
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 
   Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β’ 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 - 

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 νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
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 υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος 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 Χρη-

ματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες 
διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας» (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/
27.5.2022 υπουργική απόφαση «Διαδικασία υλοποίη-
σης και περιγραφή αρμοδιοτήτων του Προγράμματος 
“Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό 
απόθεμα” καθώς και του Προγράμματος “Άλλες στρα-
τηγικές παρεμβάσεις” (εξαιρουμένου του έργου “Προ-
σαρμοστική επαναχρησιμοποίηση του πρώην εργοστα-
σίου 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρου-
αρίου 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).
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17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 17η Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
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 έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας 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 διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (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 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (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 Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, περί Έγκρισης 
του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει 
της υπό στοιχεία 119216 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) 
απόφασης 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) - 
Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περι-
βάλλοντος και του δημόσιου χώρου» στο Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

37. Την υπ’ αρ. 14645 -11-02-2022 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-
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 Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/70731/2616/
2022 πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων» 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(ΑΔΑ:665Ψ4653Π8-ΡΣΝ).

40. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/137594/3086/
27.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

41. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της κοινής 
υπουργικής απόφασης, προκαλείται δαπάνη συνολι-
κού ποσού 77.402.740,68 €, που καλύπτεται από πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για 
το δε έτος 2022 η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 
30.961.096,27 €, αποφασίζουμε: 

Την έγκριση της υπαγωγής των Ωφελούμενων Φο-
ρέων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές 
και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που έχει σαν 
στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του 
δημοσίου χώρου. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον 
πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο 
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Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργεια-
κή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας 
και χωροταξική μεταρρύθμιση» και χρηματοδοτείται 
από τη ΣΑΤΑ 075 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 υπουργική απόφαση 
του Υπουργού 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 Ανθεκτικότη-
τας»» που αφορά το ποσό 252.862.745,10 € (συμπ. ΦΠΑ).
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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 απένταξη 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 αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής
βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης 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 αναδόχων, την ανάθεση των σχετικών
προς εκτέλεση συμβάσεων, τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των
συμβάσεων με σκοπό την επίβλεψη και την παραλαβή τους ώστε να υλοποιηθεί το Έργο. σύμφωνα με
την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
3. Να εποπτεύουν τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων από τον Ανάδοχο και να
υποβάλλουν Μηνιαίο Δελτίο Ωρίμανσης/Παρακολούθησης των έργων στον Φορέα Υλοποίησης.
4. Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των
Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της
Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
5. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης και να του παρέχει αμελλητί τα δεδομένα που
απαιτείται να καταχωριστούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου Ανάκαμψης,
τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση,
επαλήθευση και έλεγχο των συμβάσεων του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της
σύμβασης, των πληρωμών, των αναδόχων, των πραγματικών δικαιούχων των αναδόχων του Άρθρου
22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
6. Να εποπτεύει ως Αναθέτουσα Αρχή τα στάδια εκτέλεσης 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 Διαχείρισης και Ελέγχου και του
Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού 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 υλοποίησης του Έργου.
9. Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
10. Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
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γραφείου 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 αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων
Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.
13. Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Φορέα Υλοποίησης, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή
και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον 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 πληροφόρηση και δημοσιότητα  στο Έργο, σύμφωνα
με τον Κανονισμό, 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 Ευθύνης 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 Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται 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 αποτελέσματα, 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 ειδικότερες 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 απαιτήσεων
σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα,
παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να
ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων.
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Αναθέτουσα Αρχή Έργου Χρηματοδότησης 
(€) - (συμπ. ΦΠΑ)

Δήμος Πέλλας Δήμος 
Πέλλας

Αστική Ανάπλαση στην Περιοχή του 
Ευρύτερου Κέντρου Πόλης των 
Γιαννιτσών

7.000.000,00

Δήμος Καλαμαριάς Δήμος 
Καλαμαριάς

Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις στο 
Δήμο Καλαμαριάς

8.490.600,00

Δήμος Χαλανδρίου Δήμος 
Χαλανδρίου

Βιοκλιματική- Αστική Ανάπλαση του 
Εμπορικού Κέντρου του Δήμου 
Χαλανδρίου

6.000.000,00

Αναπτυξιακή 
Προοπτική 
Γαλατσίου Μ.Α.Ε. –
Αναπτυξιακός 
Οργανισμός 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Δήμος 
Γαλατσίου

Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού 4.000.000,00

Δήμος Ζωγράφου Δήμος 
Ζωγράφου

Παρεμβάσεις Αναβάθμισης της 
Πλατείας “Άνοιξη” του Δήμου 
Ζωγράφου και των τριών Παρακείμενων 
Κεντρικών Οδών (Ξηρογιάννη – 
Μπισκίνη – Αμφιτρίτης)

2.350.000,00

Δήμος Λαρισαίων Δήμος 
Λαρισαίων

Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις 
Δήμου Λαρισαίων - Διαχρονικοί 
βηματισμοί

8.000.000,00

ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ 
ΑΟΤΑ

1.Δήμος
Κορινθίων
2.Δήμος
Λουτρακίου
Περαχώρας
Αγίων
Θεοδώρων

Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού 
μετώπου μεταξύ Κορίνθου και 
Λουτρακίου

12.000.000,00

Δήμος Νοτίου 
Πηλίου

Δήμος 
Νοτίου 
Πηλίου

Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας 
Αργαλαστής & των Παρακείμενων Οδών 
Δήμου Νοτίου Πηλίου

1.085.000,00

Δήμος Χανίων Δήμος 
Χανίων

Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου 
χώρου Δήμου Χανίων

14.477.140,68

Δήμος Καλλιθέας Δήμος 
Καλλιθέας

Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση 
Ενοποίησης και Διασύνδεσης του 
Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το Ανοιχτό Κέντρο 
Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας

8.000.000,00

Δήμος 
Λαυρεωτικής

Δήμος 
Λαυρεωτικής

Συνολική Στρατηγική Παρέμβαση στο 
Ιστορικό Κέντρο
Λαυρίου

6.000.000,00

Σύνολο 77.402.740,68

Ωφελούμενος/ Κύριος του Τίτλος Έργου Ποσό 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ :
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ/ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/
MAIL

Δήμος Πέλλας Χατζηδημητρίου 
& Εθν. 

Αντίστασης, Τ.Κ. 
58100, Γιαννιτσα

Κίτσογλου 
Μαγδαληνή

Υπάλληλος 
Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
Δήμου Πέλλας

2382350864 / 
kitsoglou@gianni

tsa.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

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

ΑΛΛΟ)
Αστική 
Ανάπλαση 
στην Περιοχή 
του 
Ευρύτερου 
Κέντρου 
Πόλης των 
Γιαννιτσών

12.378.448,44 € 4.342.431,76 € 2.657.568,24 € 5.378.448,44 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Στρατηγικού και Εμβληματικού 
Χαρακτήρα για το σύνολο του Δήμου Πέλλας, καθώς περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλένδετων 
δράσεων τοπικής κλίμακας που εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική, λειτουργική, κοινωνική 
και αισθητική αναζωογόνηση του χώρου. Βασικός άξονας της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαδρομής στο κύριο αστικό κέντρο του Δήμου, την 
πόλη των Γιαννιτσών, η οποία θα περιλαμβάνει και την ενοποίηση πέντε (5) σημαντικών και 
αξιόλογων μνημείων της Οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Στράντζης.

Το έργο αφορά την αναζωογόνηση του ευρύτερου κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών, μέσω μιας 
συνολικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας προς όλους, την αναβάθμιση του δικτύου κίνησης πεζών, οχημάτων και 
ποδηλάτων, την υπογειοποίηση δικτύων ΟΚΩ καθώς και την οργάνωση του αστικού πρασίνου εντός 
της περιοχής . Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας 
όπως “έξυπνων” σταθμών ανάπαυσης, “έξυπνων” σταθμών πληροφόρησης, συστημάτων ψηφιακής 
σήμανσης, σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, “έξυπνες” διαβάσεις, συστημάτων 
ελεγχόμενης στάθμευσης και συστήματα “έξυπνου” φωτισμού, τηλε-ελέγχου, τηλεδιαχείρισης και 
προληπτικής συντήρησης για φωτιστικά σώματα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος 

Καλαμαριάς
Κομνηνών 58, 
Τ.Κ. 55132, 
Καλαμαριά

Δέννη Ευδοξία Διευθύντρια 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

2313314305 / 
denni@kalamaria.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

Δήμου 
Καλαμαριάς
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

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

ΑΛΛΟ)
Στρατηγικές 
Αστικές 
Παρεμβάσεις 
στο  Δήμο 
Καλαμαριάς

8.490.600,00 € 5.274.655,09 € 3.215.944,91 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο αφορά τις αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς , οι 
οποίες προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής επέμβασης. Το προτεινόμενο 
δίκτυο μπορεί να συνδέσει κοινωφελείς, κοινόχρηστες και άλλες κύριες χρήσεις της Καλαμαριάς και 
να προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. Το συνολικό 
μήκος των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται περίπου  σε 3.370,53 μέτρα ενώ η συνολική 
επιφάνεια ανάπλασης  περίπου σε 62.000 τ.μ. Το έργο περιλαμβάνει:
● Εργασίες ανάπλασης πράσινων διαδρομών στο Δήμο Καλαμαριάς στις οδούς Αργοναυτών
και Παπακυρίτση (από Θ. Σοφούλη έως Πόντου), Παπακυρίτση (από Πόντου έως Αδριανουπόλεως),
Κύπρου, Πάτμου, Θερμαϊκού (από Αιγαίου έως Εθνικής Αντιστάσεως), Χηλής, Σκρα, Πάφου,
Κουντουριώτου, περιμετρικές οδούς Πλατείας Ύδρας, Ανδρούτσου (Βρυούλων-Κανάρη και ύψος
Πλατείας Ύδρας), Κάτω Παναγιάς, Εφέσου, Ερυθραίας και Κανάρη.
● Προμήθεια και εγκατάσταση “έξυπνων” σταθμών ανάπαυσης, οθονών ψηφιακής σήμανσης,
“έξυπνων” διαβάσεων, σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, συστημάτων “έξυπνης”
διαχείρισης κάδων απορριμμάτων, σύστημα στάθμευσης με αισθητήρες και gateways.
● Eργασίες σύνδεσης εντός της περιοχής παρέμβασης με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.
● Eργασίες  σύνδεσης εντός της περιοχής παρέμβασης με το δίκτυο ΕΥΑΘ.
● Eργασίες επίβλεψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες αρχαιολογίας εντός της περιοχής
παρέμβασης.
● Υπηρεσίες των βασικών μελετητών στην εκτέλεση των εργασιών του έργου.
● Μελέτες ωρίμανσης του έργου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος 

Χαλανδρίου
Αγ. Γεωργίου 30, 

Τ.Κ. 15234, 
Χαλάνδρι

Νότα Κατερίνα Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

2132023971 -980 / 
katnota@halandri.gr ,

Δήμου 
Χαλανδρίου 

dieythinsi.texnyp
@halandri.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

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

ΑΛΛΟ)
Βιοκλιματική- 
Αστική 
Ανάπλαση του 
Εμπορικού 
Κέντρου του 
Δήμου 
Χαλανδρίου

6.185.995,15 € 3.722.084,37 € 2.277.915,63 € 185.995,15 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο Έργο με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και τα επιμέρους Υποέργα που το συγκροτούν συνιστούν παρεμβάσεις με 
στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου. 
Ειδικότερα, το Έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» περιλαμβάνει εργασίες:
● Βιοκλιματικής – αστικής ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου, με
ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Λ.Α. Παπανδρέου (από Παλαιολόγου έως Αγ. Γεωργίου),
καθώς και ανάπλαση των υφιστάμενων, υλοποιημένων πεζοδρόμων στις οδούς Κατσουλιέρη (από
Γκίνη έως Λ.Α. Παπανδρέου), Χαϊμαντά (από Λ.Α. Παπανδρέου έως Φ. Λίτσα), Ιφικράτους (από Λ.Α.
Παπανδρέου έως Ηρακλείου), Ηρακλείου (από Σωκράτους έως Αγ. Παρασκευής), και Πλάτωνος (από
Αγ. Παρασκευής έως Αγ. Γεωργίου).
● Αναζωογόνησης του κέντρου του Χαλανδρίου με λύσεις καινοτομίας, μέσω προμήθειας και
εγκατάστασης “έξυπνου” φωτισμού, συστημάτων τηλε-ελέγχου, τηλεδιαχείρισης και προληπτικής
συντήρησης, “έξυπνων” σταθμών ανάπαυσης, “έξυπνων” σταθμών πληροφόρησης, οθονών
ψηφιακής σήμανσης και “έξυπνων” διαβάσεων.
● Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, όπου απαιτείται και υπάρχει η ανάγκη υπογειοποίησης
του δικτύου δημοτικού φωτισμού.
● Μελέτες ωρίμανσης για το έργο «Βιοκλιματική – αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου
του Δήμου Χαλανδρίου».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Σ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Γαλατσίου Αρχιμήδους 2, 

Τ.Κ. 11146, 
Γαλάτσι 

Αναγνωσταρά 
Αικατερίνη

Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών

213 2055 348 / 
anagnostara@gal

atsi.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

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

ΑΛΛΟ)
Ανάπλαση 
Λόφου του 
Παιδιού

4.298.498,69 € 2.481.389,58 € 1.518.610,42 € 298.498,69 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού στο Γαλάτσι. Πρόκειται για ένα πάρκο 
σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Πασσώβ, Δρίσκου, Αλτέως, Σπόν, 
Κεας, Βέλλερ, Κύθνου, Τριανταφύλλου, Ιππόλυτου, Καστελίου, Σκιάθου και Αθλητικού 
Συγκροτήματος του Δήμου Αθηναίων. Η ανάπλαση περιλαμβάνει επεμβάσεις βελτίωσης των 
υποδομών και προσθήκης ήπιων δραστηριοτήτων.
Σε λειτουργικό επίπεδο, μέσω της ανάπλασης επιδιώκεται η διάκριση των ακόλουθων χώρων:
• Φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου
• Περιοχές καθιστικών (παγκάκια, τραπεζόπαγκοι).
• Χώρος ελεύθερου παιχνιδιού και χώρος Παιδικής Χαράς περιφραγμένος
• Χώρος με όργανα άσκησης ενηλίκων
• Δημιουργία μονοπατιών για περπάτημα και ήπιο τρέξιμο- βάδην.
• Χώροι θεματικής φύτευσης (ζώνη φύτευσης, παρτέρια, κήπος με εποχιακά λουλούδια, αλλά και
σημειακές φυτεύσεις ενίσχυσης βλάστησης, σε συνδυασμό με εργασίες στήριξης πρανών).
• Αθλητικές εγκαταστάσεις.
• Δημιουργία πάρκου σκύλων.
• Ενίσχυση του χώρου με εξοπλισμό όπως παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, κιόσκι ανάπαυσης,
τραπεζόπαγκους, σκέπαστρα σκίασης κ.α.
Πέρα από τους ελεύθερους χώρους, αναπτύσσονται συγκεκριμένες περιοχές στάσης και
δραστηριοτήτων.
Όλες οι περιοχές στάσης χωροθετούνται σε υφιστάμενα φυσικά πλατώματα του Λόφου, που δεν
φέρουν φύτευση, προκειμένου να έχουμε την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Σ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Ζωγράφου Γεωργίου 

Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 
157 72 

Ζωγράφου

Σπυροπούλου 
Κατερίνα

Τμηματάρχης 
Περιβάλλοντος & 
Αναπλάσεων 
Κοινόχρηστων 

Χώρων

213 2024 191 / 
kspyropoulou@

zografou.gr
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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

ΑΛΛΟ)
Παρεμβάσεις 
Αναβάθμισης 
της Πλατείας 
“Άνοιξη” του 
Δήμου 
Ζωγράφου και 
των τριών 
Παρακείμενων 
Κεντρικών 
Οδών 
(Ξηρογιάννη – 
Μπισκίνη – 
Αμφιτρίτης)

2.350.000,00 € 1.457.816,38 € 892.183,62 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η Πλατεία “Άνοιξη” βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο του Δήμου Ζωγράφου, με πρόσβαση από τη 
Λεωφόρο Αλ. Παπάγου. Η Πλατεία παρουσιάζει σήμερα φτωχή εικόνα, καθώς έχει δημιουργηθεί 
πριν δεκαετίες, με υποτυπώδη σχεδιασμό και υποδομές (ανεπαρκές δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, 
ανυπαρξία αρδευτικού συστήματος) και ανεπαρκή, πεπαλαιωμένο και φθαρμένο αστικό εξοπλισμό. 
Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της Πλατείας είναι διαστρωμένο με σκληρά υλικά (τσιμεντόπλακες), 
στοιχείο που δεν συνάδει με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα και αλλοιώνει τον χαρακτήρα 
του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, ο οποίος θα όφειλε να έχει τον χαρακτήρα πάρκου 
λόγω της πλούσιας βλάστησης που φέρει.
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο επανασχεδιασμός και η πλήρης ανάπλαση της Πλατείας, 
ώστε να αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον και να αποδοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες ένας 
δημόσιος χώρος σύγχρονος, άρτια εξοπλισμένος και καλαίσθητος, που να προσφέρει πολλές 
δυνατότητες για υπαίθρια αναψυχή, ανάπαυση και εκτόνωση και να αποτελέσει ένα σημείο 
συγκέντρωσης για όλες τις ηλικίες και τα άτομα με αναπηρίες, σε ένα κεντρικότατο σημείο της 
πυκνοδομημένης πόλης.
Μέσω της παρούσας πρότασης προβλέπεται ο επανασχεδιασμός της πλατείας (φυτευμένες 
επιφάνειες, προσβάσεις, χώροι καθιστικών και δραστηριοτήτων) με οργανικές γραμμές που 
παραπέμπουν περισσότερο στο φυσικό περιβάλλον, και εγκαθίσταται νέος αστικός εξοπλισμός 
(καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, όργανα πολλαπλών δραστηριοτήτων υπαίθριας εκγύμνασης, 
μονάδα πολλαπλών δραστηριοτήτων εκγύμνασης για παιδιά, ιστοί και φωτιστικά), για την αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου και τη δημιουργία ευχάριστων χώρων στάσης και 
εκτόνωσης, για την εξυπηρέτηση του κοινού. Ανακατασκευάζονται επίσης τα πεζοδρόμια πέριξ της 
Πλατείας, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της οδού Αμφιτρίτης από τη συμβολή της με τη Λ. 
Παπάγου, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα βασικά ζητούμενα του 
σχεδιασμού ήταν εξ αρχής και η προσβασιμότητα όλων των δημιουργούμενων χώρων από τα 
κινητικά δυσκολευόμενα άτομα, από κάθε πλευρά της Πλατείας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Σ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Λαρισαίων Ίωνος Δραγούμη 

1, Τ.Κ. 41222, 
Λάρισα

Πατσιούρας 
Αθανάσιος

Διευθυντής 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
Δήμου 

Λαρισαίων

2413500271 / 
texerg@larissa.go

v.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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

ΑΛΛΟ)
Στρατηγικές 
Αστικές 
Παρεμβάσεις 
Δήμου 
Λαρισαίων - 
Διαχρονικοί 
βηματισμοί

8.425.932,38 € 4.962.779,16 € 3.037.220,84 € 425.932,38 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η προτεινόμενη πράξη έχει κύριο άξονα αναφοράς την ενοποίηση/διασύνδεση των αρχαίων 
θεάτρων, την ανάπτυξη πολιτιστικής  διαδρομής και την σύνδεσή τους με τον προτεινόμενο 
βοτανικό κήπο του Ιπποκράτη, με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών  πολιτιστικών τοποσήμων, με 
σκοπό να δημιουργήσει έναν σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό ελκτικό πόλο για την ευρύτερη  
περιοχή. 
Συνοπτικά, αφορά την δημιουργία ολοκληρωμένης διαδρομής διασύνδεσης των αρχαιολογικών-
πολιτιστικών πόρων, εργασίες  αναβάθμισης του Μνημείου Ιπποκράτη την δημιουργία Βοτανικού 
Κήπου θεραπευτικών φυτών, εργασίες ανάδειξης της  παρακείμενης λίμνης και του γλυπτού του 
Φιλόλαου και διασύνδεσή τους με το βοτανικό κήπο, παρεμβάσεις αισθητικής  αναβάθμισης με την 
προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, σιντριβάνια κλπ.), «έξυπνης 
πόλης» με  στόχο την ψηφιακή αναζωογόνηση της πόλης προς ένα βελτιωμένο περιβάλλον με 
παράλληλη προώθηση της βιώσιμης  κινητικότητας. 
Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Λαρισαίων, θα αναδείξει το φυσικό χαρακτήρα του χώρου ανάπλασης, 
θα αναζωογονήσει το  ενδιαφέρον για τη μακρά και πλούσια ιστορία της περιοχής και θα 
δημιουργήσει υποδομές για δραστηριότητες ψυχαγωγίας και  εκπαίδευσης. Παράλληλα, στόχος 
είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και η ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου,  ώστε 
να ωφεληθεί η τοπική οικονομία με όραμα την τοπική ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο 
προγραμματισμού και εφαρμογής  καινοτόμων ιδεών και πρακτικών. 
Παράλληλα προτείνονται εργασίες Αναβάθμισης του Μνημείου Ιπποκράτη (αναβάθμιση κτιριακού 
χώρου, ανάδειξη περιβάλλοντα  χώρου), η Δημιουργία Βοτανικού Κήπου θεραπευτικών φυτών - 
Υπαίθριου Χώρου Μνημείου Ιπποκράτη, με διαμόρφωση του χώρου  του κήπου, μονοπατιών και 
κατάλληλων φυτεύσεων καθώς και σήμανση - πληροφόρηση κάθε φυτού και των ιδιοτήτων του.  
Εργασίες ανάδειξης της παρακείμενης λίμνης εντός του πάρκου Αλκαζάρ και του γλυπτού μνημείου 
Φιλόλαου και διασύνδεσή τους  με το βοτανικό κήπο.  
Αφορά συνδυασμένη παρέμβαση : 
- Αφ’ ενός της χάραξης και υλοποίησης των Διαχρονικών Βηματισμών της διαδρομής  δηλαδή
που περιέρχεται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της Ιστορίας της Λάρισας αναδεικνύοντας  την
διαχρονική ζωή και σημασία της, και
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- αφ’ ετέρου της συμπλήρωσης της ως άνω διαδρομής με τον Ιπποκράτειο Τόπο προς  τονισμό
της Ιπποκρατικής κληρονομιάς της Λάρισας με αναβάθμιση του μνημείου του Ιπποκράτη  και
δημιουργία Βοτανικού Κήπου
Η συνολική αναβάθμιση της άμεσης περιοχής παρέμβασης συμπληρώνεται με παρεμβάσεις
αισθητικής αναβάθμισης  με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (παγκάκια, κάδους
απορριμμάτων, σιντριβάνια κλπ.). Επιπλέον εμπλουτίζεται η πολιτιστική διαδρομή με καίριες λύσεις
καινοτομίας μέσω εφαρμογών «έξυπνης πόλης» με στόχο  την ψηφιακή αναζωογόνηση της πόλης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Σ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
1. Δήμος
Κορινθίων

Κολλιάτσου 32, 
Τ.Κ. 20132, 
Κόρινθος

Σπηλιόπουλος 
Νεκτάριος

Γενικός 
Γραμματέας 
Δήμου Κορινθίων

27413 61069, 
6944 916 222 / 
n.spiliopoulos@
korinthos.gr

2.Δήμος
Λουτρακίου
Περαχώρας
Αγίων Θεοδώρων

Ιάσωνος 1 & Εθν. 
Αντιστάσεως, 
Τ.Κ. 203 00 
Λουτράκι

Μαυροειδής 
Ιωάννης

Γενικός 
Γραμματέας 
Δήμου 
Λουτρακίου-
Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων

27443 60126, 
6941 400 057 / 
mavroeidisg@
yahoo.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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

ΑΛΛΟ)
Ανάπλαση 
ενιαίου 
παραλιακού 
μετώπου 
μεταξύ 
Κορίνθου και 
Λουτρακίου

12.000.000,00 € 7.444.168,73 € 4.555.831,27 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην σύνδεση των πόλεων Κορίνθου και Λουτρακίου με όρους βιώσιμης 
κινητικότητας. Επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού συστήματος πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου 
συνολικού μήκους 5.696,50μ. Το έργο χωρίζεται σε τέσσερις (4) διακριτές περιοχές, οι οποίες είναι 
οι εξής:
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Περιοχή 1: Ανάπλαση Σ.Γ. του Ο.Σ.Ε. (μήκους 1.970,0μ.). Στην περιοχή κατασκευάζεται ζώνη πλάτους 
9,50μ. με ζώνη ποδηλάτου, περιπάτου και αναψυχής – δραστηριοτήτων. Η ζώνη αναψυχής 
κατασκευάζεται πάνω από την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή έτσι ώστε η σιδηροδρομική 
επιτομή να μείνει άθικτη, τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά.
Περιοχή 2: Περιοχή βυθιζόμενης γέφυρας Διολκού (μήκους 1215,85μ.). Η οδός Ποσειδώνος 
αναδιαμορφώνεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50μ. και πεζοδρόμια εκατέρωθεν 
ελάχιστου πλάτους 1,50μ. Με μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας πραγματοποιείται μικτή χρήση 
της οδού από μηχανοκίνητα οχήματα και ποδήλατα, ενώ το πλάτος των πεζοδρομίων επιτρέπει την 
ασφαλή κίνηση των πεζών. Στην περιοχή του στρατοπέδου Μηχανικού δημιουργείται παρά την οδό 
Ποσειδώνος ζώνη ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου πλάτους από 7,5 έως 9,0μ.
Περιοχή 3: Στην Περιοχή αυτή, όπου η οδός Ποσειδώνος βαίνει στο Παραλιακό Μέτωπο του 
Λουτρακίου, εφαρμόζοντας την μονοδρόμηση της οδού Ποσειδώνος στο τμήμα της από την οδό 
Παπανικολάου έως την οδό Αιγαίου, σχεδιάζεται οδός μίας κατεύθυνσης πλάτους 3,75μ. μαζί με τα 
αποχετευτικά ρείθρα, και ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας, πλάτους 3,00μ. Μεταξύ της 
οδού και του ποδηλατόδρομου, υπάρχει πλακοστρωμένη νησίδα ασφαλείας πλάτους 0,70μ.. Στο 
σημείο όπου η οδός Ποσειδώνος καταλήγει στην παραλία και συνεχίζει παράλληλα της, 
διαμορφώνεται εκ νέου η πλατεία. Δημιουργείται ένας μεγάλος χώρος αναψυχής. Η πλατεία έχει 
τριγωνικό σχήμα και χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα. Στο νότιο τμήμα της, μήκους 65 μέτρων 
δημιουργείται χώρος για skate park και πίστα ποδηλασίας. Στο σχέδιο της μελέτης προτείνεται μία 
διάταξη του πάρκου αυτού και της πίστας, ο ανάδοχος της κατασκευής θα πρέπει όμως να εκπονήσει 
μελέτη για την ακριβή διαμόρφωση του πάρκου που θα πληροί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφάλειας όπως ΕΝ 14974.          
Στο σύνολο των παρεμβάσεων προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός και εργασίες πρασίνου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Νοτίου 

Πηλίου
Αργαλαστή, Τ.Κ. 

37006, 
Αργαλαστή 
Μαγνησίας

Ευαγγελόπουλος 
Ευστάθιος

Προϊστάμενος 
Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

Νοτίου Πηλίου

2423350136 / 
texniki.dnpiliou@

gmail.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

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

ΑΛΛΟ)
Ανάπλαση 
Κεντρικής 
Πλατείας 

Αργαλαστής  
των 

1.085.000,00 € 673.076,92 € 411.923,08 € 0,00 €
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην ανάπλαση του κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Αργαλαστής 
του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην πλακόστρωση της κεντρικής πλατείας της 
Αργαλαστής, της πλατείας "Παζαρούλι" που βρίσκεται παραπλεύρως της κεντρικής και δύο 
κοινόχρηστων χώρων, που βρίσκονται μπροστά από το νέο δημαρχείο και απέναντι από τα ΚΕΠ, 
καθώς και στη λιθόστρωση του οδικού δικτύου του κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Αργαλαστής, 
συνολικού μήκους 630,00m περίπου και στην τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης των 
όμβριων υδάτων. Επιπρόσθετα, θα ηλεκτροδοτηθούν οι ανωτέρω χώροι ανάπλασης και το οδικό 
δίκτυο. 
Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα αναβαθμίσει αισθητικά όχι μόνο την Τοπική 
Κοινότητα Αργαλαστής, αλλά και όλη την εικόνα του ευρύτερου Δήμου, καθώς με τη λιθόστρωση 
του οδικού δικτύου, τη δημιουργία μεγαλύτερου πεζοδρομίου, στο τμήμα που ενώνει την κεντρική 
πλατεία με την επαρχιακή οδό (συνολικό πλάτος 1,80m περίπου) και νέων πεζοδρομίων, με την 
ταυτόχρονη δημιουργία λωρίδων όδευσης τυφλών και ραμπών για την πρόσβαση ατόμων με 
αναπηρία, θα γίνεται απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και θα μειωθεί κατά πολύ η κυκλοφορία των 
αυτοκινούμενων, ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί η διατήρηση της παραδοσιακής Πηλιορείτικης 
αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, θα αντικατασταθούν οι παλαιοί αγωγοί ύδρευσης που βρίσκονται κατά 
μήκος του οδικού δικτύου και θα απομακρυνθούν τα όμβρια ύδατα από το κατάστρωμα των οδών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Χανίων Κυδωνίας 29, 

Τ.Κ. 73135 
Χανιά Κρήτης

Καλογριδάκης 
Μιχάλης

Αντιδήμαρχος 
Τεχνικής 

Υπηρεσίας Δήμου 
Χανίων

2821341614-615 
/ mkalogridakis@

chania.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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

ΑΛΛΟ)
Παρεμβάσεις 
βελτίωσης του 
δημοσίου 
χώρου Δήμου 
Χανίων

14.777.140,68 € 8.992.543,85 € 5.484.596,83 € 300.000,00 €
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Η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου Δήμου Χανίων» 
αφορά στρατηγικά έργα στον δημόσιο χώρο με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής 
της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Χανίων και 
συγκεκριμένα:
- Την στρατηγική ανάπλαση οικιστικού κέντρου Δήμου Χανίων, δυτικά από την οδό Κίσσαμου
και το όριο του παλιού σχεδίου πόλεως Δ. Χανίων, ανατολικά από την οδό Καραϊσκάκη, βόρεια από
την οδό Κυδωνίας και νότια από την οδό Μ. Μπότσαρη, καταλαμβάνει συνολικά εμβαδό περίπου
34.700,00 m2 και περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από περίπου 30 οικοδομικά
τετράγωνα. Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του κέντρου της πόλης των Χανίων θα
πραγματοποιηθεί σαφής βελτίωση στην εικόνα του κέντρου και την λειτουργικότητά του, με θετική
επίδραση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Το έργο περιλαμβάνει επίσης,
εργασίες υπογειοποίησης εναέριων δικτύων και υπέργειων Υποσταθμών της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και
αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.
- Την στρατηγική ανάπλαση περιοχής ποδηλατοδρομίου Δήμου Χανίων. Η ανάπλαση της
περιοχής του ποδηλατοδρομίου στοχεύει στην συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της
περιοχής ποδηλατοδρομίου Χανίων, την διεύρυνση των δυνατοτήτων του και τον ανασχεδιασμό
λειτουργιών και χρήσεων, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στο περιαστικό περιβάλλον και να
ενισχυθεί η εικόνα της περιοχής του οικισμού των Καθιανών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
προσβασιμότητα για όλους, στην ασφάλεια των παιδιών, στην ενίσχυση του πρασίνου αλλά και στην
αρμονική συνύπαρξη ήρεμου φυσικού περιβάλλοντος με τις υφιστάμενες λειτουργίες, αθλητισμού,
αναψυχής , ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Σκοπός είναι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός να αναπλάσει
την συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργώντας στο κέντρο της μια αθλητική εγκατάσταση, που θα
προσδώσει ανάπτυξη και κύρος, διατηρώντας την ισορροπία φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος εξυπηρετώντας τις αυξημένες απαιτήσεις των επισκεπτών - αθλητών με σύγχρονους
τρόπους, διασφαλίζοντας έτσι την μοναδικότητα της ανάπλασης και δικαιώνοντας το όραμα του
δημιουργού του.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος Καλλιθέας Μαντζαγριωτάκη 

76, Τ.Κ. 17676, 
Καλλιθέα

Τσαγκάρη Ελπίδα Τεχνική Υπηρεσία 
Δήμου Καλλιθέας

213 2070461 / 
e.tsangari@
kallithea.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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

ΑΛΛΟ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
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Βιοκλιματική 
Αστική 
Ανάπλαση 
Ενοποίησης 
και 
Διασύνδεσης 
του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. 
με το Ανοιχτό 
Κέντρο 
Εμπορίου του 
Δήμου 
Καλλιθέας

8.422.296,00 € 4.962.779,16 € 3.037.220,84 € 422.296,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο Έργο με τίτλο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του 
Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» αποτελεί      μέρος μιας συνολικής 
αναπτυξιακής παρέμβασης στην πόλη και ειδικότερα τη διασύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο 
της πόλης και στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικότερα, το Έργο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με 
το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» θα υλοποιηθεί μέσω:

- Της εμβληματικής ανάπλαση των οδών:
▪ Δοϊράνης, από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη
▪ Δημοσθένους, από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη
▪ Σκρα, από τον παράδρομο της Λ. Συγγρού ως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου - Θησέως

- Την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» μέσω λύσεων καινοτομίας.
Στο πλαίσιο ολιστικών ενεργειών, το Έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ενσωματώνει και λύσεις εξοπλισμού έξυπνης πόλης (λογισμικά,
συστήματα και εφαρμογές), σύμφωνα με τις ανάγκες του προτεινόμενου έργου. Η επιλογή των
συγκεκριμένων λύσεων λαμβάνει υπόψη μια σειρά από βασικούς παράγοντες, όπως τον
υπερκείμενο σχεδιασμό του Δήμου, τη διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες ψηφιακές
εφαρμογές και τις λύσεις «έξυπνης πόλης».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/

MAIL
Δήμος 

Λαυρεωτικής
Κουντουριώτη 1, 
Λιμάνι Λαυρίου , 

Τ.Κ. 19500

Λουκάς Δημήτρης Δήμαρχος 
Λαυρεωτικής

2292320176/ 
dhmarxos@

lavrio .gr 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(πλέον ΦΠΑ)

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

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Συνολική 
Στρατηγική 
Παρέμβαση 
στο Ιστορικό 
Κέντρο
Λαυρίου

6.000.000,00 € 3.722.084,37 € 2.277.915,63 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το όλο έργο αφορά στην ενοποίηση και ανάδειξη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με εργασίες 
ανάπλασης σε συνολική επιφάνεια 45.500 m2, εκ των οποίων:
1. Πεζοδρόμια – πεζόδρομοι – πλατείες: 16.000 μ2 περίπου
2. Ζώνες πρασίνου : 19.700 μ2 περίπου
3. Χώροι στάθμευσης εντός οδών & Ανακατασκευή οδοποιίας : 9.800 μ2 περίπου
Η εν λόγω μελέτη και το προτεινόμενο έργο αντιμετωπίζει όλη την λειτουργία της πόλης και του
λιμανιού σε σχέση με την παραλιακή οδό.
Επίσης, ενοποιεί χώρους πρασίνου με αποτέλεσμα να δημιουργείται δημοτικό πάρκο εκτάσεως
περίπου 26 στρεμμάτων που θα διαμορφωθεί κατάλληλα. Σημαντικό στοιχείο της κυκλοφοριακής
παρέμβασης είναι η αποσυμφόρηση της εξόδου προς Αθήνα και η θωράκιση της πόλης από την
άναρχη κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και
των επισκεπτών, να συνδεθεί το λιμάνι με το κέντρο, να τονωθεί η δραστηριότητα όλων εμπορικών
δραστηριοτήτων της πόλης. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει τον κορμό της συνολικής
παρέμβασης στο ιστορικό κέντρο της πόλης που θα την αλλάξει για τις επόμενες δεκαετίες.
Ειδικά η περιοχή του πάρκου στο κέντρο της περιοχής παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης και
έλλειψης υποδομών και χρήσεων. Η σύνδεση με τα ιστορικά στοιχεία μνήμης του χώρου με της
ευρύτερης πόλης είναι ανύπαρκτη, όπως επίσης προβληματική είναι η σχέση της με το θαλάσσιο
μέτωπο και το λιμάνι. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανυπαρξία εμπορικών, πολιτιστικών δράσεων και
αναψυχής καθώς αποτελεί απλά ζώνη διέλευσης προς την παραλιακή ζώνη και αντίστροφα και στην
καλύτερη περίπτωση ζώνη άναρχης στάθμευσης σε ανοικτούς αδιαμόρφωτους χώρους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

20/12/2022 31/12/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Περιβάλλοντος
Υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   
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*02071263112220020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




