
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138304/61 
Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Α’ Φάση) και άλ-

λων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα 

«Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτι-

ριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι ενταγμέ-

νο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρια-

κού αποθέματος της χώρας και χωροταξική με-

ταρρύθμιση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 78 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 251).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

7. Το π.δ. 62/2020«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών»(Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

10. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρημα-
τοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

11. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

12. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύστα-
ση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/53943/1900 υπουρ-
γική απόφαση «Διαδικασία υλοποίησης και περιγραφή 
αρμοδιοτήτων του Προγράμματος «Παρεμβάσεις σε 
αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» καθώς και 
του Προγράμματος «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» 
(εξαιρουμένου του έργου «Προσαρμοστική επαναχρη-
σιμοποίηση του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην 
Πάτρα») - ID 16873, που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 
της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση 
του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση» (Β’ 2755).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρου-
αρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας (L 57/17).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανό-
νες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 17η Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
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νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσω-
τερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός», O.J. 
EE L 187 της 26.6.2014).

18. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

19. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκρι-
ση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθε-
κτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 
ADD 1).

20. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρη-
σιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

21. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης κ.λπ.» (Α’ 143).

22. Τον ν. 4772/2021 (Α’ 17) και ειδικότερα το άρθρο 42 
«Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμά-
των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

23. Τον ν. 3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΩΝ» (Α’ 114).

24. Το π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α’ 430), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με τον ν. 1486/1984 (Α’ 161).

25. Το π.δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος» (Α’ 262).

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο-
νισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

27. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποί-
ηση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 
(Β’ 2573)» (Β’ 2857).

28. Tην υπό στοιχεία 119216 ΕΞ 2021/28.09.2021 
(Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

29. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/28.09.2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘΟ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης 
του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της 
υπό στοιχεία 119216 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

30. Την υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροπο-
ποίησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 
όμοιας απόφασης.

31. Την υπ’ αρ. 17642/10.2.2021 εγκύκλιο οδηγιών για 
την έγκριση και του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματι-
σμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, ειδικότερα την παρ. 5.14. Ένταξη έργων 

που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

32. Την υπ’ αρ. 35259/24.03.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για 
την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(Β’ 1197).

33. Το υπ’ αρ. 67335/08.06.2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουρ-
γείου Οικονομικών “Μέθοδος Παρακολούθησης έργων 
Ελλάδα 2.0”.

34. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην  
παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

35. Την υπό στοιχεία 15716ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 07.02.2022 
γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύ-
σεων του Υπουργείου Οικονομικών.

36. Την υπό στοιχεία 9239ΕΞ2022/21.01.2022 (ΑΔΑ: 
65ΩΚΗ-ΞΘΝ) απόφαση ένταξης του έργου «(Sub. 1) - Πα-
ρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλ-
λοντος και του δημόσιου χώρου» στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

37. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων υπ’ αρ. 14645/11-02-2022 και ΑΔΑ: 6ΩΗ-
Ε46ΜΤΛΡ-7Η8.

38. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/ 
28-02-2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, του Υπουργού και του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Παρεμ-
βάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου”» 
(ΑΔΑ:665Ψ4653Π8-ΡΣΝ).

39. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/70731/2616/2022 
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων» στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» 
(ΑΔΑ:665Ψ4653Π8-ΡΣΝ).

40. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/137513/3079/ 
27.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

41. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της κοινής 
υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολι-
κού ποσού 126.866.520,47 €, που καλύπτεται από πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για 
το δε έτος 2022 η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 
50.746.608,19 €, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπαγωγής των Ωφελούμενων Φορέ-
ων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στο πρό-
γραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο 
κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που έχει σα στόχο τη 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου 
χώρου. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 
της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση 
του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 
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του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικό 
έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003).

Ομοίως αποφασίζουν την απόδοση προκαταβολής 
40% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων 
της απόφασης αυτής στους ωφελούμενους φορείς, όπως 
εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ μετά την δημο-
σίευση της παρούσας απόφασης.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλου-
θοι ορισμοί:

Α) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως 
Υπουργείο Ευθύνης είναι ο Κύριος του Προγράμματος.

Β) Φορέας Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).

Γ) Ωφελούμενοι ορίζονται οι φορείς οι οποίοι χρημα-
τοδοτούνται από το Πρόγραμμα. 

Δ) Αναθέτουσα Αρχή είναι έκαστος ωφελούμενος του 
Προγράμματος.

Ε) Απόφαση Ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι η υπό 
στοιχεία 9239 ΕΞ 2022/21-1- 2022 απόφαση του υπουρ-
γείου Οικονομικών «Ένταξη του Έργου με τίτλο «(Sub.1 - 
16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5161088) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»» που 
αφορά το ποσό 252.862.745,10 € (συμπ. ΦΠΑ), ως ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ

Οι Ωφελούμενοι Φορείς υποχρεούνται:

α/α Ορόσημο/Στόχος Προθεσμία

1 Ανάθεση συμβάσεων 30/06/2023

2 Ολοκλήρωση όλων των 
εργασιών 31/12/2025

Η μη τήρηση των προαναφερομένων προθεσμιών από 
τους Ωφελούμενους Φορείς θα έχει ως συνέπεια την απέ-
νταξη των έργων τους με σχετική τροποποίηση του ΤΔΕ 
από τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

1. Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των 
στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρ-
χής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρό-
ληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, 
της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. Nα προωθεί με ευθύνη του, ως Αναθέτουσα Αρχή, τη 
διαδικασία προκήρυξης των δημόσιων διαγωνισμών, την 
αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των αναδό-
χων, την ανάθεση των σχετικών προς εκτέλεση συμβάσε-
ων, τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των συμβάσεων με σκοπό την επίβλεψη και 
την παραλαβή τους ώστε να υλοποιηθεί το Έργο. σύμφω-
να με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

3. Να εποπτεύουν τα στάδια εκτέλεσης των συμβά-
σεων των έργων από τον Ανάδοχο και να υποβάλλουν 
Μηνιαίο Δελτίο Ωρίμανσης/Παρακολούθησης των έρ-
γων στον Φορέα Υλοποίησης.

4. Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να δια-
σφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων 
και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους 

όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και δια-
δικασίες του ΣΔΕ.

5. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης και να 
του παρέχει αμελλητί τα δεδομένα που απαιτείται να 
καταχωριστούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ-
στημα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι αναγκαία 
για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική 
διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο των συμβάσεων του 
Έργου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της σύμ-
βασης, των πληρωμών, των αναδόχων, των πραγματικών 
δικαιούχων των αναδόχων του άρθρου 22 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 241/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Εγχειρίδιο διαδικασιών.

6. Να εποπτεύει ως Αναθέτουσα Αρχή τα στάδια εκτέ-
λεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και 
να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα 
με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.

7. Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με 
τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να 
παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυ-
τού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρεί μέχρι 
το έτος 2031 μετά την αποπληρωμή του Έργου, εκτός εάν 
προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες 
ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8. Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται 
από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλο-
ποίησης του Έργου.

9. Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προ-
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευ-
κολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων 
οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 
της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 
Φορέα Υλοποίησης καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των συμβάσεων 
του Έργου, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γρα-
φείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις 
και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα 
δικαιώματα.

11. Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης 
του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των 
υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, 
καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 
των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα 
και κανονικότητά τους.

12. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το Έργο, 
στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντι-
στοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται 
μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

13. Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Φο-
ρέα Υλοποίησης, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των 
εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον 
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ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, 
όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.

14. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα 
αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, το 
Φορέα Υλοποίησης και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο 
στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του 
Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και 
επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που 
αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

15. Να μεριμνά ώστε να δίδεται επαρκής πληροφό-
ρηση και δημοσιότητα στο Έργο, σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία 
Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας 
και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.

16. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο 
των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο 
οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύ-
νης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη 
του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία 
λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη 
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της 
κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.

17. Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας που υλοποιούνται, το έμβλημα της Ένω-
σης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration 
EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18. Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, 
στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη 
με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσμα-
τα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την 
Ένωση.

19. Να διατηρεί όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως 
τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία έως το 2031, εκτός 
εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδι-
κότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 
και να παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα 
ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, 
προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαι-
τήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν 
συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρα-
τυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και 
αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες 
ή διεκδίκηση απαιτήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ :

Ωφελούμενος/ 
Αναθέτουσα Αρχή

Κύριος του Έργου Τίτλος Έργου Ποσό 
Χρηματοδότησης 
(€) - (συμπ. ΦΠΑ)

Δήμος Ηρακλείου Δήμος Ηρακλείου Ολοκληρωμένες Αστικές 
Παρεμβάσεις Περιοχών Εντός 
Ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηράκλειου

10.000.000,00 

Δήμος Τρικκαίων Δήμος Τρικκαίων Παρεμβάσεις βελτίωσης του 
Δημοσίου Χώρου στον Δήμο 
Τρικκαίων

16.964.924,00 

Δήμος Νέας 
Προποντίδας

Δήμος Νέας 
Προποντίδας

Ανάπλαση παραλιακής ζώνης 
Δήμου Νέας Προποντίδας

7.000.000,00 

Δήμος Καρδίτσας Δήμος Καρδίτσας Ανάπλαση πάρκου Παυσίλυπου και 
πλατείας Πλαστήρα

8.055.797,53 

Δήμος Ιωαννιτών Δήμος Ιωαννιτών Ανάπλαση – Ανάδειξη Πάρκου 
Πυρσινέλλα Δήμου Ιωαννιτών

9.010.922,77 

Δήμος Φυλής Δήμος Φυλής Παρεμβάσεις Πολυεπίπεδης - 
Ολοκληρωμένης αναβάθμισης και 
αναζωογόνησης στο ιστορικό 
κέντρο της Δ.Ε. Φυλής του Δήμου 
Φυλής

9.786.204,00 

Δήμος Ελάσσονας Δήμος Ελάσσονας Όλυμπος - Δήμος Ελάσσονας 1.620.705,17 
Αναπτυξιακός 
Οργανισμός 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε 
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 
Α.Ε»

1.Φορέας
Διοίκησης
Διαχείρισης και 
Αξιοποίησης 
Ακινήτων και 
Εγκαταστάσεων 
Πανελλήνιας 
Έκθεσης Λαμίας 
Αναπτυξιακή ΑΕ 
ΟΤΑ
2. Δήμος Λαμιέων

Αξιοποίηση της περιοχής της 
Πανελληνίας Έκθεσης Λαμίας και 
ανάπλαση - ανάδειξη 
αρχαιολογικού χώρου 
Θερμοπυλών

21.000.000,00 
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ήμ ς μ
Δήμος Βέροιας Δήμος Βέροιας Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση 

στην περιοχή της Βεργίνας
8.000.000,00 

Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών Ανάπλαση της Λεωφόρου 
Καραμανλή, ως κύριας οδικής 
πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό 
Πάρνηθας και οδού υψηλής 
εμπορικής δραστηριότητας στα 
όρια του Δήμου Αχαρνών

6.000.000,00 

Δήμος 
Θεσσαλονίκης

Δήμος 
Θεσσαλονίκης

Παρεμβάσεις Αστικής 
Αναζωογόνησης για την 
Οικονομική Ανασυγκρότηση 
τοπικών εμπορικών οδών σε όλες 
τις Δημοτικές Κοινότητες του 
Δήμου Θεσσαλονίκης

29.427.967,00 

Σύνολο 126.866.520,47 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ/ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/
MAIL

Δήμος Ηρακλείου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α, 
Νέα 

Αλικαρνασσός 
Τ.Κ. 71601, 
Ηράκλειο

Γιώργος 
Φουρναράκης

Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
& Μελετών 
Δήμου 

Ηρακλείου

2813 409890, 
2813 409844/

gf@heraklion.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ολοκληρωμέν
ες Αστικές 
Παρεμβάσεις 
Περιοχών 
Εντός Ορίων 
ΣΟΑΠ Δήμου 
Ηράκλειου

12.521.748,46 € 6.203.473,95 € 3.796.526,05 € 2.521.748,46 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΣΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» αφορά σε παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο εντός της 
θεσμοθετημένης περιοχής ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου με περιβαλλοντικό όφελος, καινοτόμα 
στοιχεία και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε να καταστεί εν ευθέτω χρόνο η περιοχή παρέμβασης, 
καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου, τεχνολογικά προηγμένη και κλιματικά ουδέτερη.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει:
• Την ανάπλαση έκτασης περίπου 3.300 τ.μ. (εντός της περιοχή παρέμβασης) που αποτελεί
τμήμα της περιοχής «Αγίας Τριάδας» της πόλης του Ηρακλείου, με διαμόρφωση των πεζοδρόμων
τμημάτων των οδών Δελημάρκου, Ντεντιδάκηδων, Δοϊράνης, Γαλάτειας Καζαντζάκη, και τμήματα
των οδών Μηριόνου και Γοργολαϊνη.
• Την διαμόρφωση τριών κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή των Μεσαμπελιών του
εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης του Ηρακλείου οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Τρικκαίων Ασκληπιού 18, 

Τ.Κ. 42131, 
Τρίκαλα

Παπαστεργίου 
Δημήτρης

Δήμαρχος 
Τρικκαίων

2431063230/ 
mayor@trikalacit

y.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Παρεμβάσεις 
βελτίωσης του 
Δημοσίου 
Χώρου στον 
Δήμο 
Τρικκαίων

16.964.924,00 € 10.524.146,40 
€

6.440.777,60 € 0,00  €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών με σκοπό την αποκατάσταση και αισθητική αναβάθμιση 
του δικτύου των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας της περιοχής του Βαρουσίου σε συνδυασμό με την 
αποκατάσταση του ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας κτιρίου Τζάνα. Επιπλέον, προβλέπονται 
εργασίες για την συνολική ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση του Λόφου του Προφήτη Ηλία, με 
την παράλληλη αξιοποίηση τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος του Στρατοπέδου Πούλιου 
(ΤΑΞΥΠ) που μισθώνεται στο Δήμο από το ΤΕΘΑ και τη μετατροπή του σε διαδραστικό χώρο 
τεχνολογίας, διαμορφώσεις πεζοδρομίων με σκοπό τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 
αναζωογόνηση και την ανασυγκρότηση περιοχών εντός του αστικού ιστού της πόλης. Τέλος, θα 
πραγματοποιηθούν επεμβάσεις διατήρησης της ασφαλούς λειτουργίας και αναβάθμισης της 
αισθητικής των υποδομών γεφύρωσης των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

των οδών Μιχαήλ Ηλιάκη και Νικ. Καμπιτάκη, συνολικού εμβαδού 14 στρεμμάτων, από τα οποία τα
6,7 στρ. είναι κοινόχρηστοι χώροι και τα υπόλοιπα 7,3 στρ. είναι παράπλευροι οδοί και πεζοδρόμια.
• Τον εξωραϊσμό της πλατείας Ελευθερίας με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και τη
μείωση της θερμικής ανάκλασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής
νησίδας, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που οριστικοποιούνται σταδιακά και την αποκατάσταση των
φθαρμένων επιστρώσεων.
• Την προμήθεια «έξυπνων» υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων οι οποίοι θα
εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία εντός της περιοχής ΣΟΑΠ του Δήμου.
• Την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης στόλου απορριμματοφόρων και ζύγισης –
ταυτοποίησης κάδων με δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και
εργασιών των οχημάτων.
• Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου έξυπνου συστήματος
Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού του Δικτύου Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου, με χρήση έξυπνων
αυτοματισμών ποτίσματος.
• Εργασίες υπογείωσης δικτύων κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο της ανάπλασης του ενιαίου
δικτύου πεζοδρόμων και ανάπλασης της οδού Δελημάρκου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71959Τεύχος B’ 6942/30.12.2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Νέας 
Προποντίδας

Μεγ. Αλεξάνδρου 
26, Τ.Κ. 632 00, 
Νέα Μουδανιά

Καρράς 
Εμμανουήλ

Δήμαρχος Νέας 
Προποντίδας

2373350201, 
2373350202, 
2373350209/ 
mayor@nea-
propontida.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανάπλαση 
παραλιακής 
ζώνης Δήμου 
Νέας 
Προποντίδας

8.319.480,59 € 4.363.751,86 € 2.636.248,14 € 1.319.480,59 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κύριος σκοπός των προτεινόμενων έργων αποτελεί η αισθητική, περιβαλλοντική, ποιοτική και 
λειτουργική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του παραλιακού μετώπου του Δήμου Ν. 
Προποντίδας καθώς και μέρους του διατειχίσματος της Ν. Ποτίδαιας, ώστε να αποτελέσουν σημεία 
αναφοράς του αστικού ιστού και μέσα ενίσχυσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας των 
αντίστοιχων περιοχών. Το έργο αφορά:
• Στην ενοποίηση του παραλιακού μετώπου του Δήμου, με τμηματικές παρεμβάσεις, που
ξεκινά από το ανατολικό τμήμα της Κοινότητας Καλλικράτειας και καταλήγει στον οικισμό της
παραλίας Διονυσίου, με συνολικό γραμμικό μήκος άξονα παρέμβασης του έργου 7.000m περίπου
για την δημιουργία ενός οργανωμένου και αναβαθμισμένου αστικού και τουριστικού
περιβάλλοντος, με υψηλής ποιότητας υποδομές.
• Στην ανάδειξη τμήματος του διατειχίσματος της Νέας Ποτίδαιας, με την δημιουργία ενός
ήπιου περιβάλλοντος χώρου όπου το διατείχισμα της Κασσανδρείας, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο
όριο του οικισμού της Νέας Ποτίδαιας και εκτείνεται σε μήκος περίπου 1.200m, από τον Τορωναίο
κόλπο ανατολικά, μέχρι τον Θερμαϊκό στα δυτικά, να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ανάδειξή του και παράλληλα η συνολική εικόνα να συμβάλλει στην αναβάθμιση
της ευρύτερης περιοχής. Με γνώμονα την αστική ανάπλαση της περιοχής, γίνεται προσπάθεια να
ενταχθεί το μνημείο στα δρώμενα του οικισμού, είτε στο πλαίσιο μιας περιήγησης αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, είτε ενός απλού περιπάτου αναψυχής.
• Στις απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα συνοδεύουν τόσο τις
εργασίες ενοποίησης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Νέας Προποντίδας, όσο και αυτές για
την ανάδειξη του διατειχίσματος της Νέας Ποτίδαιας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Καρδίτσας Αρτεσιανού 1, 

Τ.Κ. 43131, 
Καρδίτσα

Βάιος Ελευθερίου Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Δήμου Καρδίτσας

2441354802/ 
eleftheriou@dim
oskarditsas.gov.gr
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ)

Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 
ΑΛΛΟ)

Ανάπλαση 
πάρκου 

Παυσίλυπου 
και πλατείας 
Πλαστήρα

8.055.797,53 € 4.997.393,01 € 3.058.404,52 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η προτεινόμενη παρέμβαση για την «Ανάπλαση πάρκου Παυσιλύπου και πλατείας Πλαστήρα», 
στοχεύει στην αναβάθμιση ποιότητας αστικού περιβάλλοντος του Δήμου και την αναπτυξιακή και 
κοινωνική ενίσχυση της Καρδίτσας, αξιοποιώντας τα εργαλεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η 
παρέμβαση περιλαμβάνει πολυεπίπεδες αναπλάσεις εντός του οικισμού της Καρδίτσας, υπό τη 
σκέπη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο την αναπτυξιακή, οικονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική ενίσχυση της Καρδίτσας. Οι κεντρικές της δράσεις περιλαμβάνουν την ανάδειξη του 
Πάρκου Παυσίλυπου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας του 
οικιστικού περιβάλλοντος της Καρδίτσας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αφενός στις σύγχρονες 
ανάγκες των κατοίκων της και αφετέρου στις νέες προκλήσεις ανθεκτικότητας λόγω της κλιματικής 
αλλαγής. Στόχος είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού χώρου πρασίνου, πρότυπου ως προς το 
βιοκλιματικό του σχεδιασμό,  που απευθύνεται τόσο στους κατοίκους, όσο στους επισκέπτες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Ιωαννιτών Πλατεία Ανδρέα 

Παπανδρέου 5, 
Τ.Κ. 452 21, 
Ιωάννινα

Μωυσής Ελισάφ Δήμαρχος 
Ιωαννιτών

2651361105/ 
mayor@ioannin

a.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανάπλαση – 
Ανάδειξη 
Πάρκου 
Πυρσινέλλα 
Δήμου 
Ιωαννιτών

9.010.922,77 € 5.589.902,46 € 3.421.020,31 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο Έργο αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση και ανάδειξη του Πάρκου Πυρσινέλλα 
του Δήμου Ιωαννιτών. Το πάρκο Πυρσινέλλα αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την 
ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά και τοπόσημο, αφού σηματοδοτεί την είσοδο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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στην πόλη. Καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 274.636,95m2 και αποτελείται από δύο γεωτεμάχια, 
τα οποία διαχωρίζονται από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων –Άρτας. Στο πλαίσιο του έργου:
• Θα πραγματοποιηθεί ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα με ανακατασκευή δύο κεντρικών
εισόδων, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, επανασχεδιασμό του δικτύου διαδρομών, δημιουργία
γηπέδου με χλοοτάπητα και υπαίθριου γυμναστηρίου, δημιουργία εκπαιδευτικών κήπων,
κατασκευή πάρκων ζώων συντροφιάς, δημιουργία χώρου στάσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
περιμετρικά της μεγάλης λίμνης, δημιουργία παιδικής χαράς, οργανωμένου χώρου στάσης και
σκίασης, συντήρηση και εξωραϊσμό των υπαρχόντων κτηρίων (κτήριο εισόδου και κεντρικό κτήριο),
καθώς και προσθήκη αστικού εξοπλισμού.
• Θα προμηθευθούν και θα εγκατασταθούν «έξυπνες» εφαρμογές και συστήματα  όπως
σταθμοί ανάπαυσης, σταθμοί πληροφόρησης, σύστημα έξυπνης διάβασης, εφαρμογή επαυξημένης
πραγματικότητας για την ανάδειξη εκπαιδευτικών κήπων, σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
άρδευσης, σύστημα πολιτικής προστασίας για ανίχνευση πυρκαγιάς καθώς και ασύρματης
πρόσβασης στο διαδίκτυο.
• Θα πραγματοποιηθούν έργα υπογειοποίησης των δικτύων κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο της
υλοποίησης των εργασιών ανάπλασης και ανάδειξης του πάρκου Πυρσινέλλα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Φυλής Πλατεία Ηρώων 

1, Τ.Κ. 13341, 
Άνω Λιόσια 
Αττικής

Σχίζας Αθανάσιος Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών

6937430352/ 
athanshi@yahoo.

gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Παρεμβάσεις 
Πολυεπίπεδης 
– 
Ολοκληρωμέν
ης 
αναβάθμισης 
και
αναζωογόνησ
ης στο 
ιστορικό 
κέντρο της Δ.Ε. 
Φυλής του 
Δήμου

9.786.204,00 € 6.070.846,15 € 3.715.357,85 € 0,00 €
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Φυλής
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η  ανάπλαση θα περιλαμβάνει:
• Διαμόρφωση οδών και πεζοδρομίων α) στη Λεωφόρο Φυλής, β) στην οδό Θρασύλλου, και γ) στους
ενδιάμεσους δρόμους από την οδό Φυλής έως την οδό Μπιζανίου Καθώς και από τη Λεωφόρο
Φυλής έως την οδό Ηρακλείτου.
• Ειδική διαμόρφωση διαδρόμων για κυκλοφορία τυφλών και διαβάσεων για πρόσβαση παιδικών
και αναπηρικών αμαξιδίων.
• Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων.
• Ανάδειξη πλατείας στην οδό Φιλικής εταιρείας
• Αναβάθμιση πρασίνου με αρδευτικό σύστημα και τήλε-έλεγχο
• Προμήθεια και εγκατάσταση «έξυπνων» διαβάσεων, παγκακιών και φωτιζόμενων εύκαμπτων
κολωνακιών.
• Τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων με αισθητήρες πλήρωσης.
• Επίστρωση σε όλο το πλάτος των οδών με βιοκλιματικούς κυβόλιθους και ρύση ομβρίων υδάτων
στο κέντρο της οδού
• Διαμόρφωση εσοχών με οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης και τοποθέτηση υπογείων κάδων
απορριμμάτων.
• Τοποθέτηση έξυπνων παγκακιών.

Για την ασφαλή κίνηση των πεζών προβλέπεται :

Α. Δημιουργία έξυπνων διαβάσεων
Β. Δημιουργία διαδρόμων ασφαλούς κίνησης πεζών συμπεριλαμβανομένων οδεύσεων για την 
ασφαλή κίνηση τυφλών με χρήση προβλεπόμενων υλικών. Παράλληλα οι διάδρομοι πεζή 
μετακίνησης θα οριοθετούνται με φύτευση ή προστατευτικά κολωνάκια.
Γ. «Έξυπνοι» Κάδοι
Δ. Αναβάθμιση εισόδου και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Ελάσσονας 6ης Οκτωβρίου 

57, Τ.Κ. 40200, 
Ελασσόνα

Γάτσας Νικόλαος Δήμαρχος 
Ελασσόνας

2493350224/ 
dimoselassonas@

gmail.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όλυμπος - 
Δήμος 
Ελάσσονας

1.620.705,17 € 1.005.400,23 € 615.304,94 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
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Το προτεινόμενο Έργο με τίτλο «ΌΛΥΜΠΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» και τα επιμέρους Υποέργα που 
το συγκροτούν συνιστούν μέρος μιας συνολικής αναπτυξιακής παρέμβασης εμβληματικού 
χαρακτήρα με Κέντρο το παγκόσμιο μνημείου του Ολύμπου και στόχο την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του. 
Το έργο «Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας – Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο 
Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου» συνιστά 
μια Στρατηγική Παρέμβαση σε ένα σημαντικό κτίριο της πόλης της Ελασσόνας. Η επανάχρηση του 
ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας, η αποτελεσματική αξιοποίησή του και η 
λειτουργική του σύνδεση με ένα Παγκόσμιο Μνημείο, όπως ο Όλυμπος, συνιστά μια εμβληματική 
παρέμβαση τόσο για την περιοχή της Ελασσόνας όσο και για την ευρύτερη περιοχή, η οποία θα 
αναβαθμίσει τον αστικό της ιστό και θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής (οικονομική και κοινωνική). 
Η στοχευμένη ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής του Ολύμπου συνιστά μια 
βασική αρχή, υποστηρικτική στην λειτουργική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή του. 
Η ανάπτυξη ενός Χώρου Ανάδειξης και Πληροφόρησης για το περιβάλλον, την ιστορία και τη 
μυθολογία του Ολύμπου στοχεύει στην ενημέρωση των επισκεπτών για τα αξιοθέατα, τις θέσεις 
παρατήρησης, τα μονοπάτια, τα σημεία θέας του Ολύμπου καθώς και για διάφορες δραστηριότητες 
καθώς και για τις υποχρεώσεις των επισκεπτών εντός της προστατευόμενης περιοχής. Μέσω της 
δημιουργίας του εν λόγω χώρου επιδιώκεται η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το σύνολο των 
επισκεπτών του Ολύμπου, καλύπτοντας το σύνολο των επισκεπτών της περιοχής, οι οποίοι 
κατευθύνονται στον Όλυμπο από το νότιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έτσι, σε συνεργασία 
με λοιπούς φορείς πληροφόρησης για τον Όλυμπο, όπως το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού 
Δρυμού Ολύμπου, θα δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος πόλος πληροφόρησης, που θα καλύπτει 
τις ανάγκες του συνόλου των επισκεπτών από όλες τις πύλες εισόδου προς τον Όλυμπο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
1. Δήμος
Λαμιέων

Φλέμινγκ και 
Ερυθρού 

Σταυρού, Τ.Κ. 
35100, ΛΑΜΙΑ

Αφροδίτη 
Πολιτοπούλου

Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 
Υποδομών και 
Τεχνικών Έργων 
Δήμου Λαμιέων

2231351500/ 
grbrh@lamia-

city.gr

2. Φορέας
Διοίκησης

Διαχείρισης Και 
Αξιοποίησης 
Ακίνητων Και 

Εγκαταστάσεων 
Πανελλήνιας 

Έκθεσης Λαμίας 
Αναπτυξιακή Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 
ΤΚ 35133, ΛΑΜΙΑ

Κωστόπουλος 
Λεωνίδας

Πρόεδρος Δ.Σ. 2231351500/ 
grbrh@lamia-

city.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αξιοποίηση 
της περιοχής 
της 
Πανελληνίας 
Έκθεσης 
Λαμίας και 
ανάπλαση - 
ανάδειξη 
αρχαιολογικού 
χώρου 
Θερμοπυλών

25.882.576,00 € 13.027.295,28 
€

7.972.704,72 € 4.882.576,00 €

(ΣΑΕΠ 066 - 
Π.Δ.Ε. 
Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο αφορά στη διπλή παρέμβαση σε δύο ‘τόπους αναφοράς’ για το Δήμο 
Λαμιέων: Α) την περιοχή της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ) και Β) τον Αρχαιολογικό Χώρο των 
Θερμοπυλών και το Τείχος των Φωκέων.
Α) Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, από την αρχή της ίδρυσής της το 1967 και για 50 συναπτά έτη, 
αποτελούσε μοχλό ανάπτυξης που ενδυνάμωνε την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας προβάλλοντας τον παραγωγικό της πλούτο, τόσο σε Έλληνες, όσο και σε ξένους επισκέπτες. 
Η ΠΕΛ έχει επιτελέσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής, κάτι που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί περαιτέρω μέσω της συνεργασίας των νέων μετόχων και της δημιουργίας 
συνεργειών με τις βασικές υποδομές και τα τοπωνύμια της πόλης της Λαμίας. Η παρούσα πρόταση 
έχει ως Βασικό Αναπτυξιακό Στόχο τον σχεδιασμό ενός Κέντρου Μικτών Χρήσεων υψηλών 
προδιαγραφών με σύγχρονες περιβαλλοντικά βιώσιμες υποδομές, που θα συνδέονται και θα 
αλληλεπιδρούν με τις υπάρχουσες σχετικές λειτουργίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.
Β) Η μάχη των Θερμοπυλών, ένας από τους βασικούς σταθμούς των περσικών πολέμων και γεγονός 
ευρέως γνωστό σε όλο τον κόσμο, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές μάχες της ελληνικής και 
παγκόσμιας ιστορίας, διδάσκοντας αξίες όπως η ανδρεία, η αυτοθυσία και η υπακοή στην πατρίδα. 
Το τείχος «των Φωκέων», που ταυτίζεται με το επονομαζόμενο από τον Ηρόδοτο (7.176.3- 5) 
«φωκικόν τείχος», βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας Α του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου 
των Θερμοπυλών [ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/2860/255/11-1- 2011-ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/22-2-2011 και 
Υ.Α. θέσπισης ζωνών προστασίας Α και Β (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/471596/336480/10347/4156 (ΦΕΚ 302/Α.Α.Π./17-12- 2018)] και, αν και αποτελεί 
σπουδαίο μνημείο στον αρχαιολογικό/ιστορικό τόπο παγκόσμιας εμβέλειας, δεν είναι σήμερα 
επισκέψιμο. Οικοδομήθηκε από τους Φωκείς, ως προμαχώνας, για την ανάσχεση των Θεσσαλών 
κατά τον 6ο αι. π.Χ. στο πλαίσιο των Ιερών Πολέμων. Χρησιμοποιήθηκε, επισκευασμένο από τους 
Σπαρτιάτες, ως προμαχώνας στην άμυνα κατά των Περσών και φέρει επίσης στοιχεία 
μεταγενέστερων μετασκευών που υποδεικνύουν την συνεχιζόμενη χρήση του. Το τείχος σώζεται σε 
χαμηλό ύψος. Τα εναπομείναντα τμήματά του και το διασκορπισμένο υλικό του το καθιστούν 
δύσκολα αναγνωρίσιμο, ενώ δεν γίνεται αντιληπτός ο ρόλος του στη ιστορική τοπογραφία της 
ευρύτερης περιοχής. 
Μετά την εκπόνηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας των απαραίτητων μελετών 
(αρχιτεκτονική και στατική), οι οποίες διαβιβάστηκαν με το αρ. ΥΠΠΟΑ622039/22-12-2021 
εισηγητικό έγγραφό μας, είναι γνωστή πλέον και αναλύεται η παθολογία του, ενώ η πρόταση 
αποκατάστασης και στερέωσης του τείχους περιλαμβάνει ανακτήσεις και συμπληρώσεις.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Βέροιας Μητροπόλεως 

46, Τ. Κ. 59100, 
Βέροια

Βοργιατζίδης 
Κωνσταντίνος

Δήμαρχος 
Βέροιας

2331350505/ 
dimarhos@veria.

gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ (ΦΠΑ, 

ΑΛΛΟ)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ολοκληρωμέν
η αστική 
παρέμβαση 
στην περιοχή 
της Βεργίνας

8.015.476,96 € 4.962.779,16 € 3.037.220,84 € 15.476,96 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας η οποία 
θα ενοποιήσει το σύγχρονο οικισμό με τις αρχαιότητες των Αιγών και το πολυκεντρικό μουσείο. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικά και αρχαιολογικά τόπο, εμβληματικό για τη βόρεια 
Ελλάδα, ο οποίος κατοικείται εδώ και αιώνες και όπου το οικιστικό απόθεμα πολλών εποχών 
συνυπάρχει σε ένα αλληλένδετο πλέγμα. Η παρέμβαση θα επιφέρει αναπτυξιακά οφέλη για την 
περιοχή, θα οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο αστικό περιβάλλον και στην ενοποίηση των αρχαιολογικών 
χώρων της, ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον/την περιηγητή/τρια.
Η Προτεινόμενη Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση αφορά τον ομώνυμο οικισμό και τους 
αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός και πλησίον του πολεοδομικού του ιστού. 
Συγκεκριμένα αφορά τα εξής σημεία ενδιαφέροντος: το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το ανατολικό 
κομμάτι του αρχαιολογικού πάρκου.
Περιλαμβάνονται πολυεπίπεδες αναπλάσεις εντός και εκτός του οικισμού της Βεργίνας, υπό τη 
σκέπη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού 
τόπου των Αιγών, καθώς και την εξωστρέφεια του Δήμου και την αναπτυξιακή και κοινωνική 
ενίσχυση της Βεργίνας. Η παρέμβαση περιλαμβάνει:
α) την ανάπλαση του οικισμού της Βεργίνας του μεγαλύτερου μέρους του οικισμού μέσα από τις 
κατάλληλες ενέργειες για την ανάδειξη της εισόδου και εξόδου από τον οικισμό, τη δημιουργία 
πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων 
του δικτύου της ΔΕΗ, τις φυτεύσεις στο δημόσιο χώρο (πλατάνια, μουριές, πεύκα, ακακίες και 
δέντρα ταχείας ανάπτυξης κ με σκιά), την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, τη βελτίωση του 
φωτισμού. 
β) τη διασύνδεση τις Βεργίνας και των αρχαιολογικών χώρων εντός και εκτός του οικισμού, καθώς 
και του πολυκεντρικού μουσείου Αιγών με δημιουργία διαδρομής με φύτευση και τη δημιουργία 
αλέας που θα συνδέει το Νέο Πολυκεντρικό Μουσείο με τον οικισμό καθώς και τη δημιουργία 
διαδρομών και φυτεύσεων πέριξ του αρχαιολογικού πάρκου με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
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γ) την τοποθέτηση οπτικών ινών και έξυπνων εφαρμογών για την προώθηση του Μουσείου και της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς τη δημιουργία ειδικών χωμάτινων διαδρομών για ιππασία (αξιοποίηση 
υλικών όπως κουρασανί).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Αχαρνών Φιλαδέλφειας 87, 

Τ.Κ. 13673, 
Αχαρνές

Κοντάρης 
Χρύσανθος

Αντιδήμαρχος 
Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμο
ύ Δήμου 
Αχαρνών

2132072300, 
2132072301, 
2132072302/ 

info@acharnes.
gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ-ΦΠΑ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανάπλαση της 
Λεωφόρου 
Καραμανλή, 
ως κύριας 
οδικής 
πρόσβασης 
στον Εθνικό 
Δρυμό 
Πάρνηθας και 
οδού υψηλής 
εμπορικής 
δραστηριότητ
ας στα όρια 
του Δήμου 
Αχαρνών

9.414.152,00  € 3.722.084,37 € 2.277.915,63 € 3.414.152,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο Έργο με τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης 
στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου 
Αχαρνών» αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής παρέμβασης με στόχο την συνολική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου στο Δήμο Αχαρνών και επιμέρους τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων 
και των επισκεπτών.
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει:
• Εργασίες ανάπλασης της Λ. Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Πάρνηθας έως
τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δεκελείας με παρεμβάσεις αποκατάστασης/αναβάθμισης
υφιστάμενων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων της οδού Καραμανλή με σκοπό την επίλυση



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71967Τεύχος B’ 6942/30.12.2022

προβλημάτων ανομοιογένειας και κυκλοφοριακά τόσο για πεζούς (εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες), όσο και για 
μηχανοκίνητα οχήματα (κίνηση οχημάτων και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης). Στόχος είναι η 
ποιοτική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού ιστού της περιοχής και, συνεπώς, της 
ζωής των πολιτών. Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στη Λ. Καραμανλή θα προσδώσουν στην 
περιοχή την αναπτυξιακή δυναμική που απαιτείται για την αποτελεσματική υποστήριξη των ροών 
επισκεπτών και κατοίκων προς την Πάρνηθα, ενώ ο εμπορικός χαρακτήρας της οδού αναμένεται να 
αναδειχθεί και να ενισχυθεί.
• Προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας στο πλαίσιο ανάπλασης της Λ. Καραμανλή
με συστήματα έξυπνου φωτισμού, τηλε-ελέγχου-τηλεδιαχείρισης και προληπτικής συντήρησης για
φωτιστικά σώματα, «έξυπνους» σταθμούς ανάπαυσης, «έξυπνες» διαβάσεις, ασύρματη πρόσβαση
στο διαδίκτυο, «έξυπνη» παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων και των ρεμάτων, καθώς και
συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης κάδων απορριμμάτων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος 

Θεσσαλονίκης
Βασιλέως 

Γεωργίου Α’ 1, 
Τ.Κ. 54636, 
Θεσσαλονίκη

Παπαστέργιος 
Γεώργιος

Προϊστάμενος – 
Αυτοτελές Τμήμα 
Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού και 
Παρακολούθησης 
Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων

2313317136/ 
g.papastergios@t

hessaloniki.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (πλέον ΦΠΑ) Επιλέξιμη ΔΔ ΠΔΕ-ΦΠΑ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Παρεμβάσεις 
Αστικής 
Αναζωογόνησ
ης για την 
Οικονομική 
Ανασυγκρότησ
η τοπικών 
εμπορικών 
οδών σε όλες 

29.427.967,00 € 18.255.562,65 
€

11.172.404,35€ 0,00 €
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τις Δημοτικές 
Κοινότητες του 
Δήμου 
Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο αφορά τις αναπλάσεις επιλεγμένων οδών στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι οποίες 
προέκυψαν μέσα από τις προτάσεις των δημοτικών κοινοτήτων του δήμου που κατατέθηκαν στη 
Δ/νση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Δικτύων, με σκοπό την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση 
της οικονομικής δραστηριότητας. Το έργο περιλαμβάνει:
● Εργασίες αστικής ανάπλασης σε εμπορικές οδούς διαφόρων δημοτικών κοινοτήτων του
Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναβάθμιση του δημοσίου χώρου και την ανάδειξη ταυτότητας
εμπορικών περιοχών, οι οποίες παρόλο που δεν γειτνιάζουν μεταξύ τους, θα παρουσιάζουν
αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνονται οι οδοί Εγνατία, Ολύμπου (Α’
Δημοτική Κοινότητα), Κολωνιάρη, Παναγίας Φανερωμένης (Β’ Δημοτική Κοινότητα), Κλαυθμώνος (Γ’
Δημοτική Κοινότητα), Παπάφη (Δ’ Δημοτική Κοινότητα), 25ης Μαρτίου, Μ. Μπότσαρη (Ε’ Δημοτική
Κοινότητα), Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου (Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας).
● Προμήθεια «έξυπνων» εφαρμογών και συστημάτων όπως συστήματα αποτροπής
στάθμευσης σε ράμπες ΑμΕΑ, διαχείρισης νερού άρδευσης, «έξυπνων» διαβάσεων πεζών,
«έξυπνες» δενδροδόχοι.
● Εγκατάσταση υπογείων κάδων.
● Εργασίες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας στην περιοχή παρέμβασης.
● Αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο της περιοχής παρέμβασης.
● Μελέτες ωρίμανσης του έργου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11/11/2022 31/12/2025

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υπουργός Περιβάλλοντος
Υπουργός Οικονομικών Και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02069423012220016*
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