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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 09-04-2015
Α.Π.: 5043/Φ.95

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
ΤΟΜΕΑΣ:

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (τ. Ε∆ΑΜ/ΥπΥΜΕ∆Ι)

Ταχ. ∆/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:

Αγίας Σοφίας 10, 154 51 Ν.Ψυχικό
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
210-6797616
210-6797650
vgeorgiou@mou.gr

ΠΡΟΣ: -ΥΠΑ
-ΕΥ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ)
Τµήµα Κατασκευής Έργων Αθήνας

ΚΟΙΝ: -ΕΥΣΕ
- ∆/νση ∆ηµ. Επενδύσεων
-Γ .∆. Ο. Υ. / ∆/νση Οικον. ∆ιαχ/σης
τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι (κα. Σκότη Βασιλεία)
-Γ.∆.Ο.Υ./∆/νση Π/Υ &
∆ηµοσιονοµικών Αναφορών

ΘΕΜΑ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
«Επέκταση αεροσταθµού, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαµόρφωση
περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιµένα Χανίων ‘Ι.∆ασκαλογιάννης’» µε
κωδικό MIS 464971 στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»
Ο Υπουργός
του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού

Έχοντας υπόψη:
1. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 5436/31-10-2007 που αφορά στην έγκριση
του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Απόφαση
Ε(2011) 6985/7-10-2011 και C(2013) 9498/16-12-2013) και ισχύει
2. Το Νόµο 3614/2007 (ΦΕΚ267/τ. Α’/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Tο νόµο 4314/2014 (ΦΕΚ265/τ.Α’/23-12-2014) «Για τη ∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020"
4. Τη µε α.π. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως
τροποποιήθηκε µε τις Αποφάσεις υπ’ αρ. 43804/ΕΥΘΥ204/07-09-09 , 28020/ΕΥΘΥ1212/30-062010, 5058/ΕΥΘΥ138/5-2-2013,28258/ΕΥΘΥ546/27-6-2013 και ισχύει.
5. Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων που
ορίζει ποια στοιχεία καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα πρότυπα έγγραφα για τη διαχείριση του
ΕΣΠΑ.
6. Τον Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων.
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Τη µε α.π. 79473/30-12-2014 απόφαση τοποθέτησης προϊσταµένου και Αναπληρωτή
προϊσταµένου στην ΕΥ∆ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Την εγκύκλιο 6371/ΕΥΘΥ72/20-1-2015 µε τίτλο: "Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του
ν.4314/2014"
Το ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-1-2015 στο οποίο δηµοσιεύτηκε το Π.∆.24/2015 που αφορά στη Σύσταση
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και τουρισµού όπου µεταφέρονται όλες οι
Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε τις αρµοδιότητές τους
όπως έχουν διαµορφωθεί
Το ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015 στο οποίο δηµοσιεύτηκε το Π.∆. 25/2015 και αφορά στο ∆ιορισµό
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τη µε α.π. ΕΥΠΕ 127182 / 10 – 8 - 07 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013.
Τη µε α.π. 170624/07.11.2013 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την απαλλαγή υποχρέωσης
νέας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του αναθεωρηµένου ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013».
Τα κριτήρια επιλογής πράξεων για έργα Α/∆ διευρωπαϊκού δικτύου (κωδικός προτεραιότητας
29), όπως εγκρίθηκαν µε τις από 2-4-2008 Αποφάσεις της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», και επικαιροποιήθηκαν µε τις από 19-5-2009
Αποφάσεις
της
2ης
Επιτροπής
Παρακολούθησης
του
Ε.Π.
«Ενίσχυση
της
Προσπελασιµότητας».
Την ΕΥ∆/ΕΠΕΠ/ 5755 / 3-9-08 Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης των δράσεων
αρµοδιότητας ΥΜΕ που περιλαµβάνονται στους Άξονες του ΕΠΕΠ όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την 3669/31-7-2014 απόφαση (ΦΕΚ 2284/Τεύχος Β’/26-8-2014).
Την Απόφαση της Επιτροπής µε α.π. C(2012)2054/10-4-2013 για την έγκριση του µεγάλου
έργου µε αριθµό CCI 2012GR161009 και τίτλο «Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθµού, Λοιπές
Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιµένα
Χανίων "Ι. ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Τη µε α.π. 1115/Φ.50-51/06-04-2009 Πρόσκληση κωδ. 19 της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
Μεταφορών προς ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε και ΥΕΘΑ για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007 – 2013», Άξονα Ι «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
∆ιευρωπαϊκού δικτύου», θεµατική προτεραιότητα 29 «Αερολιµένες/Κατασκευή-επέκτασηβελτίωση–εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων Α/∆» σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του
αερολιµένα Χανίων.
Τη µε α.π. 261/Φ.95/08-02-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επέκταση Κτιρίου
Αεροσταθµού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου
στον Κρατικό Αερολιµένα Χανίων "Ι. ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» όπως τροποποιήθηκε µε την α.π.
1729/11-10-2012
Την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης µε α.π. 2107/6-12-2013
Τη µε α.π. C (2012) 5071 final / 25-7-2012 Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ επί της υπ’ αριθµ. SA
34586 (2012/N) κοινοποιηθείσας µεµονωµένης κρατικής ενίσχυσης εκσυγχρονισµού του
αερολιµένα Χανίων
Τις µε α.π. 24159/ΕΥΘΥ478/4-6-2013 κοινοποιηθείσες διαδικασίες παρακολούθησης και
διαχείρισης έργων υποδοµών που ενέχουν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων
Τη µε α.π. 2252/18-12-2013 αρχική Απόφαση Ένταξης της παρούσας πράξης στον Άξονα
Προτεραιότητας 10 του Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας
Το έγγραφο του ΥΠΑΑΝ µε α.π 45135/15-09-2014 (α.π. Ε∆ΑΜ 1600/Φ.62/24-09-2014) και τίτλο:
«Κάλυψη ιδίας συµµετοχής και ροή διαδικασίας χρηµατοδότησης πράξεων κρατικών
ενισχύσεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ Αεροδροµίων»
Τη µε α.π. 3135/238/16-1-2015 ΚΥΑ(ΦΕΚ124/τ.Β’/21-1-2015) µε τίτλο «Καθορισµός
της
διαδικασίας
εκταµίευσης ποσών προερχοµένων από το ποσοστό 50% των εσόδων
λογαριασµών
Τέλους Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερολιµένων (ΤΕΑΑ), ως ίδια
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συµµετοχή της ΥΠΑ, για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού Αερολιµένων,
για τα οποία έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ένταξης Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης.
Την αποστολή για προέγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου µε α.π. 1586/45/β/22-8-2014 (α.π.
Ε∆ΑΜ 1451/27-8-2014)
Την προέγκριση τροποποίησης από τη Μονάδα Γ της σύµβασης του έργου µε α.π. 1451/5-92014
Τη µε α.π. 1792/β//45/24-9-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων µε την
οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ της σύµβασης κατασκευής του έργου
Tο µε α.π. 2016/α/45/27-10-2014 έγγραφο της ΕΥ∆Ε Α/∆ Νοτίου Ελλάδος (α.π. Ε∆ΑΜ
1809/Φ.95/27-10-2014) µε το οποίο υποβλήθηκε αίτηµα 1ης τροποποίησης της Απόφασης
¨Ένταξης της πράξης του θέµατος
To εσωτερικό µήνυµα της Μονάδας Β προς τη Μονάδα Α µε σκοπό την 1η τροποποίηση της
πράξης µε α.π. 2051/4-12-2014
To ηλεκτρονικό µήνυµα της ΕΥΣ της 20-11-2014 σύµφωνα µε το οποίο δεν απαιτείται
σύµφωνη γνώµη από την ΕΥΣ καθώς δεν αυξάνεται η δηµόσια δαπάνη του έργου αλλά µόνο
η ιδιωτική
Τη ΣΑΕ Ε077 ΤΡΟΠ.0/17-09-2014 (Α∆Α: 7ΙΚΦΦ-89Ξ)
Τη µε α.π. 46274/22-9-2014 (ΦΕΚ 2573/Β/26-9-2014) Απόφαση µε τίτλο: «Ρυθµίσεις για τις
πληρωµές των δαπανών του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων»
H επιστολή µας προς την ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ µε α.π. 2479/Φ.95/18-2-2015 και τίτλο: «∆ιευκρινίσεις
σχετικά µε το έργο εκσυγχρονισµού του Αεροδροµίου Χανίων» όπου ζητούνται διευκρινίσεις
επί του φυσικού αντικειµένου της πράξης
Η απάντηση της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ µε α.π. ΑΘ/ΦΚ000/649/2-3-2015 (α.π. ΕΥ∆/ΥΜΕΠΕΡΑΑ
3066/Φ.95/6-3-2015)
Το θετικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα
τεκµηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης και
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης Κρατικής Ενίσχυσης :
«Επέκταση αεροσταθµού, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον
Κρατικό Αερολιµένα Χανίων ‘Ι.∆ασκαλογιάννης» µε κωδικό MIS 464971,
στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», στον άξονα Ι «Αεροπορικές µεταφορές – Αεροδρόµια
∆ιευρωπαϊκού δικτύου» συνολικού κόστους 56.040.156,16 €.
Η απαιτούµενη επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για την ολοκλήρωση της πράξης ανέρχεται σε
42.949.175,68€ (ποσοστό 76,64% του συνολικού προϋπολογισµού) και θα καλυφθεί από το Π∆Ε µε
χρέωση του λογαριασµού που αντιστοιχεί στον ενάριθµο του έργου 2012ΣΕ07780000 (σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στη σχετική Απόφαση 31).
Το υπόλοιπο ποσό (23,36%) 13.090.980,48€ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΥΠΑ σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, µε χρέωση του λογαριασµού που αντιστοιχεί στον ενάριθµο 2014ΣΕ07700002.
Ο λογαριασµός αυτός πιστώνεται από συνεισφορές του Τέλους Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης
Αερολιµένων (ΤΕΑΑ) µε βάση τα οριζόµενα στη Απόφαση (23) και στο σχετικό έγγραφο(22).
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
∆ικαιούχος της ενίσχυσης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)

Φορέας Υλοποίησης της πράξης

ΕΥ

∆ΗΜ.

ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

&

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ)
Τµήµα Κατασκευής Έργων Αθήνας
Κωδικός ΟΠΣ

464971

Κωδικος Π∆Ε Πράξης

∆ηµόσια ∆απάνη: 2012ΣΕ07780000 (Ε0778)
Ιδία ∆απάνη:

2014ΣΕ07700002 (Ε0770)

1.1 Φυσικό Αντικείµενο
Το έργο θα κατασκευαστεί εντός της υπάρχουσας έκτασης του αερολιµένα και αφορά:
α/α

Περιγραφή δράσης

Επιφάνεια (τ.µ.)

1

Επέκταση του αεροσταθµού που σήµερα έχει επιφάνεια 13325,5 τµ,
συµπεριλαµβανόµενης της αναδιαρρύθµισης και αναβάθµισης των υφιστάµενων
χώρων αυτού

2

Κατασκευή νέου κτιρίου αµαξοστασίου

3

Κατασκευή νέου κτιρίου χώρου φύλαξης απορριµµάτων

31.368,53

2.566
483,5
ΣΥΝΟΛΟ

34.418,03

4

∆ιαµόρφωση νέου περιβάλλοντα χώρου

19.995

5

Αναδιαµόρφωση υφιστάµενης επιφάνειας

21.600

Η διαµόρφωση νέου περιβάλλοντα χώρου αναλύεται ως ακολούθως:
α/α

Τµήµα

Περιγραφή δράσης

1

Περιβάλλων χώρος
κτιρίου

Επέκτασή του προς τα ανατολικά
Επέκταση στη δυτική πλευρά παραπλεύρως της µονάδας του
βιολογικού καθαρισµού (για τη στάθµευση 34 οχηµάτων
προσωπικού)
Επέκταση στη δυτική πλευρά, ανάµεσα στο κτίριο
αεροσταθµού και στη µονάδα του βιολογικού καθαρισµού,
(για τη δηµιουργία περιοχής εκτέλεσης αναστροφής οχηµάτων)
περιβάλλων χώρος περιµετρικά του κτιρίου του αµαξοστασίου,
τµήµα της περιµετρικής οδού και χώρος στάθµευσης 59
υπηρεσιακών οχηµάτων
περιβάλλων χώρος περιµετρικά του νέου πύργου ελέγχου και
χώρος στάθµευσης 23 υπηρεσιακών οχηµάτων συνολικής
επιφάνειας 1.405 τ.µ

2

Περιβάλλων χώρος
αµαξοστασίου

3

Περιβάλλων χώρος
του κτιρίου του νέου
πύργου ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ

Επιφάνεια
(τ.µ.)
8.440
1.350

1.750

7.050

1.405

19.995

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 30 µήνες.
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015.
Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής.
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1.2 ∆είκτες Παρακολούθησης
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
74:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ *

73:ΚΩ∆ΙΚΟΣ *
13
2201
2202

77:ΚΩ∆ΙΚΟΣ *
501
1

Αριθµός έργων τοµέα µεταφορών
Αεροδρόµια που αναβαθµίζονται
Χώροι αεροδροµίων που
κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται

75:ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
αριθµός
Αριθµός
M2

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
78:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ *
79:ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη
αριθµός
διάρκεια υλοποίησης της πράξης
Νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη
αριθµός
λειτουργία της πράξης

76:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1.00
1.00
34418.03

80:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
503
44

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ *
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ *
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ * ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
39
Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και
Αριθµός
1.00
της ελκυστικότητας των πόλεων
1901
Μεταβολή των επιπέδων θορύβου
Μη µετρήσιµος
0.00
2099
Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στη
Μη µετρήσιµος
0.00
γειτνιάζουσα περιοχή

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι συλλογικές αποφάσεις και τα ενάριθµα που χρηµατοδοτούν
την πράξη (ενεργές).
Συλλογικές αποφάσεις και ενάριθµα που χρηµατοδοτούν την πράξη (ενεργές)
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΑ Ι∆
Ε0770
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιδίας ∆απάνης (Ι∆):
∆ΑΠΑΝΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΑ
1012600
13.090.980,48€
(Ι∆)
ΚΩ∆.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
2014ΣΕ07700002
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΑ Ι∆
Ε0778
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ηµόσιας ∆απάνης (∆∆):
∆ΑΠΑΝΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΑ
1012600
42.949.175,68€
ΚΩ∆.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
2012ΣΕ07780000

Ο ενάριθµος της δηµόσιας χρηµατοδότησης της πράξης έχει χρηµατοδοτήσει και τη δεύτερη πράξη
που συνδέεται µε το έργο του εκσυγχρονισµού του Αερολιµένα Χανίων καθώς και τµήµα της ιδίας
δαπάνης της παρούσας πράξης. Τα µεγέθη που ακολουθούν αφορούν πληρωµές µέχρι την 12η
πιστοποίηση του έργου.
Πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον ενάριθµο της δηµόσιας χρηµατοδότησης:
ΚΩ∆ ΣΑ
Ε0778
Πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί στο Π∆Ε και αφορούν την Ι.∆.
ΦΟΡΕΑΣ ΣΑ
1012600
(συνεισφορά ΥΠΑ) της πράξης 464971:
ΚΩ∆ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
2012ΣΕ07780000
3.645.862,73€
Κάλυψη αναλογίας προκαταβολής του Πύργου Ελέγχου – ∆ηµόσια
∆απάνη (Υποέργο 01 της Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ 464983) :
282.201,08€
Σηµ: Το ποσό αυτό έχει αποσυρθεί από τον ενάριθµο δηµόσιας
χρηµατοδότησης της πράξης 464983.
Κάλυψη αναλογίας προκαταβολής των χώρων στάθµευσης που
αντιστοιχεί σε Ιδία δαπάνη ΥΠΑ (υποέργο 02 της Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ
464983) :
28.348,48€
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Οι αναφερθείσες εκκρεµότητες πρέπει να τακτοποιηθούν µε συνεργασία της ΥΠΑ µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες έτσι ώστε οι πληρωµές της Πράξης να εναρµονίζονται µε το εγκεκριµένο σχήµα
χρηµατοδότησης (χρηµατοδοτικοί πόροι κατά πηγή χρηµατοδότησης και ενάριθµο) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Συνηµµένα:
1. Παράρτηµα: Σύµφωνο Αποδοχής Όρων
2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
2. Φάκελος έργου
3. Μονάδα Α,Β,Γ
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
Ο δικαιούχος (ΥΠΑ) και η ΕΥ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ)/Τµήµα Κατασκευής Έργων Αθήνας ως φορέας υλοποίησης του έργου,
υποχρεούνται:
Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον
αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη
διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.
Να τηρούν τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου κρατικών ενισχύσεων όπως
αυτό συµπληρώνεται για έργα υποδοµών που ενέχουν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων µε την α.π.
24159/ΕΥΘΥ478/4-6-2013 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ
Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του να διασφαλίσουν το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης
λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό.
Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου, η ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ/Τµήµα Κατασκευής Έργων Αθήνας
υποχρεούται να µεριµνήσει ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις προσβασιµότητας και οι
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ και συγκεκριµένα την πρόσβαση στο φυσικό
και στο δοµηµένο περιβάλλον:
ι. οριζόντια προσβασιµότητα ( προσβάσιµες διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, προσβάσιµη
είσοδος, προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, ικανοποιητικό άνοιγµα θυρών, πλάτος
διαδρόµων, κτλ)
ii. κατακόρυφη προσβασιµότητα (ανελκυστήρας, κλιµακοστάσιο κλπ)
iii. σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ- µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κλπ)
κατάλληλα µέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών κλπ
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης κατασκευής του έργου «Επέκταση αεροσταθµού, βοηθητικές
εγκαταστάσεις και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιµένα Χανίων “Ι.
∆ασκαλογιάννης”», η ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ/Τµήµα Κατασκευής Έργων Αθήνας υποχρεούται να µεριµνά,
ώστε οι εγκρινόµενοι λογαριασµοί να υποστηρίζονται από επιµετρήσεις, ΠΠΑΕ και ανάλυση των
οφειλοµένων στον Ανάδοχο ποσών µε τρόπο που να διασφαλίζεται η διακριτή παρακολούθηση
των ποσοτήτων εργασιών και των πληρωτέων ποσών που αντιστοιχούν στην παρούσα Πράξη,
από τις ποσότητες εργασιών και τα πληρωτέα ποσά που αντιστοιχούν στα λοιπά τµήµατα του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της εν λόγω σύµβασης και, συγκεκριµένα, στα τµήµατα
που αναφέρονται στην κατασκευή:
• του Πύργου Ελέγχου που δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και
• των χώρων (α) στάθµευσης προσωπικού αεροδροµίου, χωρίς αντίτιµο και (β) στάθµευσης
τουριστικών λεωφορείων για τη µεταφορά οργανωµένων εκδροµέων, χωρίς αντίτιµο, το
κόστος της οποίας θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά από ίδιους πόρους της ΥΠΑ.
Τα λοιπά αυτά τµήµατα φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης κατασκευής
(Πύργος Ελέγχου και χώροι στάθµευσης) αποτελούν ξεχωριστή Πράξη µε MIS 464983.
Οι πληρωµές στον ανάδοχο να πραγµατοποιούνται διακριτά για κάθε πηγή χρηµατοδότησης
(∆ηµόσια-Ιδιωτική) και κάθε ένα από τα τρία προαναφερόµενα τµήµατα φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου.
Η ΕΥ∆Ε ΚΣΣΥ/Τµήµα Κατασκευής Έργων Αθήνας υποχρεούται να τηρεί µηχανογραφηµένο
σύστηµα οικονοµικής παρακολούθησης της Πράξης (δυνητικά και µε τη µορφή υπολογιστικών
φύλλων), το οποίο θα διασφαλίζει την ολοκληρωµένη καταγραφή της ροής των
χρηµατοδοτήσεων, των δαπανών και των πληρωµών (ανά πηγή χρηµατοδότησης), σε
συσχέτιση µε τα αντίστοιχα παραστατικά. Για τον σκοπό αυτό δύναται να υιοθετηθεί το υπόδειγµα
του Βιβλίου Αναλυτικής Καταγραφής Χρηµατοοικονοµικών Ενεργειών Πράξης (ΒΑΚΧΕΠ).
Για τα στοιχεία που αφορούν τη ροή των χρηµατοδοτήσεων και των πληρωµών της Ιδιωτικής
Συµµετοχής της ΥΠΑ, η ΕΥ∆Ε ΚΣΣΥ/Τµήµα Κατασκευής Έργων Αθήνας συνεργάζεται, µε την ∆/νση
Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών και την ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι, αντίστοιχα (η δεύτερη, αποτελεί τον
∆ιαχειριστή του Έργου κατά την έννοια της υπ’ αριθµ. 3135/238/16-1-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 124/Β/21-12015).
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Η
ΥΠΑ υποχρεούται να µεριµνήσει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την
τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων που έχουν δηµιουργηθεί στο Π∆Ε όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση του έργου εκσυγχρονισµού του Αεροδροµίου των Χανίων.
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