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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ " με κωδικό MIS
352215
στα Επιχειρησιακά Πρόγραμματα :
<< Ψηφιακή Σύγκλιση >>
<< Μακεδονία - Θράκη >>
<< Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου >>
<< Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος >>
<< Αττική >>
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
2. Την Απόφαση ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως
ισχύει,
3. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 υπουργικές αποφάσεις και ισχύει,
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/2007 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 22840 ΔΙΟΕ 1091 (ΦΕΚ1011/Β/30-5-2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/5.10.2006) για την μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για
την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού,
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7. Την με αρ. πρωτ. 43079/ΕΥΣ5909/22-09-2008 υπουργική απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,ΑΔΑ:
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8. Το ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-06-2011) περί «…συγχώνευσης των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας…»,
9. Το ΠΔ 66/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-06-2011) περί διορισμού υπουργών, υφυπουργών και αναπληρωτών υπουργών,
10. Την υπ’ αρ. 2667/11-07-2011 (ΦΕΚ 1603/11-07-2011) απόφαση ανάθεσης, στον υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού (άρθρο 4
του π.δ. 189/2009 Α 221),
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6318/712/08-02-2010 (ΦΕΚ 46/Υ.Ο.Δ.Δ./09-02-2010) απόφαση "Διορισμός Ειδικού Γραμματέα της
Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας"
12. Την υπ’ αρ. 30471/ΔΙΟΕ 1276 (ΦΕΚ 1129/23.07.2010) υπουργική απόφαση (ΥΑ) "Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής εγγράφων με «εντολή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ
ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης", όπως τροποποιήθηκε
με την υπ' αρ. 50259/ΔΙΟΕ2101 απόφαση (ΦΕΚ 1825/Β/22-11-2010) και ισχύει,
13. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορούν την έγκριση κριτηρίων
επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,
14. Την με αρ. πρωτ. 151.350/ΨΣ720-Α2 της 15/02/2011, με κωδικό 26, πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
15. Την με αρ. πρωτ. 2172/12.05.2011 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Α.Ε.» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»,
16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης
Πράξης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

Αποφασίζει
την Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ"
ως εξής :
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιχειρησιακό

Άξονας

Προτεραιότητας

Πρόγραμμα

Ποσοστό
(%)

04 Ψηφιακή Σύγκλιση
09 Μακεδονία - Θράκη
09 Μακεδονία - Θράκη
11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου

02 ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
04 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ
05 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ
06 Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου

12 Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα -

Αιγαίου
05 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς

Ήπειρος
13 Αττική

Ελλάδας
02 Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
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δαπάνη από Ε.Π.

MIS επι μέρους
Πράξης

56.80
15.20
3.20
0.90

2,697,211.39
721,788.96
151,955.57
42,737.50

352215001
352215002
352215003
352215004

3.10

147,206.96

352215005

20.80

987,711.21

352215006

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Επιλέξιμη δημόσια

1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΑΔΑ: 45Β3Φ-ΝΥΖ

352215
Ε2158

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2011ΣΕ21580024
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

4. Κωδικός Δικαιούχου:

5070592

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος, μέσα από το οποίο θα
καταστεί δυνατή η διαρκής μέτρηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο του συνόλου
των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών
κεραιών κάθε είδους. Παράλληλα, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα μέσω του
διαδικτυακού τόπου, που θα δημιουργηθεί, να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις των τιμών
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που θα καταγράφονται από τους σταθμούς
μέτρησης.
Οι υποδομές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα αποτελέσουν το αντικείμενο του
έργου θα είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 5.5 GHz,
αδειοδοτούμενες και μη), όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
• Δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (όπως δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και νέας
γενιάς GSM-900 και GSM-1800 & UMTS), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κλπ
• Ακτινοβολίες από πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κλπ.
• Ραντάρ
• Ραδιοσυσκευές και δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια, όπως Wireless Hotspots, εταιρικές
ζεύξεις κτλ
Το έργο περιλαμβάνει:
• την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της η/μ
ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα
• την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 13 φορητών σταθμών μέτρησης
• τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
μέτρησης
• τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων
• την ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΠΣ), στο οποίο θα
προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων
• την ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης για την προβολή των δεδομένων
μέτρησης και της διάθεσης αυτών στο Διαδίκτυο.
Η βασική λειτουργικότητα του συστήματος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής :
• Τα αποτελέσματα θα μπορούν να διαχωριστούν βάσει της συχνότητας (ή ζωνών
συχνοτήτων) και της καταγεγραμμένης τιμής μέτρησης. Η κεντρική βάση θα αποθηκεύει
πλειάδα χαρακτηριστικών / μεταδεδομένων για κάθε μέτρηση, όπως υποκείμενη
τεχνολογία και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη μέτρηση π.χ ενδεχόμενη
πηγή, ένταση, εύρος συχνότητας, πυκνότητα ροής ισχύος κτλ. Τα παραπάνω
χαρακτηριστικά θα μπορούν να παρουσιαστούν στη δικτυακή μορφή, κατ’ απαίτηση του
χρήστη και με τρόπο κατανοητό.
• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παρουσιάζονται μέσα από έναν γεωγραφικό χάρτη
της χώρας, με δυνατότητα επιλογής και προβολής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, υπό
τη μορφή στρώματος (ή overlay/underlay αντίστοιχα).
• Η παρουσίαση των μετρήσεων θα δίνει τη δυνατότητα για παρουσίαση του ιστορικού των
μετρήσεων, έτσι οποιοσδήποτε θα μπορεί να παρακολουθεί τη πορεία εμφάνισης Η/Μ
πεδίων.
• Η δικτυακή εφαρμογή θα διαθέτει λειτουργία αναζήτησης και προβολής σύνθετων
ερωτημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η πληροφόρηση για:
- τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε μια συγκεκριμένη περιοχή
- τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη πηγή Η/Μ πεδίου
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- μέγιστες και ελάχιστες τιμές μετρήσεων, με δυνατότητα ειδοποίησηςΑΔΑ:
ALERT45Β3Φ-ΝΥΖ
σε
περίπτωση που μία τιμή σε μία περιοχή ξεπεράσει το ανώτερο επιτρεπτό όριο, κλπ
• Θα υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να μπορεί να
ενημερώνει για τυχόν αυθαίρετες ραδιοηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να πληροφορείται
και να ενημερώνεται γενικότερα για θέματα που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, κ.ο.κ..
• Επίσης θα υπάρχει η υπηρεσία SMS και email, ένα σύστημα ενημέρωσης του κοινού
για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο
περιβάλλον, τα οποία θα καταγράφονται από το σύστημα μετρήσεων.
• Επιπροσθέτως, μέσω μηχανισμών “alert” θα ειδοποιούνται οι αρμόδιο δημόσιοι φορείς
(πχ ΕΑΕΕ, ΓΓΕ, ΕΕΤΤ) για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παρατηρούμενα όρια
ακτινοβολίας υπερβαίνουν τα αντίστοιχα επιτρεπτά.
Το σύστημα θα μπορεί να διασυνδεθεί, να λάβει και να επεξεργαστεί στοιχεία και
πληροφορίες από άλλα συναφή συστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν
όπως π.χ ΕΣΔΕΦΡ (www.eett.gr), ΕΡΜΗΣ
(http://hermes.physics.auth.gr/gr/emrinfo_basic), pedion24 (http://www.pedion24.gr)
κλπ.
6. Παραδοτέα πράξης:

Από την πράξη θα προκύψουν οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες σε λειτουργία:
(α) Υπηρεσία προβολής με τρήσεων (ιστορικού μετρήσεων, συγκριτικών μετρήσεων,
καταγεγραμμένων επιτόπιων μετρήσεων)
(β) Υπηρεσία υποβολής Αιτημάτων μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας. Ενστάσεων –
Καταγγελιών
(γ) Υπηρεσία άμεσης – περιοδικής ενημέρωσης.
Οι υπηρεσίες αυτές θα καλύπτουν όλες τις επιμέρους διαδικασίες που προβλέπονται
αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
Τα επιμέρους παραδοτέα ανά υποέργο είναι αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στο
Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης:
Υποέργο 1 «Ανάπτυξη του δικτύου σταθμών μέτρησης και των ψηφιακών υπηρεσιών»
Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης απαιτήσεων συστήματος
• Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης (για το σύνολο του συστήματος που υποστηρίζει τις
ψηφιακές υπηρεσίες), που θα περιλαμβάνει
- Αναλυτική καταγραφή και ανάλυση σχεδιασμού απαιτήσεων διαδικτυακής πύλης,
εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και εφαρμογών, πλατφόρμας GIS και ψηφιακών
υπηρεσιών.
- Αναλυτικό σχεδιασμό υλοποίησης περιεχομένου ανά ενότητες,
- σχεδιασμό διεπαφών προσβασιμότητας
• Σχέδιο Διαλειτουργικότητας
• Σχέδιο Μετάπτωσης
• Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου
• Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο
των παραλαβών του Έργου:
- αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests)
- δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests)
- δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests)
- δοκιμών προσβασιμότητας και ευχρηστίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (accessibility &
usability tests)
• Αποτίμηση οφέλους, ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και Πολιτική Ασφάλειας του
συστήματος.
• Εγκατεστημένοι σταθμοί μέτρησης, σε λειτουργική ετοιμότητα
• Ολοκληρωμένο δίκτυο διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων
• Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής)
• Εγκατεστημένο έτοιμο λογισμικό, σε λειτουργική ετοιμότητα
• Εγκατεστημένες εφαρμογές, πλήρως υλοποιημένες (λειτουργικότητα), ελεγμένες βάσει
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καθορισμένων (επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, έτοιμες για (α) υποδοχή
δεδομένων (από μετάπτωση ή καταχώρηση) και (β) για την έναρξη της Δοκιμαστικής
Λειτουργίας
• Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής)
• Οι προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες δοκιμασμένες σε συνθήκες πλήρους
επιχειρησιακής λειτουργίας
• Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε κανονική επιχειρησιακή
λειτουργία από σύνολο προβλεπομένων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυημένου
Επιπέδου Υπηρεσιών
• Τεύχος αποτελεσμάτων δοκιμαστικής λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου
Επιπέδου Υπηρεσιών
• Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (ένα (1) μήνα πριν την έναρξη
της εκπαίδευσης)
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης / Εκπαίδευση χρηστών τοπικών συστημάτων – διαχειριστών
κεντρικού συστήματος
• Έκθεση απολογισμού εκπαίδευσης.
• Οι προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες δοκιμασμένες σε συνθήκες πλήρους
επιχειρησιακής λειτουργίας, έτοιμο προς Οριστική Παραλαβή από Αναθέτουσα Αρχή
• Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε κανονική επιχειρησιακή
λειτουργία από σύνολο προβλεπομένων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυημένου
Επιπέδου Υπηρεσιών
• Υποστήριξη Χρηστών
• Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου
Επιπέδου Υπηρεσιών
Υποέργο 2 «Προμήθεια του κεντρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ψηφιακών
Υπηρεσιών»
• Σχέδιο – πρόταση του εξοπλισμού που πρόκειται να προσφερθεί στο πλαίσιο του
υποέργου
• Εγκατεστημένος εξοπλισμός, σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή
εξοπλισμού)
• Εγκατεστημένο λογισμικό συστήματος , σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική
παραλαβή λογισμικού)
• Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις
πραγματικές (εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη κοινότητα χρηστών,
χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα), έτοιμος/ες να μπει σε Παραγωγική Λειτουργία
υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών
• Σειρά εγχειριδίων (λειτουργικής & υποστηρικτικής) τεκμηρίωσης
• Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου
Επιπέδου Υπηρεσιών
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

11
4202

Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας
Αριθμός
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες που είναι Πλήρως
Αριθμός
Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 25.48 (μήνες)

Τιμή Στόχος

1.00
3.00

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Άμεσες Δαπάνες
i.χωρίς ΦΠΑ

3,860,659.84

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

ΑΔΑ: 45Β3Φ-ΝΥΖ
Βάση
Παραστατικων

4,748,611.60
ii.ΦΠΑ

887,951.76
4,748,611.60
4,748,611.60

Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

4,748,611.60
4,748,611.60

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 4,748,611.60 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 4,748,611.60 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 4,748,611.60 ευρώ και Π/Υ(2)
ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

0.00

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε2158

Φορέας ΣΑ:

1010100

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

2011ΣΕ21580024

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 4,748,611.60 (ποσό σε
ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2011 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 0.00 (ποσό σε ευρώ)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρκόπουλος Αντώνιος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Υπ.Εσωτερικών Αποκέντρωσ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης) (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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