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Προς: 

 1. ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 

    ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21 

    T.K. 10556 ΑΘΗΝΑ

     υπόψη κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΜΑΛΗ

     E-MAIL: tech.yp@iaath.gr

2.ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 

   Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 98-100,

   ΑΘΗΝΑ, T.K. 11741

   υπόψη κας. ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

   E-MAIL: efaanat@culture.gr

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Καθολικού Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι» με

Κωδικό ΟΠΣ 5010814 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22–04–2005).
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–
2020.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
6. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014–2020".
7. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
8. Τις σχετικές αποφάσεις της 1ης, 2ης και 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020, με τις οποίες εγκρίθηκαν
η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων
και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

ΑΔΑ: 6Λ427Λ7-ΔΦΝ
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9. Τα αναφερόμενα στο τυποποιημένο έντυπο εξειδίκευσης πράξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 11 Οκτωβρίου 2016 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Ε.Υ.ΤΟ.Π.), ως αρμόδια Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10. Τα αναφερόμενα στη «μεθοδολογία τεκμηρίωσης τιμής δείκτη», η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 09 Μαΐου 2017 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Ε.Υ.ΤΟ.Π.), ως αρμόδια Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
11. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 13, ως προς το Θέμα 1ο με τίτλο "Επικαιροποίηση Δράσης 6.3.1.5 - Ενίσχυση και
Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής", τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020 με Α.Π.2189/29.06.2017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ-
72Μ57Λ7-4ΞΧ).
12. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01, ενότητα 2.6).
13. Τον Πίνακα αναλυτικών περιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού - DG COMPETITION) για την
εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη χρηματοδότηση έργων υποδομής (21 Σεπτέμβρη 2015).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των αρθρ. 107 και 108 της Συνθήκης.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»).
16. Την με αρ. πρωτ. 2773/09.08.2017 (Α/Α ΟΠΣ: 2272/ΑΔΑ: ΩΖ9Δ7Λ7-ΛΜ2) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με τίτλο
"Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής" στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
06 με κωδικό ΑΤΤ062.
17. Την με αρ. πρωτ. 7938/30.10.2017 [Α.Π. 3636/31.10.2017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περ. Αττικής] Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του
Δικαιούχου "ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ" προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π.
"ATTIKH" 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06.
18. Την Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ 2634/13.07.2016, άρθρο περί μη απαίτησης διατύπωσης γνώμης της ΕΥΚΕ για την
ύπαρξη ή μη στοιχείων Κρατικών Ενισχύσεων στη χρηματοδότηση πράξεων (ΑΔΑ: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9).
19. Τα με Α.Π. 1288/26.04.2018 και 1116/04.04.2018 έγγραφα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με τον Οριστικό και Προσωρινό
αντίστοιχα Πίνακα Κατάταξης των Αξιολογημένων Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ062.
20. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και
ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
21. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 103/02.05.2018 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.
22. Την με αρ. πρωτ. 3636/11-05-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης "Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Καθολικού Μετοχίου
Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι" με Κωδικό ΟΠΣ 5010814 στο Ε.Π. Αττική 2014-2020 και την αρ. 2039/26-06-2019 Τροποποίηση αυτής.
23. Το αίτημα του Δικαιούχου για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (ΤΔΠ_vers 3.0).
24. Την με αρ.εσωτ.πρωτ. 689/29-10-2020 Θετική Εισήγηση του προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Καθολικού Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι» στον Άξονα

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

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5010814

2.Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 50501035

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Τα ερείπια του Ιερού Μετοχίου της Οσίας Φιλοθέης στην περιοχή Καλογρέζα του Δήμου Αμαρουσίου καταλαμβάνουν ένα ολόκληρο
οικοδομικό τετράγωνο. Το Καθολικό είναι σήμερα το μοναδικό διατηρούμενο κτίσμα του Ιερού Μετοχίου και είναι χαρακτηρισμένο ως
ιστορικό μνημείο, χρονολογούμενο στον 16ο αι. Πρόκειται για μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό, με ενδιάμεσα ενισχυτικά σφενδόνια και
τοιχοποιία από αργολιθοδομή, που καλύπτεται με δικλινή κεραμοσκεπή και κοσμείται εσωτερικά με αξιόλογες τοιχογραφίες διαφορετικών
φάσεων. Η κατάσταση διατήρησης των επιμέρους τμημάτων του μνημείου παρουσιάζεται γενικά από μέτρια ως κακή. Η τοιχοποιία και η
θολοδομία εμφανίζουν ρηγματώσεις, που πρέπει να αποδοθούν σε κατά καιρούς σεισμικές καταπονήσεις, ως και φθορές από ανερχόμενη
υγρασία από το έδαφος και κατερχόμενη από την στέγη. Αντίστοιχες φθορές εμφανίζονται και στις τοιχογραφίες και στα εσωτερικά
επιχρίσματα. Επίσης, σε κακή κατάσταση βρίσκονται όλα τα υπόλοιπα κτίσματα (πορταρίκι, πυλώνας, περιστεριώνας, περίβολος κ.λπ.) ως
και ο περιβάλλων χώρος του μνημείου, με προβλήματα ετοιμορροπίας, επιχώσεων, ανεξέλεγκτης βλάστησης, κακότεχνων κατά καιρούς
επεμβάσεων και εγκατάλειψης ως και έλλειψης στοιχειωδών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και ασφάλειας των επισκεπτών. Η πράξη,
σύμφωνα με τις μελέτες που εγκρίθηκαν από το ΥΠΠΟΑ περιλαμβάνει: α) Πλήρη στερέωση και στατική αποκατάσταση των τοιχοποιιών και
της θολοδομίας του μνημείου με χρήση ενεμάτων, αρμολογημάτων και ελκυστήρων-θλιπτήρων. β) Λήψη μέτρων προστασίας των
τοιχογραφιών πριν και κατά την διάρκεια εκτελέσεως των οικοδομικών εργασιών ως και συντήρηση-αποκατάσταση και ανάδειξη αυτών στο
πλαίσιο του έργου. γ) Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού του μνημείου, με συμπλήρωση και στην ανάγκη
ανακατασκευή των εξωτερικών μυστριστών επιχρισμάτων-αρμολογημάτων, ανακατασκευή κεραμοσκεπής με χρήση χειροποίητων
κεραμιδιών βυζαντινού τύπου μετά από εξυγίανση και στεγάνωση του θόλου, ανακατασκευή κουφωμάτων και εσωτερικού δαπέδου,
κατασκευή στοιχειώδους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλπ. δ) Διαμόρφωση και ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία των
ελάχιστων απαιτούμενων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και ασφάλειας των επισκεπτών κλπ. ε) αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από
την αρμόδια ΕΦΑ, τόσο στο εσωτερικό (δάπεδο) του Καθολικού, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

ΑΔΑ: 6Λ427Λ7-ΔΦΝ
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5. Παραδοτέα πράξης:
Στο πλαίσιο της Πράξης πρόκειται να συντηρηθεί, να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί το Καθολικό Μετόχι της Αγίας Φιλοθέης στο

Μαρούσι. Οι εργασίες και τα παραδοτέα του έργου, σύμφωνα και με την μελέτη που εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟΑ, περιλαμβάνουν: α) Πλήρη
στερέωση και στατική αποκατάσταση των τοιχοποιιών και της θολοδομίας του μνημείου με χρήση ενεμάτων, αρμολογημάτων και
ελκυστήρων-θλιπτήρων. β) Λήψη μέτρων προστασίας των τοιχογραφιών πριν και κατά την διάρκεια εκτελέσεως των οικοδομικών
εργασιών ως και συντήρηση-αποκατάσταση και ανάδειξη αυτών στο πλαίσιο του έργου. γ) Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του εξωτερικού
και του εσωτερικού του μνημείου, με συμπλήρωση και στην ανάγκη ανακατασκευή των εξωτερικών μυστριστών επιχρισμάτων-
αρμολογημάτων, ανακατασκευή κεραμοσκεπής με χρήση χειροποίητων κεραμιδιών βυζαντινού τύπου μετά από εξυγίανση και στεγάνωση
του θόλου, ανακατασκευή κουφωμάτων και εσωτερικού δαπέδου, κατασκευή στοιχειώδους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλπ. δ)
Διαμόρφωση και ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία των ελάχιστων απαιτούμενων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και
ασφάλειας των επισκεπτών κλπ. ε) αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO09

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

Αριθμός 
επισκέψεων 

κατ'έτος

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
5.061,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/10/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2022.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 27/03/2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέγου 2 (αρχαιολογική αυτεπιστασία) κατά: 33.505,5€ με ΦΠΑ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
ανασκαφικές έρευνες στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο από την ΕΦΑΑΝΑΤ και επέκταση του χρόνου εκτέλεσης αυτών έως
31.3.2021. Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει αμοιβές προσωπικού (παράταση του απασχολούμενου προσωπικού - πρόσληψη επιπλέον
προσωπικού), προμήθειες υλικών και αναθέσεις σε τρίτους. Προσαρμογή του Π/Υ του Υποέργου 1 σύμφωνα με το ποσό της σύμβασης. Ο
συνολικός Π/υ της πράξης μειώνεται και διαμορφώνεται στις 326.932,65€, ενώ δε μεταβάλλεται η χρονική διάρκεια λήξης της πράξης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 273.531,35 273.531,35

ii. ΦΠΑ 53.401,30 53.401,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 326.932,65 326.932,65 

ΣΥΝΟΛΑ 326.932,65 326.932,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 326.932,65

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 326.932,65

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

50501035 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 272.290,06

18026002 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 54.642,59

ΣΥΝΟΛΟ 326.932,65 

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 326.932,65 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 326.932,65 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΠ0851 2018ΕΠ08510025 Τροποποίηση NAI 0,00 326.932,65 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 326.932,65 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση: 
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Εσωτερική διανομή: 
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