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ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος ενετικών οχυρώσεων Χανίων (προμαχώνα San
Salvatore και επιπρομαχώνα Santa Caterina) και ενοποίηση δυτικής τάφρου»" με κωδικό MIS 305627 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (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 Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
4.

Το

με

αρ.

πρωτ.

23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008

Εγχειρίδιο

Διαδικασιών

Διαχείρισης

και

Ελέγχου

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06.03.2013 (ΦΕΚ 610/Β/2013) «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄1620) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.02.2009) και ΕΥΤΟΠ/Δ/ ΦVIIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ
240/Β/11.02.2011) όμοιες αποφάσεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
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και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως, και του Π.Δ.119/2013 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/Α/25-06-2013)
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΙΟΙΚ/Α1/111292/17875/14872/ 7779/1.7.2013 (ΦΕΚ 309/Δ/01.07.2013) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ,για το διορισμό από 25/06/2013 της Στυλιανής Μενδώνης του
Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 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 ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98 Α),
8. 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,
9. 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,
10. 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τις διατάξεις του Ν.4109 (ΦΕΚ 16/Α/23.01.2013) "Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις", και
ιδιαίτερα το άρθρο 3 αυτού "Κατάργηση του ΝΠΙΔ Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων
(ΤΔΠΕΑΕ)"
12. Την Υ.Α με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/86602/43054/5964/2940/30.05.2013 "Υπαγωγή Επιστημονικών
Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης Αρχ/κων έργων στις οικείες Δ/νσεις της κεντρικής υπηρεσίας και στις οικείες περιφερειακές
υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού"
13. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
14.

Την

υπ.

αριθμ.

ΕΥΠΟΤΑ1/Π/ΕΠΑΝ12/617/15.02.2013,

2η

τροποποίηση

της

υπ.

αριθμ.ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΠΑΝ12/3041/07.12.2010 απόφασης ένταξης της εν θέματι πράξης.

Αποφασίζει
την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος ενετικών οχυρώσεων Χανίων (προμαχώνα San Salvatore
και επιπρομαχώνα Santa Caterina) και ενοποίηση δυτικής τάφρου»" στον Αξονα Προτεραιότητας "03 - Βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Σελίδα 2 από 7

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΛΤΘ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

305627
Ε0148

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2010ΣΕ01480145
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

10109041

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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Ο Προμαχώνας San Salvatore βρίσκεται στη βόρειο – δυτική γωνία των ενετικών
οχυρώσεων, ο οποίος πήρε το όνομα από το ναό και τη Μονή του San Salvatore που
σώζεται στην περιοχή. Επάνω από τον προμαχώνα υπάρχει ο ομώνυμος
τετράπλευρος επιπρομαχώνας που κάλυπτε μαζί με το Φρούριο Φιρκά την περιοχή
της θάλασσας και ένα τμήμα της δυτικής πλευράς των οχυρώσεων. To Φεβρουάριο
του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες στον προμαχώνα San Salvatore και στην cortina του
δυτικού τμήματος των Οχυρώσεων. Σε πρώτη φάση αποκαταστάθηκε το ΝΔ μέτωπο
του προμαχώνα στην Α’ φάση, με αντικατάσταση των φθαρμένων λίθων με λίθους
ανάλογης σύστασης (αμμουδάρα). Στη Β’ φάση θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην
Βόρεια Πλευρά και στη Χαμηλή Πλατεία όπως επίσης στον Επιπρομαχώνα Santa
Caterina.
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, με αναφορά
στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του.
1.1 Καθαίρεση υπάρχοντος, δομική αποκατάσταση και ανακατασκευή του
PARAPETO σε ύψος σύμφωνα με τη μελέτη, στην βόρεια και δυτική πλευρά του
προμαχώνα SAN SALVATORE.
1.2 Συμπληρώσεις- αντικαταστάσεις με νέους λίθους των φθαρμένων διακοσμητικών
λίθων του CORDONE στη βόρεια και δυτική πλευρά του προμαχώνα SAN
SALVATORE .
1.3 Συμπληρώσεις καθ΄ ύψους με νέους λίθους και κονίαμα των SPERONE σύμφωνα
με την μελέτη στη βόρεια και δυτική πλευρά του προμαχώνα SAN SALVATORE .
1.4 Συμπλήρωση και επέκταση του υψηλού PARAPETO και SPERONE στη δυτική
πλευρά του προμαχώνα SAN SALVATORE.
1.5 Αντικατάσταση και συμπλήρωση με νέο τοίχο από αργολιθοδομή στη ανατολική
πλευρά του προμαχώνα SAN SALVATORE .
1.6 Αποκατάσταση της εξωτερικής βορειοδυτικής πλευράς των θόλων της χαμηλής
πλατείας SAN SALVATORE.
1.7 Κατασκευή νέου αναλημματικού τοίχου από αργολιθοδομή στην νότια εσωτερική
πλευρά της χαμηλής πλατείας SAN SALVATORE.
1.8 Επικάλυψη με πλακόστρωτο εσωτερικά του δαπέδου της χαμηλής πλατείας και
στοάς του Προμαχώνα SAN SALVATORE.
1.9 Κατασκευή σκαλοπατιών εσωτερικά της στοάς για πρόσβαση από την πλατεία
του προμαχώνα SAN SALVATORE προς την τάφρο.
1.10 Αποκατάσταση-συμπλήρωση του ανοίγματος της στοάς, στην τάφρο.
1.11 Επιχωμάτωση της πλατείας SAN SALVATORE και ενδιάμεσα των SPERONE
με υπόβαση.
1.12 Συμπλήρωση και ανακατασκευή του PARAPETO σε ύψος σύμφωνα με τη
μελέτη, στην βόρεια, ανατολική και δυτική πλευρά του άνω τμήματος του
Επιπρομαχώνα SANTA CATERINA .
1.13 Συμπληρώσεις καθ΄ ύψους με νέους λίθους και κονίαμα των κανονιοθυρίδων
σύμφωνα με την μελέτη στη βόρεια, ανατολική και δυτική πλευρά του άνω τμήματος
του Επιπρομαχώνα SANTA CATERINA.
1.14 Αντικατάσταση και συμπλήρωση με νέο τοίχο από αργολιθοδομή το
PARAPETO, και αντικατάσταση-συμπλήρωση των φθαρμένων διακοσμητικών λίθων
του CORDONE στη ανατολική πλευρά της χαμηλής πλατείας του Επιπρομαχώνα
SANTA CATERINA.
1.15 Αποκατάσταση της εξωτερικής δυτικής και νότιας πλευράς (πύλη) του
Επιπρομαχώνα.
1.16 Κατασκευή πλακόστρωτου εσωτερικά της στοάς της πλατεία του
Επιπρομαχώνα
1.17 Κατασκευή προσωρινής ράμπας για πρόσβαση στο άνω τμήμα της πλατείας.
1.18 Αποκάλυψη νοτίου τμήματος –Ενοποίηση Δυτικής Τάφρου( ξεμπάζωμα τάφρου)
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θα περιλαμβάνει την περίφραξη του χώρου κατά μήκος της οδού Πειραιώς, τους
γενικούς καθαρισμούς, την κοπή των υφισταμένων δέντρων, ξεμπαζώματα περίπου
25.000 μ3 χωμάτων σε βάθος περίπου 7.00μ, του πάρκου και του
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, την απόρριψη των μπαζών και την γενική εξομάλυνση
του εδάφους.
1.19 Αποκατάσταση κατεστραμμένου πεσσού (sperone) στον νότιο Εξωτερικό τοίχο,
αποκατάσταση πεσσού στον βόρειο εξωτερικό τοίχο της χαμηλής πλατείας και τμήμα
του τοίχου των κανονιοθυρίδων, αποκατάσταση εσωτερικών τοίχων στοάς προς δυτική
τάφρο.
1.20 Για την υποστήριξη των οικοδομικών εργασιών θα Μισθωθούν διάφορα
χωματουργικά Μηχανήματα για αποχωματώσεις, επιχώσεις, σπάσιμο-μεταφορά και
μετατόπιση πετρών, μεταφορά ικριωμάτων, εργαλείων, μετατόπιση οικοδομικών
υλικών, κτλ. εντός του εργοταξίου, και γενικά ότι υποστήριξη απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία του έργου.
1.21 Φωτογράφηση του χώρου του Προμαχώνα, Επιπρομαχώνα και Αποκάλυψης
Δυτικής Τάφρου για την τεκμηρίωση της προόδου των εργασιών και φωτογράφηση
τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου.
1.22 Αποκατάσταση οροφής εσωτερικά της στοάς που ενώνει την πλατεία του
προμαχώνα με την δυτική τάφρο.
1.23 Αποκατάσταση τμήματος στο ανατολικό τμήμα της νότιας όψης του
επιπρομαχώνα Santa Caterina.
6. Παραδοτέα πράξης:

1. Ολοκλήρωση της επέμβασης στον Προμαχώνα SAN SALVATORE που θα
περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την συμπλήρωση επιφανειών του Δυτικού και
Βόρειου τμήματος των Ενετικών Οχυρώσεων, τις συμπληρώσεις με νέους λίθους και
κονίαμα των sperone του δυτικού και βόρειου τμήματος του τείχους, την
πλακόστρωση της χαμηλής πλατείας και πρόσβασης μέσω τούνελ στην τάφρο.
2 Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Επιπρομαχώνα SANTA
CATERINA που περιλαμβάνει την αποκατάσταση του βόρειου, δυτικού, και
ανατολικού PARAPETO, τη στερέωση και αποκατάσταση των κανονιοθυρίδων και την
αποκατάσταση του δυτικού, νοτίου και ανατολικού τμήματος του τείχους του
επιπρομαχώνα.
3 Ολοκλήρωση των εργασιών αποχωμάτωσης του νοτίου τμήματος της δυτικής τάφρου
από τρίτους
4 Ολοκλήρωση της φωτογράφησης εργασιών του Προμαχώνα, Επιπρομαχώνα και
Τάφρου
5 Θα παραδοθεί η αποκατεστημένη πλατεία του προμαχώνα, και θα τοποθετηθούν
ενημερωτικές πινακίδες.
*** Κατά την διάρκεια αυτής της Β’ φάσης θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο
Οχυρώσεων η οριστική μελέτη
Περιβάλλοντος Χώρου και διαμόρφωση της
Δυτικής τάφρου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
• Τον γενικό φωτισμό του μνημείου (Προμαχώνα και Επιπρομαχώνα) και τάφρου
• Την φύτευση χαμηλών θάμνων και γκαζόν στην τάφρο μαζί με την κατασκευή
διαδρόμου περιπάτου κατά μήκος, για χρήση από το κοινό
• Πληροφοριακή ενημέρωση επάνω σε επιδαπέδια ταμπλό με ιστορικά στοιχεία τόσο
για την κατασκευή όσο και για την πολιορκία των τειχών. Αυτά θα τοποθετηθούν σε
τρία σημεία, ένα στο νέο πεζοδρόμιο της οδού Πειραιώς με θέα τα τείχη (επάνω από
το αντιτείχισμα) ένα στον προμαχώνα και ένα στον Επιπρομαχώνα
• Την μελέτη από το γραφείο και κατασκευή από τον Δήμο Χανίων της γέφυρας που
θα αντικαταστήσει τον καταργούμενο με την τωρινή επέμβαση, δρόμο Μελετίου Πήγά
για την γεφύρωση της τάφρου.
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7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

1.00

9401
Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36.55 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων

728,045.00
71,955.00
800,000.00
800,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 800,000.00 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 800,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 800,000.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
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):

Ε0148

Φορέας ΣΑ:

1012700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:

2010ΣΕ01480145

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 800,000.00 (ποσό
σε ευρώ).

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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800,000.00
800,000.00
800,000.00

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΛΤΘ
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
Η Γενική Γραμματέας

ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΥΜΔ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠ.ΠΟ.Α / Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΕΥΔ ΕΠ 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα'
4.Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ΄
Κ. Ντέντε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως
2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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