
Α/Α
Κωδικός 

ΟΠΣ
Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Τελικός ∆ικαιούχος Παρατηρήσεις

1 128102
Νέο κτίριο αεροσταθµού µε τον περιβάλλοντα 

χώρο στον κρατικό αερολιµένα Ρόδου ∆ιαγόρας  
24.363.111

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. / 

Ε.Υ.∆.Ε. 

Αεροδροµίων 

Νοτίου Ελλάδος 

Στάδιο συµπλήρωσης του φακέλου κλεισίµατος του έργου µε 

φωτογραφία της αναµνηστικής πινακίδας. Η διαδικασία κλεισίµατος µε 

την έκδοση της σχετικής απόφασης θα ολοκληρωθεί έως 31/3/2012

2 57068 Λιµάνι Κω 5.310.696 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. / ∆4
Στάδιο υποβολής φακέλου κλεισίµατος του έργου.  Η διαδικασία 

κλεισίµατος µε την έκδοση της σχετικής απόφασης θα ολοκληρωθεί έως 

31/3/2012

3 68962 Λιµάνι Καρδάµαινας Κω 2.226.118
∆.Λ.Τ. Νότιας 

∆ωδ/σου

Σύµφωνα µε την πληροφόρηση της Υπηρεσίας µας, πραγµατοποιήθηκε 

η εκκρεµούσα σύνδεση µε τα δίκτυα ΟΚΩ. Ωστόσο εξακολουθεί να 

υπολείπεται η αντικατάσταση ορισµένων pillars και η προµήθεια του 

φορητού συστήµατος πυρόσβεσης τα οποία προγραµµατίζεται να 

πραγµατοποιηθούν µετά την έγκριση του Π/Υ του ∆ΛΤ Κω. Η 

διαδικασία κλεισίµατος εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2012.

4 90618 Λιµενικά Έργα Αθηνιού ν. Θήρας 3.734.650

Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

(Ν.Α.Κυκλάδων)

Στάδιο σύνταξης τακτοποιητικού ΑΠΕ. Η οριστική παραλαβή 

προγραµµατίζεται εντός του πρώτου εξαµήνου του 2012 και αµέσως 

µετά θα πραγµατοποιηθεί η διαδικασία κλεισίµατος. ∆εν εκτιµάται ότι 

θα υπάρξει πρόβληµα ως προς την εµπρόθεσµη ολοκλήρωσή της.

5 102023

Λειτουργική βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου 

Φαληρακίου (τµήµα από διασταύρωση προς 

Κοσκινού έως διασταύρωση προς Λαδικό)

2.706.481
∆. Ρόδου 

(Καλλιθέας)

Η παραλαβή και η διαδικασία κλεισίµατος εκτιµάται ότι θα έχουν 

ολοκληρωθεί έως τις 31/3/2012.

6 75322

Επισκευές και ∆ιαρυθµίσεις των Κτιρίων του 

1ου Γυµνασίου Σύρου για την Εγκατάσταση του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου

2.944.620
Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου

Αποκαταστάθηκαν οι κακοτεχνίες που είχαν ενοπιστεί από τον ΕΣΠΕΛ 

και είχαν κατατάξει το έργο στην κατηγορία ii και εκδόθηκε πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής. Στον επανέλεγχο που πραγµατοποίησε ο 

ΕΣΠΕΛ, κατέταξε το έργο στην κατηγορία i, πλην όµως πρότεινε την 

πραγµατοποίηση επανελέγχου για την εξακρίβωση της αποκατάστασης 

κάποιων, µη ουσιωδών όπως τα χαρακτηρίζει ελαττωµάτων που 

εξακολουθούσαν να υφίστανται. Τα δεδοµένα αυτά αποτέλεσαν 

αντικείµενο τηλεφωνικής µας επικοινωνίας µε την ΕΥ Αρχή  Πληρωµής 

σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο προτεινόµενος επανέλεγχος από τον 

ΕΣΠΕΛ δεν έχει συµπεριληφθεί στον προγραµµατισµό του για το 

πρώτο εξάµηνο του 2012. Μετά τα παραπάνω, δόθηκε στην Υπηρεσία 

µας η κατεύθυνση να προχωρήσει στη διοικητικό κλέισιµο της πράξης, 

διαδικασία η οποία εκτιµάται πλέον ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως 

31/3/2012. 

7 99609

Πρόγραµµα Προώθησης της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας στην Εκπαίδευση του Νοµού 

∆ωδεκανήσου 

755.806

Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

(Ν.Α.∆ωδ/σου)

Πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα επιθεώρηση από την Υπηρεσία µας για 

την επιβεβαίωση της αποκατάστασης του απωλεσθέντος εξοπλισµού. Ο 

εξοπλισµός είχε αντικατασταθεί. Θα προχωρήσουµε άµεσα στο 

κλείσιµο της πράξης.

8 86055
Επέκταση και Αναβάθµιση Γενικού 

Νοσοκοµείου - Κέντρου Υγείας Νάξου 
5.747.692 ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

Στάδιο υποβολής φακέλου κλεισίµατος του έργου.  Η διαδικασία 

κλεισίµατος µε την έκδοση της σχετικής απόφασης θα ολοκληρωθεί έως 

31/3/2012

9 57172
Ολοκλήρωση Εγκαταστάσεων Βιολογικού 

Καθαρισµού ∆ήµου Λέρου (*)
∆. Λέρου Η διαδικασία κλεισίµατος ολοκληρώθηκε στις 30-1-2012.

10 76021
Επέκταση ∆ικτύου Αποχέτευσης Κρεµαστής και 

ΒΙΟ.ΚΑ. ∆. Πεταλούδων
3.310.075

∆.Ε.Υ.Α. Ρόδου 

(Πεταλούδων)

Η παραλαβή του τελευταίου υποέργου προγραµµατίζεται να 

πραγµατοποιηθεί εντός του πρώτου τριµήνου του 2012 και η διαδικασία 

κλεισίµατος έως τις 30/6/2012.

11 80127

∆ίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων Οικισµού 

Πλατύ Γιαλού ∆ήµου Σίφνου

1.565.526 ∆. Σίφνου

Εκδόθηκε ειδική διαταγή περικοπής της αποζηµίωσης του αναδόχου 

λόγω κάποιων συµβατικών του παραλείψεων οι οποίες ήταν και η αιτία 

καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου. Εκκρεµεί η παραλαβή του 

έργου και η έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ ώστε να προχωρήσει η 

σύνταξη φακέλου κλεισίµατος της πράξης. Εκτίµηση ολοκλήρωσης: 

30/6/2012.

12 100262 Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. Κορθίου Άνδρου 3.372.171
∆. Άνδρου 

(Κορθίου)

Αναµένεται σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ για το υποέργο των δικτύων 

ενώ παράλληλα κατασκευάζονται ιδιωτικές συνδέσεις που θα 

εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητα του έργου. Εκκρεµεί και η παραλαβή 

του υποέργου. Εκτιµάται η ολοκλήρωση της διαδικασίας κλεισίµατος 

έως 30/6/2012.

13 106349
Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυµάτων ∆ήµου Καµείρου
8.099.099

∆. Ρόδου 

(Καµείρου)

∆εδοµένου ότι η βεβαίωση περαίωσης του 1ου υποέργου έγινε τον 

Ιούνιο του 2010, η οριστική παραλαβή δεν µπορεί να γίνει πριν τον 

Ιούνιο του 2012 γιατί έχει 24µηνη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Αµέσως µετά θα πραγµατοποιηθεί η διαδιακασία κλεισίµατος της 

πράξης δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκρεµότητες.

14 75457
Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Νάουσας 

ν.Πάρου
2.344.666

Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

(Ν.Α.Κυκλάδων)

Η διαδικασία κλεισίµατος ολοκληρώθηκε στις 18-11-2011.

15 98988
Αποκατάσταση Κινηµατοθέατρου - Συνεδριακού 

Κέντρου Λακκίου Λέρου
2.532.705 ∆. Λέρου Η διαδικασία κλεισίµατος ολοκληρώθηκε στις 3-10-2011.

16 112214 Καταδυτικό Πάρκο Καλύµνου 1.099.666 ∆. Καλυµνίων
Στάδιο σύνταξης του φακέλου κλεισίµατος. Η σχετική διαδιακασία 

αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000 - 2006
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17 85128
Φράγµα Ανάσχεσης - Εµπλουτισµού Βακέτας ν. 

Τήνου
2.135.474

Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

(Ν.Α.Κυκλάδων)

Σύµφωνα µε τηλεφωνική ενηµέρωση που είχαµε από το ∆ήµο Τήνου 

που είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου, βρέθηκε λύση για την 

εξασφάλιση της λειτουργικότητας του έργου και θα έχουµε σύντοµα και 

έγγραφη επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού. Μετά από αυτό θα 

προχωρήσουµε στο διοικητικό κλείσιµο της πράξης 

18 85549 Αξιοποίηση Ταµιευτήρα Παρθενίου ν. Λέρου 4.282.577 ∆. Λέρου

∆εν έχει εξασφαλιστεί ακόµη η λειτουργικότητα του έργου καθότι 

εκκρεµούν συµπληρωµατικές εργασίες στον ταµιευτήρα µε µέριµνα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ∆υστυχώς έχουν 

περάσει πολλά χρόνια από τότε που τέθηκε το θέµα στο παραπάνω 

Υπουργείο και παρά τις τακτικές µας παρεµβάσεις, τις συσκέψεις κ.λ.π. 

δεν έχει βρεθεί ακόµη λύση για να γίνει το φράγµα λειτουργικό. 

Θεωρούµε πλέον εξαιρετικά δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να 

πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες ενέργειες και να καταστεί το έργο 

λειτουργικό µέχρι τον ερχόµενο Σεπτέµβριο γεγονός που θα καταστήσει 

µη επιλέξιµο τόσο το έργο της αξιοποίησης όσο και το αρχικό έργο 

κατασκευής του φράγµατος.

19 107932 Αλιευτικό Καταφύγιο στο Φοινίκι Καρπάθου 750.104
∆.Λ.Τ. Νότιας 

∆ωδ/σου

Εκτιµάται ότι η οριστική παραλαβή και το κλείσιµο του έργου θα γίνουν 

έως 31/3/2012. 

20 84836
∆ίκτυα Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. 

∆ήµου Αστυπάλαιας
4.641.188 ∆. Αστυπάλαιας

Εκτιµάται ότι η οριστική παραλαβή και το κλείσιµο του έργου θα γίνουν 

έως 30/6/2012. Έχει ζητηθεί η συνδροµή της ΜΟ∆ ΑΕ στη σύνταξη του 

φακέλου ολοκλήρωσης.   

21 99355 Έργα ύδρευσης Ανάφης 507.370 ∆. Ανάφης

Πραγµατοποιήθηκε η εκκρεµούσα οριστική παραλαβή του έργου και 

αποµένει η αποστολή στοιχείων του φακέλου ολοκλήρωσης της πράξης 

ώστε να εκδοθεί η σχετική απόφαση. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για έναν 

από τους πλέον αδύναµους τελικούς δικαιούχους του Προγράµµατός 

µας, έχει ζητηθεί η συνδροµή της ΜΟ∆ ΑΕ στη διαδικασία 

συµπλήρωσης του φακέλου κλεισίµατος του έργου. 

22 102813
Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο 

Αστυπάλαιας
597.174

Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

(Ν.Α.∆ωδ/σου)

Η διαδικασία κλεισίµατος ολοκληρώθηκε στις 24-11-2011.

23 122663
Αγκυροβόλιο Σκαφών Αναψυχής στη Σκάλα 

Αστυπάλαιας
1.918.722 ∆.Λ.Τ. Κω

Εγκρίθηκε ΑΠΕ µε τις εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών που είχαν 

προκληθεί από θεοµηνία και εγκράφηκε στο Π∆Ε ο σχετικός Π/Υ καθώς 

και πίστωση για το έτος 2011. Παρότι δόθηκε η σχετική εντολή στον 

ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης δεν έχει γίνει 

καµία ενέργεια από µέρους του µέχρι σήµερα. Υπάρχει υψηλός βαθµός 

επισφάλειας ως προς την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του συγκεκριµένου 

έργου δεδοµένου ότι και το φυσικό αντικείµενο που πρέπει να 

υλοποιηθεί είναι σηµαντικό.

24 122712 Ανάδειξη Ηφαιστείου Νισύρου 1.078.452 ∆. Νισύρου Η διαδικασία κλεισίµατος ολοκληρώθηκε στις 28-11-2011.

Σύνολο 86.024.145


