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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ

Μακρυγιάννη 2-4, 11742 Αθήνα

Τηλ.: 210 9238747

fax: 210 9239023

e- mail: efaath@culture.gr

Υπόψη: 1. κ. Ευρύκλεια Αλεξανδράκη

          e- mail: ealexandraki@culture.gr

             2. κ. Σπύρου Προύσαλη

                  Τηλ.: 210 3212345

                   fax: 210 3312038

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ

5010840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22–04–2005).
2. Το 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–
2020.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
6. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014–2020".
7. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ' αριθ. 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

ΑΔΑ: 6Ο9Ρ7Λ7-ΓΒΚ
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από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
8. Τις σχετικές αποφάσεις της 1ης, 2ης και 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020, με τις οποίες εγκρίθηκαν
η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων
και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
9. Τα αναφερόμενα στο τυποποιημένο έντυπο εξειδίκευσης πράξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 11 Οκτωβρίου 2016 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Ε.Υ.ΤΟ.Π.), ως αρμόδια Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10. Τα αναφερόμενα στη «μεθοδολογία τεκμηρίωσης τιμής δείκτη», η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 09 Μαΐου 2017 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Ε.Υ.ΤΟ.Π.), ως αρμόδια Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
11. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 13, ως προς το Θέμα 1ο με τίτλο "Επικαιροποίηση Δράσης 6.3.1.5 - Ενίσχυση και
Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής", τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020 με Α.Π.2189/29.06.2017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ-
72Μ57Λ7-4ΞΧ).
12. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01, ενότητα 2.6).
13. Τον Πίνακα αναλυτικών περιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού - DG COMPETITION) για την
εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη χρηματοδότηση έργων υποδομής (21 Σεπτέμβρη 2015).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των αρθρ. 107 και 108 της Συνθήκης.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»).
16. Την με αρ. πρωτ. 2773/09.08.2017 (α/α ΟΠΣ: 2272/ΑΔΑ: ΩΖ9Δ7Λ7-ΛΜ2) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με τίτλο
"Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής" στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
06 με κωδικό (ΑΤΤ062).
17. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΘ/ΤΑΕΜ/442236/291514/19824/663/26-10-2017 (Α.Π. 3631/31–10–2017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περ.
Αττικής) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ" προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06.
18. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΘ/ΤΑΕΜ/549644/366701/24037/957/21-12-2017 [Α.Π. 4344/21–12–2017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περ.
Αττικής] έγγραφο του Δικαιούχου.
19. Το με αρ. πρωτ. 432/12-2-2018 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 2272 «Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας
Αττικής» με οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία/διευκρινίσεις από τον Δικαιούχο,
20. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΑΕΜ/74123/50597/961/10/21-2-2018 [Α.Π. 537/21–2–2018 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περ. Αττικής]
έγγραφο του Δικαιούχου με συμπληρωματικά στοιχεία / διευκρινήσεις.
21. Το έγγραφο 39043/ΕΥΚΕ589/4-4-2018 της ΕΥΚΕ με θέμα «Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη στοιχείων Κρατικών Ενισχύσεων
στα έργα "Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλιού Μουσείου Ακροπόλεως" και "Στερέωση και Συντήρηση του Ναού Ολυμπίου
Διός"».
22. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και
ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
23. Τα με αρ. πρωτ. 1288/26-4-2018 και 1116/4-4-2018–2018 έγγραφα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με τον Οριστικό και
Προσωρινό Πίνακα κατάταξης αντίστοιχα.
24. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/190845/135826/7177/1489/26-4-2018 (εισερχόμενο ΕΥΔΕΠ 1296/27-4-2018) έγγραφο
με τις απόψεις της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών.
25. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 116/03-05-2018 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.
26. Την με αρ. πρωτ. 3631/11-05-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
27. Την από 09-07-2020 ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης από τον δικαιούχο (έκδοση 2.0),
λόγω συμβασιοποίησης του Υποέργου IV "Προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων" στο Ναό του Ολυμπίου Διός την 29/12/2019 με
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 34 μηνών, έως τις 29/10/2022, επομένως απαιτείται και παράταση προθεσμίας της Πράξης.
28. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 457/09-07-202020 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» στον Άξονα

Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5010840

2.Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1012700

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Το προτεινόμενο έργο αφορά σε εργασίες στερέωσης και συντήρησης του μνημείου και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη
«Μελέτη Στερέωσης και Συντήρησης του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα».

Η εκτέλεσή του θα γίνει με 4 Υποέργα.

ΑΔΑ: 6Ο9Ρ7Λ7-ΓΒΚ
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Ειδικότερα, στο υποέργο 1 «Στερέωση και συντήρηση του ναού του Ολυμπίου Διός», προβλέπεται η υλοποίηση:
Εργασιών δομικής αποκατάστασης:
•	αποδόμηση των κτιστών κατασκευών από μικρούς αργούς λίθους, μάρμαρα, λατύπες και ασβεστοκονίαμα που καλύπτουν τους
μεταλλικούς συνδέσμους των τριών ρηγματωμένων επιστυλίων στη νοτιοανατολική γωνιά του Ολυμπιείου, (επεμβάσεις Ernst Ziller),
προκειμένου να μελετηθεί διεπιστημονικά η κατάσταση διατήρησης και οι φθορές που έχουν προκληθεί στα επιστύλια.
•	συγκολλήσεις μελών επιστυλίων και κιόνων με τιτάνιο
•	τοποθέτηση ανοξείδωτης περίδεσης σε ένα κίονα
•	συμπληρώσεις νέων αρχιτεκτονικών μελών σε επιστύλια, κίονες και ολοκλήρωση της ανακατασκευής της πρώτης βαθμίδας της νότιας
πλευράς της κρηπίδας σε μήκος 9,20μ.
•	καταβίβαση και ανατοποθέτηση αρχαίων μελών
•	λάξευση νέων αρχιτεκτονικών μελών
•	 τοποθέτηση νέων αρχιτεκτονικών μελών με τηλεσκοπικό γερανό
•	εγκατάσταση συστήματος ενόργανης παρακολούθησης
Εργασιών συντήρησης:
•	στερεώσεις επιφανειών
•	απομάκρυνση κονιαμάτων προηγούμενων επεμβάσεων
•	καθαρισμός επιφανειών θραύσης
•	συγκόλληση θραυσμάτων και μεγάλων τμημάτων
•	διερεύνηση της έκτασης των ρωγμών και των εσωτερικών διάκενων
•	πλήρωση εσωτερικών κενών με ενέματα
•	σφραγίσεις
•	αντιμετώπιση των βιολογικών επικαθίσεων από τις εκκρίσεις πτηνών
•	συντήρηση των καταλοίπων του ρωμαϊκού δαπέδου του ναού.
Στο πλαίσιο του έργου θα διενεργηθούν περιορισμένοι ανασκαφικοί καθαρισμοί και αποχωματώσεις.

Επί πλέον, θα εκπονηθούν γεωτεχνική μελέτη, μελέτη σεισμικής συμπεριφοράς, μελέτη ενόργανης παρακολούθησης, καταγραφή
διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος μηχανικών αντοχών κονιαμάτων/σχεδιασμός κονιαμάτων και αναλύσεις
των δομικών υλικών του μνημείου. Τέλος, στο υποέργο περιλαμβάνονται εγκατάσταση/ απομάκρυνση εργοταξιακών οικίσκων, τοποθέτηση
νέας ανοξείδωτης περισχοίνισης, διαμόρφωση νέας ήπιας διαδρομής ΑμΕΑ περιμετρικά του μνημείου και διαδρομής για άτομα με
προβλήματα όρασης. Επίσης, θα γίνει σχεδιαστική αποτύπωση όλων των φάσεων των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης και
φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου και όλων των φάσεων των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης. Προβλέπεται η τοποθέτηση
4 δίγλωσσων πινακίδων ενημέρωσης επισκεπτών με QR Code και μίας πινακίδας σε γραφή Braillle, καθώς και η διοοργάνωση έκθεσης
φωτογραφίας για το έργο. Για τις εργασίες δομικής αποκατάστασης προβλέπεται η επίβλεψη από εξειδικευμένο στατικό μηχανικό με
μακρόχρονη εμπειρία σε ανάλογα έργα.

Το υποέργο 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών στοιχείων υποστήριξης εκτέλεσης έργου» αφορά στην κατασκευή τράπεζας
συγκόλλησης με σταθερά και κινητά στοιχεία για τις εργασίες συγκόλλησης των μελών του μνημείου, στην κατασκευή γερανογέφυρας για
τη μετακίνηση των ογκωδών μελών που αποκαθίστανται, στην κατασκευή ναρθήκων για τη μεταφορά των επιστυλίων καθώς και
μεταλλικών εσχαρών έδρασης ανυψωτικών εμβόλων, την προμήθεια και σπείρωση τιτανίου, την προμήθεια και προσαρμογή στο έργο
ανυψωτικών εμβόλων, κατασκευή μηχανισμού διάτρησης για συγκολλήσεις, την προμήθεια διαμορφωμένων συνδέσμων από τιτάνιο και
ανοξείδωτο χάλυβα κ.α.

Το υποέργο 3 «Προμήθεια μαρμάρου» αφορά στην προμήθεια μαρμάρου Διονύσου για τις συμπληρώσεις μικρών αλλά και μεγάλων
τμημάτων μαρμάρου σε επιστύλια και κίονες.

Το υποέργο 4 «Προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων» αφορά στην εγκατάσταση ικριωμάτων βαρέως τύπου για την πρόσβαση σε όλα
τα τμήματα του μνημείου προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης και δομικής αποκατάστασης.
5. Παραδοτέα πράξης:
Το μνημείο θα παραδοθεί αποκατεστημένο και συντηρημένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη. Συγκεκριμένα

προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί:
• Η δομική αποκατάσταση των φθαρμένων επιστυλίων.
• Η δομική αποκατάσταση των κατώτερων σπονδύλων του κίονα Α.
• Οι συμπληρώσεις μικρότερων και μεγαλύτερων απωλειών σε όλο το μνημείο.
• Η συντήρηση του συνόλου των επιφανειών του μνημείου.
• Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας του μνημείου και συγκεκριμένα:

α) η διαμόρφωση νέας διαδρομής ΑμεΑ περιμετρικά του μνημείου.
β) η διαμόρφωση όδευσης τυφλών από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου έως το πρόπυλο, όπου και θα τοποθετηθεί πινακίδα Βraille

με πληροφορίες για τον ναό.
• Η παραγωγή εποπτικού υλικού και ειδικότερα:

Α. Πινακίδες: στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με QR Code, και σε γραφή Braille.
Β. Ενημερωτικά φυλλάδια: στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και σε γραφή Braille.
Γ. Τεύχος έργου
Δ. Επιστημονικός τόμος

• Η πλήρης φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των εργασιών.
• Τεύχος της γεωτεχνικής μελέτης, μελέτης σεισμικής συμπεριφοράς, μελέτης ενόργανης παρακολούθησης.
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Αριθμός 
επισκέψεων 

κατ'έτος

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
7.000,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 29/12/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/06/2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το Χρονοδιάγραμμα, λόγω συμβασιοποίησης του Υποέργου IV "Προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων" την 29/12/2019 με
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 34 μηνών, έως τις 29/10/2022, επομένως απαιτείται και παράταση προθεσμίας της Πράξης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 3.106.540,00 3.106.540,00

ii. ΦΠΑ 319.330,00 319.330,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 3.425.870,00 3.425.870,00 

ΣΥΝΟΛΑ 3.425.870,00 3.425.870,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.425.870,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 3.425.870,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.425.870,00 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 3.425.870,00 €

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 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΠ0851 2018ΕΠ08510027 -- NAI 0,00 3.425.870,00 

* 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 3.425.870,00 €.

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.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Συνημμένα: 

Κοινοποίηση: 
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Εσωτερική διανομή: 
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