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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΘΕΜΑ:

Ένταξη

της

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 18/10/2011
Α.Π.:ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ27/3120

ΑΔΑ:

Προς:
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33
T.K : 10683

Πράξης

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΜΕΘΩΝΗΣ», με κωδικό

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

ΟΠΣ 362394 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 20072013».
ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
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 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
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

5.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΥΤΟΠ/Δ/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 Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαδικασιών
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6.

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
4312/18-2-2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».
Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009 (ΦΕΚ 512/Δ/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 1 ο 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),

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. 11853/10.10.2011 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου
προς την ΕΥΠΟΤ 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. 3101/14-10-2011 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού &
Τουρισμού για την
Επιχειρηματικότητα»,

ένταξη

της

πράξης

στο

Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα

και

13. Το με αρ. Πρωτ. 12154/18-10-2011 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε
στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής
Όρων.

Αποφασίζει

την

ένταξη

της

Πράξης

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» 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.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.Κωδικός πράξης
ΠΔΕ:

362394
2.1.Κωδικός
ΣΑ:
2.2.Κωδικός
πράξης ΣΑ:

3.Δικαιούχος:
4.Κωδικός
Δικαιούχου:
5.Φυσικό
αντικείμενο της
πράξης:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ε0148
2011ΣΕ01480159
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ
1010846
Το Καποδιστριακό Σχολείο Μεθώνης χωροθετείται σε κεντρικό
σημείο της πόλης και
γειτνιάζει με το Κάστρο. Πρόκειται για λιθόκτιστο ισόγειο κτίριο
διαστάσεων 11,10μ χ
28,50μ. Είναι κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με
την Υ.Α. 1565/71/15-251/ΦΕΚ 33/23-2-51 και έχει απαλλοτριωθεί απ’ το έτος 2000
για αρχαιολογικούς
σκοπούς. Η μελέτη που έχει εκπονηθεί προβλέπει όχι μόνο την
αποκατάσταση του
μνημείου, το οποίο κινδυνεύει πλέον άμεσα από την φθορά του
χρόνου, αλλά και την
μετατροπή του σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η άμεση
γειτνίαση του με ένα από τα
μεγάλα Κάστρα της Πυλίας (Μεθώνης, Κορώνης, Νιόκαστρο
Πύλου, Παλαιοναυαρίνου
Πύλου) και η εσωτερική διαρρύθμιση με την πολλών
τετραγωνικών μέτρων ενιαία αίθουσα,
το καθιστούν ιδανικό χώρο φιλοξενίας εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με θέμα τα Κάστρα
της Πυλίας και ειδικότερα της Μεθώνης. Επίσης το κτίριο είναι
κατάλληλο για την
παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων, την πραγματοποίηση
ομιλιών, διαλέξεων, συνεδρίων
κ.λ.π. και κυρίως για την προβολή του έργου που επιτελεί η
Επιτροπή Κάστρων Πυλίας.
Επιπλέον είναι προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες και
έχει προβλεφθεί η
κατασκευή W.C για ΑΜΕΑ.
Προβλέπεται η αποκατάστασή του με πλήρη ανακατασκευή της
στέγης (έχει ήδη
καταρρεύσει) και του δαπέδου, σειράς επεμβάσεων σε τοίχους,
κουφώματα κ.λ.π.,
καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, με στόχο να
λειτουργήσει ως χώρος
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη προβλέπονται
τα παρακάτω:
Α) Οι αναγκαίες προκαταρκτικές εργασίες :
• Προμήθεια και τοποθέτηση της ενημερωτικής πινακίδας του
έργου.
• Προμήθεια του βασικού και λοιπού εργοταξιακού εξοπλισμού,
καθώς και των
αναγκαίων στοιχείων ικριωμάτων.
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• Διατήρηση (στη θέση τους) των σωζόμενων τμημάτων
επιγραφών, σχεδίων και
χαραγμάτων των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων του
σχολείου, αναλόγως των
αποτελεσμάτων της έρευνας συντήρησης και των αναγκών
στατικής αποκατάστασης του
φέροντος οργανισμού του κτίσματος .
Β) Η μορφολογική αποκατάσταση & οι στερεωτικές εργασίες :
• Εφαρμογή ενεμάτων και εξυγίανση της φέρουσας λιθοδομής
τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά.
• Αποκατάσταση των καταργημένων παραθύρων στις αρχικές
διαστάσεις τους (Π2, Π3,
Π4, Π5, Π9,Π10, Π11).
• Αποκατάσταση των καταργημένων θυρών (Θ3, Θ4).
• Στερέωση λιθοδομών, καθαρισμός από σαθρά κονιάματα,
συμπληρώσεις, βαθύ
αρμολόγημα πλήρωση ρηγματώσεων και ανακτήσεις
απολεσθέντων τμημάτων
τοιχοποιΐας.
• Εσωτερικά – εξωτερικά επιχρίσματα.
• Τοποθέτηση δαπέδου από μπετόν στην απόχρωση του
πατημένου χώματος που θα
επιτευχθεί με την χρήση κατάλληλων πρόσμικτων στο κονίαμα,
όχι όμως χρώματος.
• Αποκαταστάσεις ξύλινων ανωκασιών ανοιγμάτων (πρέκια) και
κατασκευή νέων
κουφωμάτων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα.
• Κατασκευή περιμετρικού κρυφού σενάζ.
• Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης με επικάλυψη κεράμων
Βυζαντινού τύπου.
Γ) Λοιπές εργασίες - διαμορφώσεις :
• Εσωτερική διαρρύθμιση βοηθητικών χώρων (βόρειο τμήμα) νέες διαχωριστικές
τοιχοποιίες – χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών και σχετικός
εξοπλισμός για την ορθή
λειτουργία του μνημείου κατά την απόδοσή του σε χρήση
(βόρειου τμήματος βοηθητικών
και κύριας αίθουσας πολιτιστικών δραστηριοτήτων).
• Κατασκευή ψευδοροφής στο βόρειο τμήμα βοηθητικών.
• Χρωματισμοί εσωτερικών – εξωτερικών τοίχων, κουφωμάτων
• Ηλεκτρική εγκατάσταση.
• Υδραυλική εγκατάσταση - αποχέτευση.
• Δημιουργία τεσσάρων χώρων υγιεινής (W.C.) εκ των οποίων
ο ένας έχει ειδικές
προδιαγραφές και προορίζεται για AMEA.
• Μεταφορές των υλικών, τοποθέτηση πινακίδας ολοκλήρωσης
έργου κ.λ.π.
• Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου BRAILLE.
Δ) Περιβάλλον χώρος:
• Καθαρισμός και τακτοποίηση του περιβάλλοντα χώρου.
• Διαμόρφωση προβλεπόμενου τμήματος χώρου χαμηλού
πρασίνου & καθαρισμοί
βλάστησης.
• Διαμόρφωση – δαπεδόστρωση – εξοπλισμός του ακαλύπτου
χώρου και του γειτονικού
αδιέξοδου δρόμου (πεζοδρόμου).
6.Παραδοτέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με την ολοκλήρωση του έργου το μνημείο θα καταστεί
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επισκέψιμο, θα αποδοθεί στην
τοπική κοινωνία, θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό
πολιτιστικών εκδηλώσεων. και
δραστηριοτήτων.
Τα παραδοτέα του υποέργου περιλαμβάνουν:
Το μνημείο του Καποδιστριακού Σχολείου αναστηλωμένο.
Τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού και της λειτουργίας
του Καποδιστριακού
Σχολείου ως χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
(Αφορά στη διαμόρφωση και στον εξοπλισμό των τεσσάρων
χώρων υγιεινής (ένα για
Α.Μ.Ε.Α.) καθώς και στη διαμόρφωση και στον εξοπλισμό των
χώρων εξυπηρέτησης του
κοινού).
Την διαμόρφωση των χώρων που περιβάλλουν το μνημείο.
(Αφορά στη διαμόρφωση και στον εξοπλισμό του ακαλύπτου
τμήματος νότια του
κτίσματος και το πεζοδρομημένο τμήμα δυτικά και σε επαφή με
το κτίσμα).
Ένα Ενημερωτικό φυλλάδιο BRAILLE .

πράξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

9401

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μνημεία – Αρχαιολογικοί
Χώροι που
αναδεικνύονται

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμός

1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 (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.

595,174.00

650,000.00

1. Άμεσες Δαπάνες
1α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

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

54,826.00

650,000.00

650,000.00

2. Έμμεσες Δαπάνες
2α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

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

650,000.00

650,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται
σε 650,000.00 €.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 650,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 650,000.00ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
Φορέας ΣΑ: 1012700
σε 50,000.00 ευρώ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): 0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ01480159

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
Δικαιούχο με το υπ' αρ. Πρωτ. 3029/14-10-2011 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού με το υπ' αρ. Πρωτ. 12154/18-10-2011 έγγραφο
του Δικαιούχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’

Κ. Ντέντε
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

2.

ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ

3.

ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Εσωτερική Διανομή
1.

Γραφείο Γ. Γραμματέως

2.

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