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ΘΔΜΑ: Έληαμε ηεο Πξάμεο «Γιαπλάηςνζη Γιαύλος Λεςκάδαρ» ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 2007-2013» 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο Γεληθόο  Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ  
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3.12.2007), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/31.03.2010) 

2. Σελ Απόθαζε κε αξηζκό Δ (2007)5441/05-11-2007, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π. 
«Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013», 

3. Σε κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27.03.08  Τπνπξγηθή Απόθαζε πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. Πξση. 43804/ΔΤΘΤ2041/7-9-2009 
Τ.Α. πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο. 

4. Σελ ΚΤΑ 9769/ΔΤ1123/08 (ΦΔΚ 468/Β/18-3-2008/η.Β) πεξί ύζηαζεο ηεο 
Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο  

5. Σελ ΠΤ 40/29-12-2010, κε αξηζκ. ΦΔΚ 247 Α/31-12-2010 νξηζκνύ ηνπ Γεληθνύ 
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.  

6. Σελ κε αξ. πξση. 22857/ΕΥΣ3762/28-5-2010 Απόθαζε ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, πεξί «Δθρώξεζεο 

αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθήο 
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Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013» ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 
«Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ».  

7. Σηο από 7-3-2008 (1ε ζπλεδξίαζε) θαη από 20-3-2009 (2ε ζπλεδξίαζε) απνθάζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Δ.Π. «Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ 
Νήζσλ 2007-2013», θαζώο θαη ηελ από 31-12-2010 απόθαζε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο 
Παξαθνινύζεζεο (Γξαπηή Γηαδηθαζία), κε ηηο νπνίεο εγθξίλνληαη θαη εμεηδηθεύνληαη ηα 
θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεσλ 03.30.01.01.   

8. Σελ κε αξηζκ. πξση.νηθ.4144/01.02.2011 33ε Πξόζθιεζε ηεο Δλδηάκεζεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Π.Ι.Ν. γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Π. «Γπηηθήο 
Διιάδαο- Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013» 

9. Σελ κε αξ. πξση. 7228/6944/14-06-2011 αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο πξάμεο ηνπ 
Γηθαηνύρνπ πξνο ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. 
«Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013», 

10. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο, όπσο απηό θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο 
ηεο ζεηηθήο αμηνιόγεζεο ηεο πξόηαζεο θαη εηδηθόηεξα ζηε Λίζηα εμέηαζεο ηεο 
Πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξόηαζεο, ζην Φύιιν Αμηνιόγεζεο θαη ζηνλ Πίλαθα 
Καηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη απνηππώλεηαη ζην ΟΠ – 
ΔΡΓΟΡΑΜΑ, 

11. Σελ κε αξ. πξση. νηθ.1112 /21-06-2011 εηζήγεζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Αξρήο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. «Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – 
Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013». 

12. Σελ από 25-05-2010 ππνγξαθείζα Δπηρεηξεζηαθή πκθσλία Τινπνίεζεο ΠΔΠ ΓΔΠΙΝ 
2007-2013 (Ιόληα Νεζηά). 

ΑΑπποοθθααζζίίζζεειι  

ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο ««Διαπλάηςνζη Διαύλος Λεςκάδαρ»»  ζηνλ Άμνλα 
Πξνηεξαηόηεηαο «ΤΠΟΓΟΜΔ & ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟΠΔΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ». 
  

Η Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΑΞΗ 

1.Κωδικόρ Ππάξηρ:  

(ΟΠ-ΔΡΓΟΡΑΜΑ)  
350560 

2.Κωδικόρ ππάξηρ 

ΠΓΔ:                         
(επαλαιακβάλεηαη 
βάζεη ησλ δεισζέλησλ 
ζηα πεδία π56 θαη π57, 
γηα όια ηα ελάξηζκα 
πνπ ρξεκαηνδνηνύλ 
ηελ πξάμε). 

2.1.Κωδικόρ 

Α: 
ΑΕΠ 0228 

2.2.Κωδικόρ 

ππάξηρ Α: 

 

2011ΕΠ02280011 

3.Γικαιούσορ: 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ  

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ/ΔΔΕ ΙΟΝΙΟΤ 

4.Κωδικόρ Γικαιούσος: 4041077 
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5.Φςζικό ανηικείμενο ηηρ 

ππάξηρ: 

Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο είλαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ δηαπιάηπλζεο θαη εθβάζπλζεο ηνπ 

Γηαύινπ Λεπθάδαο κήθνπο 6,3km θαη ε θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνύ έξγνπ ζην βόξεην άθξν 

ηνπ δηαύινπ.  

Δηδηθόηεξα, η εκβάθυνζη και διαπλάηυνζη ηου διαύλου κήθνπο 6,3km γίλεηαη κέρξη ηε ζηάζκε 

-6,00κ. από ηε Μέζε Σηάζκε Θάιαζζαο (Μ.Σ.Θ.) θαη ην πιάηνο ηνπ γίλεηαη 70κ. Τν βάζνο ησλ 

6,0κ είλαη εθηθηό ζε όιν ην κήθνο ηνπ κειεηνύκελνπ ηκήκαηνο ηνπ δηαύινπ, ελώ ην πιάηνο ησλ 

70κ. είλαη εθηθηό ζε νιόθιεξν ζρεδόλ ην κήθνο ηνπ, κε κόλε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή βόξεηα ηεο 

πισηήο γέθπξαο, όπνπ ην πιάηνο πεξηνξίδεηαη ηνπηθά ζηα 42κ., ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ Φξνπξίνπ 

ηεο Αγ. Μαύξαο θαη άιισλ θαηαζθεπώλ (παιαηώλ θξεπηδσκάησλ), ησλ νπνίσλ ηε δηαηήξεζε 

επηβάιινπλ νη εγθεθξηκέλνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη. 

Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ ηερληθά έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθβάζπλζε θαη 

δηαπιάηπλζε ηνπ δηαύινπ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ. 

Βόπεια είζοδορ – Αμμόγλωζζα (Μ1Μ2Μ3) 

Σηε βόξεηα είζνδν ηνπ δηαύινπ, πξνο ηα ΝΑ, κεηώλεηαη ην κήθνο ηεο ακκόγισζζαο θαηά 90κ. 

από ην άθξν ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ην πιάηνο ηνπ δηαύινπ ζηε ζέζε απηή.  

Πεπιοσή Φποςπίος Αγίαρ Μαύπαρ (Π1.1-Π1.4) 

Γηα ηελ αληηζηήξημε ηνπ πιηθνύ ηνπ ππζκέλα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ππνζαιάζζησλ 

αξραηνηήησλ ζην βνξεηνδπηηθό άθξν ηνπ Φξνπξίνπ ηεο Αγ. Μαύξαο κεηά ηελ εθβάζπλζε ηνπ 

δηαύινπ, δεκηνπξγείηαη ύθαιν θξάγκα παζζαινζαλίδσλ (Π1.1-Π1.4) ζε κήθνο 279,40 κ. 

Πεπιοσή Τοςπιζηικού Πεπιπηέπος – Βοπειοδςηική πλεςπά διαύλος ((Π2.1-Π2,7) 

Πξνβιέπεηαη κεξηθή αλαδηακόξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ θξεπηδσκάησλ θαη αλαθαηαζθεπή ηνπο 

κε παζζαινζαλίδεο νύησο ώζηε λα γίλεη εθηθηή ε εθβάζπλζε ηνπ δηαύινπ ζηελ πξνβιεπόκελε 

ζηάζκε ησλ -6,0κ. κέρξη ηε ζέζε ηνπ κεηώπνπ. Με ην έξγν απηό ζα πξνθύςνπλ: 1. Αηζζεηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηώπνπ κε ηελ επζπγξάκκηζε θαηά ηκήκαηα θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαξξεύζεη θαη ησλ θαηά ζέζεηο θζαξκέλσλ θαη 

απνζαζξσκέλσλ αλσδνκώλ. 2. Γηαπιάηπλζε ηεο παξάθηηαο νδνύ πξόζβαζεο πξνο ην 

Τνπξηζηηθό Πεξίπηεξν θαη ηελ πεξηνρή ηεο Ακκόγισζζαο. 3. Γηαηήξεζε ησλ δύν ζέζεσλ 

παξαβνιήο ηνπ παιαηνύ πνξζκείνπ.  

Αναηολική όσθη διαύλος (ημήμα Σ1Σ2Σ3) 

Πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ηκήκαηνο ηεο λεζίδαο δηαρσξηζκνύ θαη ε νξηνζέηεζε ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Βνπιθαξά κε ηελ ηνπνζέηεζε θξάγκαηνο ζπξκαηνθηβσηίσλ ζην ηκήκα Σ1Σ2Σ3 

ζε κήθνο 480κ. 

Ππανέρ πποζηαζίαρ παλιάρ σωμαηεπήρ και εγκαηάζηαζηρ βιολογικού καθαπιζμού (Β1-Β5). 

Πξνβιέπεηαη πξαλέο πξνζηαζίαο γηα ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ δηαύινπ από ηελ πεξηνρή ηεο παιηάο 

ρσκαηεξήο θαη από ηελ εγθαηάζηαζε βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. Τν πξαλέο πξνζηαζίαο έρεη 

ζπλνιηθό κήθνο 985κ. πεξίπνπ. 

Πεπιοσή Αλςκών Αλεξάνδπος (Π4.1-Π4.3) 

Πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή θξάγκαηνο κε παζζαινζαλίδεο, νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε 

4κ. πεξίπνπ από ηε ζέζε ηεο αθηνγξακκήο. Δπίζεο, πξνο ηελ πιεπξά ηεο αθηήο, ζα εθηειεζζεί 

ειαθξόο θαζαξηζκόο θνληά ζηε ζέζε ησλ παζζαινζαλίδσλ κέρξη ηε ζηάζκε -1,0κ. Ωο πξνο ην 

λόηην άθξν ηεο πεξηνρήο ησλ Αιπθώλ Αιεμάλδξνπ επεηδή ππάξρεη κηθξήο έθηαζεο επίρσζε γηα 

ηε δηέιεπζε ππνβξύρησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ ηεο Γ.Δ.Η., απαηηείηαη άξζε θαη επαλαπόληηζε 

ηόζν ησλ θαισδίσλ όζν θαη ηνπ παξαθείκελνπ αγσγνύ ιπκάησλ. Γηα ηε δηακόξθσζε ησλ 

πξαλώλ Η1Η2Η3 ηνπ δηαύινπ από ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ησλ επηρώζεσλ απαηηείηαη βαζκηαία 

αύμεζε ηεο θιίζεο ηνπ πξαλνύο κέρξη ηε κέγηζηε θιίζε 2,5:1. 

Πποζηαζία ενεηικού κάζηπος “Torretta”(Π3.1-Π3.4) 

Σηελ αλαηνιηθή όρζε ηνπ δηαύινπ πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή από παζζαινζαλίδεο Π3.1Π3.2Π3.3Π3.4 

κε νιηθό κήθνο 139,20κ. 

Φωηοζήμανζη ηος διαύλος 

Τνπνζεηνύληαη πισηνί θσηνζεκαληήξεο πξάζηλνπ, θόθθηλνπ θαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζηηο 

απαηηνύκελεο ζέζεηο θαη κε απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο πνπ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο I.A.L.A. (International Association of Lighthouse Authorities, 1998. “I.A.L.A. 

Aids to Navigation Guide”) θαη ηεο Υδξνγξαθηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Π.Ν. (2000, «Σύζηεκα 

Ναπηηιηαθήο ζήκαλζεο»). Σπγθεθξηκέλα, νη πισηνί θσηνζεκαληήξεο ζην βόξεην ηκήκα 

ηνπνζεηνύληαη αλά 125κ. από ηελ βόξεηα είζνδν ηνπ δηαύινπ θαη ζην λόηην ηκήκα 

ηνπνζεηνύληαη αλά 450κ. από ηελ λόηηα είζνδν ηνπ δηαύινπ κέρξη ηηο Αιπθέο Αιεμάλδξνπ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα αλά 480κ. έσο ηελ Μαξίλα Λεπθάδαο. 

Το ανηιπροζαμμωηικό έργο ζηη βόρεια είζοδο ηου διαύλου απνηειείηαη από ηξεηο πθάινπο 

πξνβόινπο Α1.1 Α1.2 Α2.1 Α2.2 Α3.1 Α3.2  ζε αθηηλσηή δηάηαμε, κε θέληξν ηε «ξίδα» ηνπ 

πθηζηάκελνπ ιηκελνβξαρίνλα. Ο δπηηθόο πξόβνινο Α1.1 Α1.2 έρεη κήθνο ζηε ζηέςε 150κ. θαη 

δηεύζπλζε Β-Ν, ν θεληξηθόο πξόβνινο Α2.1 Α2.2 έρεη κήθνο ζηε ζηέςε 125κ. θαη δηεύζπλζε ΒΑ-

ΝΓ θαη ν αλαηνιηθόο πξόβνινο Α3.1 Α3.2  έρεη κήθνο ζηε ζηέςε 100κ. θαη δηεύζπλζε ΑΒΑ-ΓΝΓ. 

Οη άμνλεο ησλ ηξηώλ πξνβόισλ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γσλίεο 40° πεξίπνπ. Τν άθξν ηνπ 

δπηηθνύ πξνβόινπ εδξάδεηαη ζε βάζνο -12κ. πεξίπνπ, ηνπ θεληξηθνύ ζε βάζνο -11,5κ. θαη ηνπ 

αλαηνιηθνύ ζε βάζνο -10κ. Οη πξόβνινη είλαη ύθαινη κε ζηάζκε ζηέςεο ζην -1,0κ. θαη πιάηνο 

ζηέςεο 6,0κ.. Κνληά ζηελ αθηή, νη πξόβνινη γίλνληαη έμαινη κε πςειόηεξε ζηάζκε ζηέςεο ζην 

+0,5κ., πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδηζηεί ε δηέιεπζε ηνπ ηδήκαηνο ηεο αθηήο ζηε δώλε δηαβξνρήο, 

ιόγσ ηεο δξάζεο ησλ θπκαηηζκώλ. Δπίζεο πξνβιέπνληαη: 

o Θωπάκιζη ηων πποβόλων ζηηο παξεηέο θαη ηε ζηέςε ηνπο από θπζηθνύο νγθόιηζνπο 

ιόγσ ηνπ όηη δέρνληαη ζεκαληηθή πδξαπιηθή θαηαπόλεζε από ηε δξάζε ησλ 

θπκαηηζκώλ.  

o Καηαζκεςή πςπήνα από ζακκόλιθοςρ ζκςποδέμαηορ θαηά κήθνο ηνπ θαηαθόξπθνπ 

επηπέδνπ πνπ δηέξρεηαη από ηνλ άμνλα θάζε πξνβόινπ.  

o Επένδςζη – πποζηαζία ακηήρ μεηαξύ πποβολών κε ηελ ηνπνζέηεζε κίαο ζηξώζεο 

θπζηθώλ νγθνιίζσλ. 

o Φωηοζήμανζη πποβόλων ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο (IALA) κε 

πισηνύο θσηνζεκαληήξεο κε θσο θίηξηλνπ ρξώκαηνο, αλάινγνπο κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο γηα ηελ θσηνζήκαλζε εηδηθώλ ζεκείσλ ηνπ δηαύινπ. 

Η πξάμε πεξηιακβάλεη αθόκα ζπλνδεπηηθέο εξγαζίεο Αξραηνινγίαο, ΓΔΗ, ΟΤΔ θαη Πνιεκηθνύ 

Ναπηηθνύ. 
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6.Παπαδοηέα ππάξηρ 

1ν ΤΠΟΔΡΓΟ: Δθζπγρξνληζκέλνο δίαπινο κήθνπο 6,3 km πιήξσο 
ιεηηνπξγηθόο. 
2ν ΤΠΟΔΡΓΟ: Δξγαζίεο απηεπηζηαζίαο αξραηνινγίαο. 
3ν ΤΠΟΔΡΓΟ: Μεηαηόπηζε (άξζε θαη επαλαπόληηζε) ππνβξύρησλ 
θαισδίσλ ηεο Γ.Δ.Η.  
4ν ΤΠΟΔΡΓΟ: Μεηαηόπηζε (άξζε θαη επαλαπόληηζε) γξακκήο 
ηειεπηθνηλσληώλ (ζπλδξνκεηηθό) ηνπ Ο.Σ.Δ. Α.Δ. 

5ν ΤΠΟΔΡΓΟ: Δξγαζίεο επίβιεςεο ηεο αθξηβνύο ηνπνζέηεζεο ησλ 
πισηώλ θσηνζεκαληήξσλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ 
αζθαιείαο λαπζηπινΐαο από ην Πνιεκηθό Ναπηηθό. 

 

 

7. ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΩΝ 

ΚΩΓΙΚΟ  ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ  ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ  ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

2307 Παξεκβάζεηο πξνζπειαζηκόηεηαο 

ζε ρεξζαίεο & ζαιάζζηεο δώλεο 

Αξηζκόο 1 

 

 

8. Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο είλαη 47  κήλεο 

9. Ηκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε 31.12.2015  

 

 

10.ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΩΓΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 
ΓΑΠΑΝΩΝ  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ                                                ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 
Δ.Π. 

1. Άμεζερ Γαπάνερ   

1α. Βάζεη 
παξαζηαηηθώλ 

i. πνζό ρσξίο ΦΠΑ 18.423.495,94 22.631.000,00 

ii. ΦΠΑ 4.207.504,06 
1β. Καη’ απνθνπή βάζεη κνλαδηαίνπ 
θόζηνπο 

  

1γ. Καη’ απνθνπή πνζό   

ύνολο (1) 22.631.000,00 22.631.000,00 

2. Έμμεζερ Γαπάνερ   

2α. Βάζεη 
παξαζηαηηθώλ 

i. πνζό ρσξίο ΦΠΑ   

ii. ΦΠΑ  

2β. Καη’ απνθνπή βάζεη ζηαζεξνύ 
πνζνζηνύ επί ησλ ακέζσλ δαπαλώλ 

  

ύνολο (2)   

3. Αγοπά εδαθικών εκηάζεων   

ΤΝΟΛΑ 22.631.000,00 22.631.000,00 

Η επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλέξρεηαη ζε  

22.631.000,00 €.  
Το ποζό ηης ίδιας ζσμμεηοτής ανέρτεηαι ζε   0 €. 
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Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΣΑΗ 1ηρ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

(Σν ηκήκα Β ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΠΓΔ γηα πξώηε 

θνξά). 

 

Η δημόζια δαπάνη ηηρ ππάξηρ πνπ πξνηείλεηαη γηα 1ε εγγξαθή ζην Πξόγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ανέπσεηαι ζε 22.631.000,00 € (ππνινγίδεηαη ζαλ άζξνηζκα ησλ 

πεδίσλ π142 θαη π143 ηνπ ΣΓΠ  =π142+π143)  θαη επηκεξίδεηαη σο αθνινύζσο: 

ΚΩΔ. ΑΕΠ 0228                  

Φοπέαρ Α: 2010106 
ΔΙ.Σ.Α Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ΠΔ.ΓΔ.Ι. 
 

ΚΩΔ. Ππάξηρ  Α: 

2011ΕΠ02280011 

 

 

1: Πποϋπολογιζμόρ Π/Τ (1):  22.631.000,00 €            

(πξνθύπηεη από ην πεδίν 142 ηνπ ΣΓΠ) 

Η πξνηεηλόκελε πίζησζε έηνπο 2012 ζην Π.Γ.Δ. ( Δπηιέγεη ην 

δεισζέλ έηνο από  ην πεδίν 144 ηνπ ΣΓΠ)  αλέξρεηαη ζε            

4.000.000,00 € (πξνθύπηεη από ην πεδίν 147 ηνπ ΣΓΠ βάζεη 

ηνπ έηνπο πνπ έρεη επηιεγεί) 

2: Πποϋπολογιζμόρ Π/Τ (2):         …………………… 

πνζό ζε επξώ. (πξνθύπηεη από ην πεδίν 143 ηνπ ΣΓΠ) 

Η πξνηεηλόκελε πίζησζε έηνπο …… ζην Π.Γ.Δ. ( Δπηιέγεη ην 

δεισζέλ έηνο από  ην πεδίν 144 ηνπ ΣΓΠ)  αλέξρεηαη ζε ………….. 

πνζό ζε επξώ (πξνθύπηεη από ην πεδίν 148 ηνπ ΣΓΠ βάζεη ηνπ 

έηνπο πνπ έρεη επηιεγεί) 

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΗ ΔΝΣΑΞΗ 

Οη όξνη ηεο απόθαζεο έληαμεο θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν 

ύμθωνο Αποδοσήρ ηων Όπων ηηρ Απόθαζηρ Ένηαξηρ,  ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο απηήο. 

 

 Ο ΓΔΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ   

   

  

                          ΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑΙΙΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΟΟΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟ  

 

 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
ύκθσλν Απνδνρήο όξσλ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   
1. ΤΠΟΙΑΝ, Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, Νίθεο 5-7, Αζήλα 
2. ΓΙ..Α. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠΔ.ΓΔ.Ι. – 49100 Κέξθπξα 
3. Δζληθή Αξρή πληνληζκνύ ΔΠΑ 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
Μνλάδεο Β’ θαη Γ’ Δ.Γ.Α. Π.Ι.Ν. 

 


