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ΑΘΗΝΩΝ 99, 

Τ.Κ. 24134, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (2η) της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5002144 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,
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,
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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,
10. Τις 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,
11. 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.
12. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/7223/15-6-2017  (ΑΔΑ 69Ο8465ΧΙ9-ΑΛΦ) Απόφαση ένταξης της 
Πράξης και ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/5245/30-052019 (ΑΔΑ 6Ξ6Ρ465ΧΙ8-Ζ7Π) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".
13. Το με αρ. πρωτ. 9489/03-11-2020  αίτημα και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης 3.0 του Δικαιούχου 
προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
14. Την υπ.αριθ.πρωτ. 9992/17-11-2020 σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αποφασίζει 
την τροποποίηση (2η) 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 2100 
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.  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 ή/και ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα / 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 κατασκευών και για έλεγχο της προσβασιμότητας /Φωτισμός με φωτιστικά σώματα 
κορυφής /Κατασκευές για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 
Β. Θέατρο: Το θέατρο, χωρητικότητας 2.100 ατόμων, θα έχει μεταλλικές κερκίδες 1.900 ατόμων (10ΑΜΕΑ) με 
πλαστικά μόνιμα η ανακλινόμενα καθίσματα και μια μικρή κερκίδα (200 ατόμων) κατασκευασμένη από 
οπλισμένο σκυρόδεαμ και πλαστικά καθίσματα. Προβλέπονται περιμετρικές  διαδρομές περιπάτου και 
διαπλατύνσεις ανάπαυσης με καθιστικά, ώστε να μπορέσει η περιοχή να αποτελέσει ένα λειτουργικό χώρο 
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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 αρκετά από τα 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 επί των δωμάτων των οποίων τοποθετούνται ζαρντινιέρες 
καλλωπιστικών φυτών / 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  διαστρώνεται με βότσαλα ή σκύρα προελεύσεως λατομείου, 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 04/06/2018. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η τροποποίηση αφορά τα κάτωθι:
α) την μείωση του προϋπολογισμού  του Υποέργου Α/Α 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
ο οποίος διαμορφώνεται από 465.804,78€ λόγω της με αριθ. 21875/04-06-2018 (ΑΔΑ 6ΙΜ7ΩΕΕ-6ΙΒ) 
υπογραφείσας σύμβασης σε 329.273,16€. Η μείωση προκύπτει από την απομείωση της τιμής του άρθρου Α.217 
«Κατασκευή ημικυκλικής κερκίδας από μεταλλικά στοιχεία που θα είναι εξ ολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ 
και σταθερά καθίσματα αθλητικού τύπου κατασκευασμένα από πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο». Μετά την 
εκπόνηση της στατικής μελέτης από τον Ανάδοχο (η υποχρέωση αυτή απορρέει από το αντίστοιχο άρθρο του 
Τιμολογίου) διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του μεταλλικού φορέα με τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές και τον τρόπο έδρασης, ώστε να έχει την στατική επάρκεια σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.
Επισημαίνεται η με αριθ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/8564/08-10-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής 
Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ) της Υπηρεσίας μας, η αρ. 502/14-10-2020 (ΑΔΑ ΩΙΓ9ΩΕΕ-0ΚΝ) Απόφαση 
Οικ.Επιτροπής Δήμου έγκρισης 2ου ΑΠΕ και η από 30-09-2020 Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας του υπόψη Υποέργου.    
β) την προσθήκη του Υποέργου Α/Α 2 «Ολοκλήρωση Κατασκευής Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας», με συνολική 
δημόσια δαπάνη ποσού 1.270.000,00€ και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ποσού 651.366,84€. Επισημαίνεται ότι το 
επιπλέον ποσό των 618.633,16€ θα καλυφθεί από συμμετοχή φορέα σύμφωνα με την 
αριθ.πρωτ.504/14-10-2020 (ΑΔΑ 6Μ18ΩΕΕ-Ω22) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και 
γ) την προσθήκη του Υποέργου Α/Α 3 «Σύνδεση εγκατάστασης Ανοιχτού θεάτρου με το δίκτυο ΔΕΔΗΕ» 
προϋπολογισμού 17.360,00€ (με ΦΠΑ).

H συνολική δημόσια δαπάνη αυξάνεται από 998.000,00€ σε 1.616.633,16€, ενώ η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
παραμένει σταθερή στο ποσό των 998.000,00€.

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή για να ενσωματωθούν οι προαναφερθείσες αλλαγές και να 
ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ώστε η Πράξη να είναι  λειτουργική 
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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 1.303.736,42 804.838,71 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 312.896,74 193.161,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 1.616.633,16 998.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 1.616.633,16 998.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.616.633,16
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.616.633,16

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 998.000,00 €
11. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 618.633,16 € και χρηματοδοτείται 

ή θα χρηματοδοτηθεί από  Συμμετοχή φορέα . 

 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 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 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ (που 
συνεχίζει 

να 
πληρώνει 

την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2017ΣΕ275100
53 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. 
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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.

 Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

 

 

Συνημμένα: 
1.Την υπ’αριθ.9992/17-11-2020 Εισήγηση Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2. Ισχύον ΤΔΠ εκδ.3

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: 
1.Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ
2. Μονάδες A’, ΒΠ3’ 
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