρία του οικοπέδου και η μετατροπή του πρανούς στα βορειοανατολικά του οικοπέδου σε κερκίδα 
ανοιχτού αμφιθεάτρου. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ : 1.Κατασκευή 
ανοικτών εκθεσιακών χώρων από κατακόρυφες λιθοδομές μεταβαλλόμενου ύψους και κατασκευή μεταλλικών ζευκτών με 
άμεση αναφορά στις στέγες του παλαιού εργοστασίου. Οι συγκεκριμένοι χώροι θα χωροθετηθούν στο περιτύπωμα των 
κτιρίων που αποτελούσαν το κτιριακό συγκρότημα του εργοστασίου. 2.Κατασκευή χώρου αναψυκτήριου 120,00 m2 με 
φέρον οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση από λιθοδομή με πέτρα τοπικής προελεύσεως . 3.Κατασκευή 
δημοσίων τουαλετών (ανδρών, γυναικών & ΑΜΕΑ), φυλακίου εισόδου και αποθήκης με φέρον οργανισμό από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλήρωση από λιθοδομή με πέτρα τοπικής προελεύσεως και εσωτερικά χωρίσματα από δρομική τοιχοποιία. 
4.Διαμόρφωση υπερυψωμένου τμήματος σε χώρο πλατείας και κατασκευή πιστοποιημένης ράμπας για πρόσβαση σε 
ΑΜΕΑ. Θα γίνει χρήση του υφισταμένου ανάγλυφου ώστε να δημιουργηθεί η κερκίδα του ανοιχτού αμφιθεάτρου αλλά και η 
υπερυψωμένη πλατεία. Το περιτύπωμα του κτιρίου αναπαρίσταται από κατακόρυφα στοιχεία λιθοδομών. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: 
1.Τα ανοίγματα θα καλυφθούν από κουφώματα αλουμινίου χρώματος γκρί και σχεδιασμού αντίστοιχου των παλαιών 
κουφωμάτων του εργοστασίου με διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας. ΔΑΠΕΔΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: 1.Οι διάδρομοι θα 
ακολουθήσουν αυστηρό ορθογωνικό κάναβο σύμφωνα με τους αντίστοιχους του εργοστασίου και θα επιστρωθούν με 
κυβολίθους τύπου «καλντερλίμι» ώστε να παραπέμπουν στα εξωτερικά δάπεδα του εργοστασίου. 2.Οι κυβόλιθοι θα 
τοποθετηθούν σε στρώση άμμου και υπόβαση από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 μέσου πάχους 0,10μ. 3.Οι εκθεσιακοί χώροι 
θα επιστρωθούν με διακοσμητικό, ανάγλυφο, ενιαίο, χυτό δάπεδο με βάση το τσιμέντο. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1.Δημιουργία δικτύων εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης ομβρίων κλπ. 2.Δημιουργία απαραίτητων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σωστή λειτουργία των κτιρίων. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 
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ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ: 1.Διαμόρφωση χώρων υποδοχής φυτεύσεων. 2.Βελτίωση εδάφους 3.Φύτευση 4. Υπόγεια 
άρδευση Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθούν τοπικά φυσικά υλικά ή ευρέως διαδεδομένα τεχνητά, με συνέπεια 
την υψηλή αναλογία οφέλους προς κόστος. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν τοπικοί λίθοι (τύπου Καλαμαύκας), 
κυβόλιθοι και χυτό δάπεδο με βάση το τσιμέντο. Όλα τα παραπάνω υλικά απαιτούν ελάχιστη ή καθόλου συντήρηση σε 
βάθος 25ετίας. Η πράξη αποκαθιστά την υποβάθμιση και τον περιβαλλοντικό τραυματισμό που συντελέστηκε από την 
κατεδάφιση του εργοστασίου στην περιοχή, προάγει την αστική αναζωογόνηση και συντελεί στην ενίσχυση των “διεπαφών” 
του παραδοσιακού αστικού ιστού με «γειτνιάζουσες» περιοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με αναψυκτήριο και δημόσιες τουαλέτες και διαμορφωμένο-φυτεμένο 
κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

 

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 0,61

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 25/06/2018.

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

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 25/06/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τροποποίηση:
- του Π/Υ του υποέργου 1 σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση
- του χρονοδιαγράμματος του υποέργου 1
- της ημερομηνίας έναρξης της πράξης από 15/02/2017 σε 25/06/2018 
- της Συνολικής και Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης από 890.000,00 € σε 438.119,24 €.
 και αντικατάσταση του δείκτη εκροής  (CO22) με την εισαγωγή νέου δείκτη (Τ4454) 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 353.321,97 353.321,97 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 84.797,27 84.797,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 438.119,24 438.119,24 

ΣΥΝΟΛΑ 438.119,24 438.119,24

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 438.119,24

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 438.119,24
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10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 438.119,24 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  
438.119,24 € 

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 2017ΣΕ27510072 NAI  438.119,24 

* 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 438.119,24 €. 

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) 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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