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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

 

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 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5001867 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, 
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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 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. 6140/17.05.2017 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 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ» 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): 5001867
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40105003
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
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  Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στο Δήμο Αγ. Δημητρίου εντός του αστικού ιστού και γειτνιάζει με το ρέμα 
Πικροδάφνης. Ο χώρος της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνει φυτεύσεις πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Εντός 
της περιοχής μελέτης απαντώνται κατοικίες όπου αποτελούν την υφιστάμενη χρήση γης. Η περιοχή επέμβασης 
γειτνιάζει με το ρέμα Πικροδάφνης που αποτελεί τοπόσημο και πρόκειται να αναπλαστεί στα πλαίσια ήδη 
εκπονηθείσας μελέτης. Λόγω αυτής της γειτνίασης η περιοχή επέμβασης προσφέρεται και για αξιοποίηση αυτής 
ως χώρο αναψυχής καλύπτοντας και αισθητικούς σκοπούς αλλά και για βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών και ενοποίησης της περιοχής μελέτης με το ευρύτερο τοπίο μέσω της φύτευσης. Για τις παρεμβάσεις 
προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια : 1. Γενικές εκσκαφές για την 
αποξήλωση της υπάρχουσας ασφάλτου και των υφιστάμενων πεζοδρομίων, σε βάθος 30 - 40εκ. 2. Καθαιρέσεις 
υφιστάμενων κρασπέδων (περιλαμβάνεται και η έδρασή τους) καθώς και μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών, 
που βρίσκονται εντός του περιγράμματος της παρέμβασης 3. Επιχώσεις όπου χρειαστεί με τα προϊόντα 
εκσκαφών και την κατάλληλη συμπύκνωση 4. Η κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων με την έδρασή τους 5. Η 
κατασκευή – διάστρωση χυτού φιλέτου - σενάζ από ισχυρό σκυρόδεμα για τον διαχωρισμό υλικών 
επιστρώσεων 6. Η τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα στραγγιστηρίων από PVC, κάτω από την επιφάνεια 
επίστρωσης του χωμάτινου σταθεροποιημένου δαπέδου 7. Η κατασκευή υπόβασης του χωμάτινου 
σταθεροποιημένου δαπέδου με δύο στρώσεις (10+10εκ.) από χαλίκι και γαρμπίλι καλά δονημένο και 
υπόστρωμα οδοστρωσίας από θραυστό υλικό, πάνω σε συμπιεσμένα προϊόντα εκσκαφής η το φυσικό έδαφος 
κατά περίπτωση 8. Κατασκευή υποβάσεως από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με πλέγμα 
Τ092, για την επίστρωση των κυβόλιθων 9. Η κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης, για την ηλεκτροδότηση 
των φωτιστικών σωμάτων 10. Η διαμόρφωση υποβάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη στήριξη των 
φωτιστικών σωμάτων 11. Κατασκευή χυτών καθιστικών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση ψυχρού 
βοτσαλωτού επιχρίσματος ειδικού τύπου και τελική επικάλυψη αντιβανδαλιστικής επάλειψης 12. Η 
εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης 13. Η προετοιμασία των επιφανειών προς φύτευση 14. Κατασκευή 
υδατοπερατού σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου (stabilizer) με φυτικό οικολογικό σταθεροποιητή και η 
επεξεργασία της επιφάνειάς του 15. H επίστρωση με έγχρωμους, ψυχρούς κυβόλιθους, διαστάσεων 10χ10χ8, ή 
10χ20χ8, κατά περίπτωση, οι οποίοι τοποθετούνται σε υπόστρωμα από συμπυκνωμένο άμμο πάχους 3,00 έως 
5,00 εκ., σε έτοιμη και διαμορφωμένη βάση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με πλέγμα 
Τ092 16. Η απόξεση της ασφάλτου στους δρόμους που παραμένουν ασφαλτοστρωμένοι και η επίστρωση με 
νέα ασφαλτική βάση και στρώση κυκλοφορίας καθώς και τελική επίστρωση με φωτοκαταλυτικό ψυχρό 
επίχρισμα για μείωση της θερμοκρασίας και αποδόμηση των ρύπων 17. Διαμορφώσεις κεκλιμένων επιπέδων για 
διευκόλυνση προσβασιμότητας σε περιοχές ανισοϋψών επιστρώσεων, με κατάλληλη διαμόρφωση των τελικών 
επιστρώσεων και βύθιση του κρασπέδου 18. Κατασκευή λωρίδων – οδηγών όδευσης τυφλών κατά μήκος του 
ενός πεζοδρομίου της οδού Τρεμπεσίνας. 19. Η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ιστών 20. Η τοποθέτηση 
φωτιστικών δαπέδου 21. Η πλήρωση των παρτεριών με φυτική γη 22. Η φύτευση (χαμηλή και υψηλή) με 
θάμνους και δέντρα. Αντικείμενο της φυτοτεχνικής μελέτης, είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση των παρόδιων 
φυτεύσεων έτσι ώστε να συμβάλλουν στην αισθητική και λειτουργική ανάδειξη του χώρου. Δίδεται ιδιαίτερη 
σημασία προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης του χώρου μελέτης με το ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με 
ρέμα Πικροδάφνης). Η γενικότερη φυτοτεχνική προσέγγιση κινείται προς την κατεύθυνση της όσο το δυνατόν 
καλύτερης εναρμόνισης των φυτεύσεων στο ευρύτερο περιβάλλον και χαρακτήρα της περιοχής αλλά και της 
λειτουργικότητας των περιοχών φύτευσης. 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Δίκτυο πεζοδρόμων, φωτισμός, φύτευση εξωτερικών χώρων. Η πρόταση παρέμβασης περιλαμβάνει τον άξονα 
της οδού Τρεμπεσίνας έως και την οδό Φαναρίου και τους κάθετους δρόμους σε αυτήν, από το ανατολικό όριο 
της περιοχής Μεσονησίου με το ρέμα μέχρι την οδό Οθωνος.

 

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 6,00

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/05/2017.
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8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/05/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 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 2.016.129,03 2.016.129,03 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 483.870,97 483.870,97 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.500.000,00
2.500.000,0

0 

ΣΥΝΟΛΑ 2.500.000,00 2.500.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.500.000,00
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.500.000,00

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.500.000,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται 
σε  2.500.000,00 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ

ΚΩΔ. 
ΠΡΑΞΗΣΣΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)
*

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ (που 
συνεχίζει 

να 
πληρώνει 

την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2017ΣΕ2751002
9 NAI  2.500.000,00 



 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5001867 (Κωδ. Απόφασης:3003) Σελίδα 5 από 5

* 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 2.500.000,00 €. 

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 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. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα  
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ 

Εσωτερική διανομή: 

Μονάδες A’,  ΒΠ3
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