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ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 01/03/2011
Α.Π.: ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝ17/543

Α∆Α:
Προς:
3Η ΕΒΑ
Ταχ. ∆/νση :
ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ 7
T.K : 82100
ΧΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΛΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ », µε κωδικό ΟΠΣ 337433, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, 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 υπ΄ αριθµ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα”
για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο
του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας (CCI2007GR161 PO001).
3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Το µε αρ. πρωτ. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.

∆ιαδικασιών

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. ΕΥΤΟΠ/∆/ΦVIIIα/266/28-1-2011
(ΦΕΚ
240/Β/11-2-2011) «Τροποποίηση της κ.υ.α. υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000
(ΦΕΚ Β’1620) µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού και
την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 15903/29.7.2008 (ΦΕΚ 1635/Β/2008) κ.υ.α. σύστασης
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων του πρώην
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
4312/18-2-2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».
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6. Τη µε αριθµ. ΥΠΠΟΤ/∆ΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009 (ΦΕΚ 512/∆/7-12-2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού για το
διορισµό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, µε βαθµό 1ο της Κατηγορίας
Ειδικών Θέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ
Α’/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 50 του Π∆/τος 63/05 (ΦΕΚ 98
Α),
7. Την µε αρ. πρωτ. 4594/831/0020/23-6-2010 (ΦΕΚ 1036/Β/7-7-2010) Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού του
Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
του ΕΣΠΑ (2007-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Τη µε αρ. πρωτ. 7150/1438/13-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά
την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επ.
Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,
9. Την µε αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2687/05-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος», κωδικός
58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς»,
10. Την µε αρ. πρωτ. 341/03.02.11 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου προς
την ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα»,
11. 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 και αποτυπώνεται
στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
12. Tη µε αρ. Πρωτ. 504/28.02.11 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού &
Τουρισµού για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα»,
13. Το µε αρ. Πρωτ. 585/1.3.2011έγγραφο του δικαιούχου, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού το υπογεγραµµένο Σύµφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει

την

ένταξη

της

Πράξης

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΛΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ

ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του
ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης:
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(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.Κωδικός πράξης
Π∆Ε:

2.1.Κωδικός
ΣΑ:
2.2.Κωδικός
πράξης ΣΑ:

3.∆ικαιούχος:
4.Κωδικός
∆ικαιούχου:
5.Φυσικό
αντικείµενο της
πράξης:
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2011ΣΕ01480064
3Η ΕΒΑ
18025039
Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν µε την
πράξη αυτή αφορούν στη διατήρηση,
ανάδειξη και προβολή του µνηµειακού πλούτου που
περιλαµβάνεται στον αρχαιολογικό
χώρο του Μυστρά, του µοναδικού σωζόµενου, σε
όλη του σχεδόν την έκταση, βυζαντινού
οικισµού. Οι προγραµµατιζόµενες εργασίες,
αναστηλωτικές και στερεωτικές, αφορούν σε
κτίρια κοσµικής αρχιτεκτονικής (το παλάτι αλλά και
επιλεγµένα οικιστικά συγκροτήµατα),
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής (Μονή Περιβλέπτου)
τειχών και δρόµων. Επίσης,
προβλέπονται εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο
των ως άνω κτιρίων µε αποχωµατώσεις
και διαµορφώσεις, προσβάσεις. Ακόµη,ι
πραγµατοποιούνται έργα υποδοµής στον
οικισµό. Οι εργασίες αυτές αποβλέπουν στη
διατήρηση και προβολή των µνηµείων του
οικισµού, καθώς και στη δηµιουργία ενός
ολοκληρωµένου οικιστικού µνηµειακού συνόλου,
παρουσίασης και µελέτης του µεσαιωνικού
πολιτισµού της χώρας. Συγκεκριµένα, οι
αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις στον ήδη
ολοκληρωµένο οικοδοµικό οργανισµό στο παλάτι
θα αναδείξει τη συνθετική συγκρότηση του κτιρίου
στο σύνολό της ως µεγάλου
δηµιουργήµατος του βυζαντινού πολιτισµού, αλλά
και στις επιµέρους µορφές του και
ακόµη, θα επιτρέψει τη δηµιουργία ενός µεγάλου
µουσείου βυζαντινού πολιτισµού της
Πελοποννήσου µε διεθνή προβολή. Σε ό,τι αφορά
τα οικιστικά συγκροτήµατα µε τις
εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης θα
διατηρηθούν µοναδικά µνηµεία αυτού του
είδους, θα δηµιουργηθούν ενότητες µουσειακές
αναγνώσιµες και επισκέψιµες από το
κοινό και συγχρόνως εξυπηρέτησης των αναγκών
λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου.
Τα έργα υποδοµής στοχεύουν στη διατήρηση του
φυσικού αναγλύφου και στην
εξασφάλιση εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε
κτίρια και στο σύνολο του οικισµού.
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Συγχρόνως µε αυτά τα έργα θα γίνουν άµεσα
σχετιζόµενες επεµβάσεις στους
παρακείµενους δρόµους, στον οικοδοµικό
οργανισµό κτιρίων όπως, της µονής
Περιβλέπτου και των οχυρώσεων. Συνολικά η
συντήρηση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού
χώρου του Μυστρά θα προβάλλει το βυζαντινό
πολιτισµό της Ελλάδας και θα επηρεάσει
σηµαντικά την πολιτιστική προβολή της
Πελοποννήσου και την ανάπτυξη του τόπου.
1 υποέργο. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
1α) Παλάτι: ∆υτική και ανατολική πτέρυγα:
∆ιαµόρφωση-προετοιµασία χώρων για την
δηµιουργία µουσείου. Αρµολογήµατα, επιχρίσµατα
θολοδοµιών, δάπεδα (δάπεδα
εδάφους και πάνω από θολοδοµίες), αρχιτεκτονικός
εξοπλισµός και εξυπηρέτηση.
∆ιαµόρφωση και ανάδειξη εξωτερικών χώρωνπροσβάσεις. Ξύλινες κατασκευές: ∆άπεδο
ανατολικής στοάς, οροφή κτιρίου Μ.
Καντακουζηνού, περιµετρικό θρανίο αίθουσας του
θρόνου, εσωτερικά φύλλα παραθύρων. Εξωτερικός
φωτισµός.
1β) Οικίες:
Λάσκαρη. Αναστηλωτικές εργασίες -διαµόρφωση
επιµέρους µορφών και χώρων,
παρουσίαση στο κοινό (δάπεδα, παράθυρα κτλ).
Ανάδειξη, παρουσίαση, διαµόρφωση
περιβάλλοντος χώρου, συγκροτήµατος Β∆ της
οικίας, προσβάσεις και σύνδεση µε τα
κύρια στοιχεία του πολεοδοµικού µεσαιωνικού
ιστού.
Συγκρότηµα πίσω από το παλάτι. Αναστήλωση
βόρειας πτέρυγας και διαµόρφωση
χώρων υγιεινής στο ισόγειο- πρόσβαση.
Παλατάκι και οικίες στα Β∆ του. Εργασίες ανάδειξης
και προσβασιµότητας.
2) Μονή Περιβλέπτου: Στερέωση βραχωδών
πρανών. Εργασίες σχετιζόµενες µε την
εφαρµογή της µελέτης στερέωσης των βραχωδών
πρανών,
ανακεράµωση, στερέωση κωδωνοστασίου
αρµολογήµατα. Σύνδεση µε το προβλεπόµενο
δίκτυο. Ανάδειξη του µνηµείου.
3) Πύλη Μονεµβασίας: Στερέωση βραχωδών
πρανών. Εργασίες σχετιζόµενες µε
την εφαρµογή της µελέτης στερέωσης των
βραχωδών πρανών, αρµολογήµατα υπερκείµενων
και γειτονικών τοιχοδοµιών
4) Πύλη Μαρµάρας: Στερέωση βραχωδών πρανών.
Εργασίες σχετιζόµενες µε την
εφαρµογή της µελέτης στερέωσης
των βραχωδών πρανών, αρµολογήµατα
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υπερκείµενων και γειτονικών τοιχοδοµιών
5) ∆ίκτυο Η/Μ: Υδροδότηση, αποχέτευση,
ηλεκτροδότηση ΝΑ περιοχής
αρχαιολογικού χώρου.
Παρεµβάσεις στο δρόµο όπου περνούν τα δίκτυα.
6) ΑΜΕΑ (πρόσβαση Άνω και Κάτω Πύλη).
7).Έντυπη προβολή έργου: Πινακίδες
χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ. Πινακίδες σε ειδικό
ύψος. Ενηµερωτικό ΑΜΕΑ (µπραϊγ). ∆ηµοσίευση
έργων.Η Νέα Μονή της Χίου βρίσκεται στους
πρόποδες του Προβάτειου Όρους στο κέντρο του
νησιού. Η ίδρυσή της ανάγεται στον 11ο αιώνα. Τα
κελιά της µονής ανάγονται σε διάφορες
φάσεις. Από τα µέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, κανένα
από τα κελιά δεν ανάγεται στη
βυζαντινή περίοδο. Γενικά χρονολογούνται βάσει
των πηγών, µαρτυριών των περιηγητών
και των επιγραφών των υπερθύρων τους, από τον
17ο αιώνα και µετά. Τα περισσότερα
από αυτά καταστράφηκαν µε τον καταστροφικό
σεισµό του 1881 και είτε
εγκαταλείφθηκαν είτε ανακατασκευάστηκαν. Το
συγκεκριµένο συγκρότηµα κελιών, που
βρίσκεται βόρεια του καθολικού της µονής, βάσει
της επιγραφής του υπερθύρου,
χρονολογείται το 1885, χρονολογία που συµπίπτει
µε τις µαρτυρίες περιηγητών.
Το κτίριο είναι λιθόκτιστο διώροφο. Το ισόγειο
αποτελείται από τρεις θολοσκεπείς
χώρους. Ο όροφος αποτελείται από τέσσερις
χώρους. Οι τρεις χώροι στεγάζονται µε
ενιαία µονόριχτη κεραµοσκεπή, ενώ ο τέταρτος
προς βορρά µε µία επίσης µονόριχτη
στέγη, σε χαµηλότερη στάθµη.
Το κτίριο έχει υποστεί σηµαντικές φθορές που
οφείλονται κυρίως στην υγρασία λόγω
έλλειψης µέριµνας απορροής των οµβρίων, τα
οποία διαποτίζουν τη λιθοδοµή. Επίσης οι
βορειοανατολικές τοιχοποιίες λόγω επιχώσεων και
έλλειψης υγροµόνωσης παρουσιάζουν
προβλήµατα στα κονιάµατα δόµησης και στα
εσωτερικά επιχρίσµατα. Στην ανωδοµή των
λιθοδοµών εµφανίζονται έντονες ρηγµατώσεις λόγω
των εφελκυστικών δυνάµεων που
δηµιουργεί η στέγη.
Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του έργου
πέρα από τις βασικές προεργασίες
(καθαρισµό από βλάστηση των αύλειων χώρων,
αποµάκρυνση οικοσκευών, τοποθέτηση
ικριωµάτων κ.λ.π.), αρχικά θα γίνει αποξήλωση των
εσωτερικών επιχρισµάτων, καθαίρεση
των δαπέδων του ισογείου από τις τσιµεντοκονίες,
αποχωµάτωση του αύλειου
περιµετρικού χώρου για στερέωση και στεγάνωση
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των τοιχοποιιών, καθώς και του
υπαίθριου χώρου του ορόφου και των δαπέδων του
ισογείου για στεγάνωση των χώρων,
αποξήλωση ψευδοροφών, κουφωµάτων ξύλινων
διαχωριστικών κατασκευών, ειδών
υγιεινής, αποµάκρυνση ασβεστωµάτων. Παράλληλα
καθαιρείται η επικεράµωση της
στέγης και ο ξύλινος σκελετός της και
κατασκευάζεται περιµετρική δοκός και γίνεται
ανάκτηση των ανώτερων τµηµάτων των λιθοδοµών
που φέρουν την στέγη, η οποία στη
συνέχεια ανακατασκευάζεται. Θα γίνει καθαρισµός
αρµών, αντιµετώπιση ρωγµών,
αρµολογήµατα, ενέµατα. Ακολουθεί κατασκευή των
υποστρωµάτων των δαπέδων. Γίνονται
ηλεκτροµηχανολογικές και υδραυλικές
εγκαταστάσεις. Κατασκευάζονται εκ νέου
διαχωριστικοί τοίχοι στο εσωτερικό για τους χώρους
υγιεινής και επιστρώνονται µε
πλακίδια τα εσωτερικά δάπεδα του ισογείου και µε
ξύλινα του ορόφου.
Ανακατασκευάζονται ψευδοροφές. Τοποθετούνται
ξύλινα ταµπλαδωτά κουφώµατα
εσωτερικά και εξωτερικά. Χρωµατίζονται εσωτερικά
τα επιχρίσµατα. Χρωµατίζονται τα
κουφώµατα. ∆ιαµορφώνεται ο περιβάλλων χώρος
και τοποθετείται ράµπα Α.µΕΑ.
Τα συγκροτήµατα των κελιών της µονής
καταρρέουν το ένα µετά το άλλο και πέρα από
την αλλοίωση του µνηµείου, εγκυµονούν κινδύνους
τόσο για τους επισκέπτες όσο και για
τους µοναχούς. Η αποκατάσταση του τµήµατος
αυτού της βόρειας πτέρυγας των κελιών
αποτελεί µέρος της προσπάθειας της Εφορείας να
διασώσει τα συγκροτήµατα των κελιών
της Μονής, που συνιστά µνηµείο Παγκόσµιας
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Unesco.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το διώροφο
κτίριο θα χρησιµοποιηθεί και πάλι ως
κελί των µοναχών της Μονής, ενώ ο δυτικός
ισόγειος χώρος θα έχει τη χρήση εκθετηρίουεκδοτηρίου.

6.Παραδοτέα
πράξης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

9401

7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μνηµεία – Αρχαιολογικοί
Χώροι που
αναδεικνύονται

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αριθµός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

1
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8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 16.97(µήνες)
9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015
10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ
Ε.Π.

364,188.45

393,090.00

1. Άµεσες ∆απάνες
1α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

28,901.55

ii. ΦΠΑ
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

393,090.00

Σύνολο (1)
2. Έµµεσες ∆απάνες
2α. Βάσει
παραστατικών

393,090.00

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού
ποσοστού επί των αµέσων δαπανών
Σύνολο (2)
3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων

393,090.00

ΣΥΝΟΛΑ

393,090.00

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται
σε 393,090.00 €.

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1ης

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 393,090.00 και επιµερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩ∆. ΣΑ: Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 393,090.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.∆.Ε ανέρχεται
σε 239,050.00 ευρώ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ01480064

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2): 0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.∆.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο
Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο διαβιβάστηκε στον
∆ικαιούχο µε το υπ' αρ. Πρωτ. 419/28.02.11 και επεστράφη υπογεγραµµένο στην Ειδική
Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού µε το υπ' αρ. Πρωτ. 585/1.3.2011 έγγραφο του
∆ικαιούχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΙΝΑ ΜΕΝ∆ΩΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάµενη της Μονάδας ∆’

Κ. Ντέντε
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΠΟΤ - ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ
3. ΕΥ∆ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
Εσωτερική ∆ιανοµή
1.

Γραφείο Γ. Γραµµατέως

2.

Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού: Μονάδες Α1, Β1, Γ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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