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ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου

Ασπροπύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 5030302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. 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.
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚH" 2014 –
2020, και την έγκριση της αναθεώρησης C(2017)8401.
3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΦΕΚ 1822/Β'/24–08–2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα "Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθώς
και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν.
6. Την με αρ. πρωτ. 1385/10-05-2018 (Κωδικός: ATT052 / ΑΔΑ: ΨΓΣ07Λ7-21Μ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για
την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 με κωδικό (ΑΤΤ052).
7. Την με αρ. πρωτ. Α.Π. 14717/11.06.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου Δήμου Ασπροπύργου Αττικής 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
10.
8. Το αποτέλεσμα της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στον με αρ. πρωτ. 3025/28.09.2018 Οριστικό Πίνακα
Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων και στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και ειδικότερα στο Φύλλο
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Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
9. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 380/3.10.2018 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.
10. Την με αρ. πρωτ. 3126/05.10.2018 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης
Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου» με κωδικό ΟΠΣ 5030302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΉ 2014-2020»
11. Την από 12.02.2020 ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης από τον δικαιούχο (έκδοση 2.0),
λόγω συμβασιοποίησης του Υ/Ε1 της Πράξης στις 14.01.2020 με ποσό σύμβασης 714.193,05 € και σύμφωνα με την οποία απαιτείται
και παράταση του συνολικού χρόνου της Πράξης έως την 14.01.2021.
12. Την με αρ. εσωτ. πρωτ.88/14.02.2020 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.
13. Την με αρ. πρωτ. 481/17.02.2020 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης
Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 5030302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
14. Την από 10.03.2021 ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης από τον δικαιούχο (έκδοση 4.0),
λόγω Παράτασης Προθεσμίας του Υποέργου 1: "Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του
Δήμου Ασπροπύργου" με ημερομηνία περαίωσης την 14-07-2021
15. Την με αρ. εσωτ. πρωτ.168/20.04.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.

Αποφασίζει 

την τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου»

στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική».

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5030302

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40105067

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στην περιοχή Ρουπάκι (O.T. Ρ17) του
Δήμου Ασπροπύργου, σε οικόπεδο του Δήμου με συνολική επιφάνεια 1.456,62τ.μ. Η κύρια πρόσβαση στον βρεφονηπιακό σταθμό θα
γίνεται από την δυτική πλευρά μέσω του αδιάνοικτου πεζόδρομου για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας για τους χρήστες. Στην
είσοδο αυτή έχουν προβλεφθεί και οι κατάλληλες κλίσεις για την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Στην ανατολική πλευρά θα
δημιουργηθεί μία δευτερεύουσα είσοδος με τη δυνατότητα προσέγγισης οχημάτων τροφοδοσίας καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης
(ασθενοφόρο, πυροσβεστικό). Τέλος μία μικρή είσοδος θα βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας πλευράς για την αποκομιδή των ακαθάρτων
καθώς και για την ανεξάρτητη πρόσβαση τεχνικού για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη βόρεια πλευρά θα
χωροθετηθούν οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού. Πρόκειται για 5 θέσεις στάθμευσης
διαστάσεων 2,50x4,50μ και μία θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ διαστάσεων 3,30x5,00μ. 
Το κτίριο οργανώνεται μέσα σε έναν βασικό όγκο περίπου 36μ επί 17μ. Ο όγκος αυτός διασπάται σε 4 επί μέρους ενότητες. Οι επιμέρους
χώροι που απαρτίζουν τις ενότητες είναι:
- Ο κεντρικός διάδρομος, ο οποίος θα διαπερνά όλο το κτίριο συνδέοντας τις δύο εισόδους κύρια και βοηθητική, προσφέροντας
πρόσβαση στο σύνολο των χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού
- Οι διδακτικές ενότητες τοποθετούνται νοτίως του διαδρόμου και θα έχουν όλες απ' ευθείας πρόσβαση στην νότια αυλή. Αυτές οι
ενότητες είναι οι εξής:
α. Ενότητα βρεφών: Σε αυτή την ενότητα θα βρίσκονται 2 αίθουσες φιλοξενίας βρεφών (αίθουσα απασχόλησης και αίθουσα ύπνου
βρεφών) καθώς και οι βοηθητικοί χώροι λειτουργίας (χώρος παρασκευής γάλακτος και χώρος αλλαγών – λουτρού βρεφών).
β & γ. Ενότητες νηπίων: Εδώ θα βρίσκονται δύο μεγάλες αίθουσες απασχόλησης νηπίων με πρόσβαση από κάθετο διάδρομο και
δυνατότητα ενοποίησης σε περιπτώσεις κοινών δραστηριοτήτων.
δ. Ενότητα νηπίων με αναπηρία: Εδώ θα βρίσκεται μία επιπλέον ενότητα απασχόλησης νηπίων με αναπηρία καθώς και βοηθητικοί
χώροι όπως WC προσωπικού και κοινού καθώς και μία μικρή αποθήκη.

- Διοικητικές και συμπληρωματικές λειτουργίες βόρεια του κεντρικού διαδρόμου. Συγκεκριμένα εδώ θα κατασκευαστούν το
γραφείο διεύθυνσης, η μόνωση (χώρος παραμονής ασθενών παιδιών), χώρος προσωπικού, ένα γραφείο πολλαπλών χρήσεων,
πλυντήριο – στεγνωτήριο, χώρος ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας, η κουζίνα, πρόσβαση στο δώμα, χώρος WC / λουτρού
νηπίων, χώρος WC ΑΜΕΑ, αίθουσα ύπνου νηπίων με αναπηρία και αίθουσα ύπνου νηπίων. 

Μπροστά από τις αίθουσες απασχόλησης θα διαμορφωθεί ο αύλειος χώρος υπαίθριων δραστηριοτήτων των παιδιών, ο οποίος θα
είναι σε ένα ενιαίο επίπεδο χωρίς σκαλιά που μπορούν να δυσκολέψουν το παιδικό παιχνίδι και ορίζεται από τις εισόδους ανατολικά
και δυτικά του κτιρίου και τη νότια περίφραξη. 
5. Παραδοτέα πράξης:
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε μία φάση, στο τέλος της οποίας ο Ανάδοχος θα παραδώσει το κτίριο με όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις

του περιβάλλοντα χώρου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στις κάτωθι επιμέρους παραδώσεις:
Να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου (στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων) το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης.
Να προβεί σε έναρξη των εργασιών του έργου το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Άτομα
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
76,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2019.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 14/07/2021.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 14/01/2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα λόγω Παράτασης Προθεσμίας του Υποέργου 1: "Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας
στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου" με ημερομηνία περαίωσης την 14-07-2021

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 575.962,14 575.962,14

ii. ΦΠΑ 138.230,91 138.230,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 714.193,05 714.193,05 

ΣΥΝΟΛΑ 714.193,05 714.193,05

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 714.193,05

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 714.193,05

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 714.193,05 €
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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 714.193,05 €

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 2018ΕΠ08510050 -- NAI 0,00 714.193,05 

* 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 714.193,05 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

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

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

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

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

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Συνημμένα: 

Κοινοποίηση: 

ΑΔΑ: ΡΒΣ47Λ7-Ο6Γ



 Ευρωπαϊκή Ένωση 
     
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5030302 (Κωδ. Απόφασης:5751) Σελίδα 5

Εσωτερική διανομή: 
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