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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 22/07/2011
Α.Π.: ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ14/2065

ΑΔΑ:

Προς:
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ.&
ΜΕΤΒΥΖ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΤΖΙΡΑΙΩΝ 8-10
T.K : 11742

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με
κωδικό ΟΠΣ 352484, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013»
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)5443/5-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” για κοινοτική
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

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
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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Διαδικασιών
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6.

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. 50733/ΕΥΣ 6772/9-11-2010 (ΦΕΚ 1820/Β/19.11.2010) Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αττική και Ιόνιοι Νήσοι του
ΕΣΠΑ (2007-2013),

8.

Τη με αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής
του κωδικού θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως αυτά ισχύουν,

9.

Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/2828/23-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 2
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κωδικός 58 «Προστασία και
διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς»,

10. Την με αρ. Πρωτ. 59026/1241/20.6.2011 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του
Δικαιούχου προς την ΕΥΠΟΤ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική»,
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 1927/12.07.11 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού &
Τουρισμού για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική»,

13. Το με αρ. Πρωτ. 70214/1503/19.07.11 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

το υπογεγραμμένο

Αποφασίζει
την

ένταξη

της

Πράξης

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ

-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΙΕΡΟΥ

ΝΑΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π.
«Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης:

352484

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1.Κωδικός ΣΑ:

2.Κωδικός πράξης
ΠΔΕ:

2.2.Κωδικός
πράξης ΣΑ:

3.Δικαιούχος:
4.Κωδικός Δικαιούχου:
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
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Ε0148

2011ΣΕ01480127
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖ.& ΜΕΤΒΥΖ.
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
1010803
Ο βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών στον
Κορυδαλλό του Νομού Αττικής βρίσκεται στη
σημερινή πλατεία Ψαρρούς, στα ΝΔ του
μεγαλύτερου νεώτερου ναού των Ταξιαρχών.
Ο
ναός των Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό είναι
τρίκογχος με χαμηλό σχετικά τρούλο στον
οποίο είναι διανοιγμένα τέσσερα παράθυρα. Η
δυτική κεραία έχει επεκταθεί υπό τύπον
Νάρθηκα . Η τοιχοποιία της προσθήκης είναι
κατασκευασμένη με αργολιθοδομή με
επιμελημένες τις γωνίες της Δυτικής όψης. Στη
Δυτική όψη έχει διαμορφωθεί η κύρια
είσοδος και νεωτερικό μονόλοβο
κωδωνοστάσιο σε συνέχεια της τοιχοποιίας.
Οι βυζαντινές τοιχοποιίες του ναού
οικοδομήθηκαν με ημιλαξευμένους λίθους, με
παρεμβολή πλίνθων στους οριζόντιους και
κατακόρυφους αρμούς κατά το
πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Το συνδετικό
κονίαμα είναι ασβεστοκονίαμα με χονδρόκοκκα
αδρανή. Στο ύψος της γένεσης των τοξωτών
υπερθύρων υπάρχει οδοντωτή ταινία που
διατρέχει την ανατολική και τη νότια όψη.
Στην ανατολική κόγχη σώζονται κατά το ήμισυ
οι δύο λοβοί του υπερθύρου του αρχικού
δίλοβου παραθύρου. Τα απλά τοξωτά
ανοίγματα των πλευρικών κογχών έχουν
διευρυνθεί και διακοσμηθεί με προεξέχον
πλαίσιο
από συμπαγείς οπτόπλινθους. Σε τελευταία
επισκευή το παράθυρο της βόρειας κόγχης
μετατράπηκε σε θύρα. Στο εσωτερικό η ακμή
του βορειοανατολικού τοίχου έχει
απολαξευτεί για να κατασκευαστεί η θύρα της
πρόθεσης του λαϊκού νεοκλασικού
ξύλινου τέμπλου που σήμερα είναι βαμμένο με
λαδομπογιά. Το δάπεδο του Ναού είναι
νεωτερικό και διαμορφώνεται με μικρών
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διαστάσεων πλάκες. Στο μέσο του αναβαθμού
του
Ιερού υπάρχει προεξέχουσα ημικυκλική
βαθμίδα. Στο εσωτερικό ο Ναός είναι
επιχρισμένος. Διερευνητικές τομές που έγιναν
από συντηρητές της 1ης ΕΒΑ και της
ΔΣΑΝΜ διαπιστώθηκε η ύπαρξη ζωγραφικού
διακόσμου. Οι θόλοι καλύπτονται με
νεωτερικά κεραμίδια. Ειδικότερα στο θόλο του
Νάρθηκα έχει διαστρωθεί σκυρόδεμα και
ακολούθησε η κεράμωση.Το αρχικό κτίσμα
ήταν καλυμμένο εξωτερικά με παχύ επίχρισμα
και η παλαιότητά του
αποκαλύφθηκε έπειτα από τον καταστροφικό
για την Αττική σεισμό του Σεπτεμβρίου του
1999. Σήμερα, το μνημείο είναι προσωρινά
υποστυλωμένο τόσο στο εσωτερικό, όσο και
στο εξωτερικό, και ο τρούλλος του έχει
περιδεθεί από μεταλλική στεφάνι σε δύο
επίπεδα.
Συνοπτικά οι προτεινόμενες εργασίες είναι οι
εξής: Διενέργεια διερευνητικών τομών στον
περιβάλλοντα χώρο στη βόρεια και ανατολική
πλευρά του Ναού, έλεγχος της θεμελίωσης
στις περιοχές όπου δεν υπάρχει περιμετρικός
χαλινός από οπλισμένο σκυρόδεμα και
τοπικά στο εσωτερικό, κατασκευή
θεμελιολωρίδας, διερεύνηση παλαιού δαπέδου
στο
εσωτερικό του ναού, αποχωμάτωση
εξωρραχίων θόλων και πλήρωση αυτών,
καθαίρεση
επικεράμωσης στέγης και κατασκευή
επικεράμωσης με χειροποίητα κεραμίδια,
καθαίρεση του νεώτερου καμπαναριού,
αποχωμάτωση των εξωρραχίων των θόλων –
καθαίρεση επικάλυψης της πλάκας
σκυροδέματος που καλύπτει το Νάρθηκα,
καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων και
αρμολογημάτων τοιχοποιιών στο εσωτερικό
του Ναού
για την ύπαρξη τοιχογραφιών, καθαίρεση των
εσωτερικών επιχρισμάτων με διατήρηση
τμημάτων των νεωτερικών παραστάδων και
των τραβηχτών, συμπλήρωση-αποκατάσταση
της ΒΑ γωνίας της κόγχης του Ιερού, η οποία
έχει αποτμηθεί, κατασκευή υποστηλώσεων
και στηρίξεων της καμάρας της οροφής και
των ενισχυτικών τόξων του ναού ώστε να
αποφευχθεί κίνδυνος κατάρρευσης μέρους της
οροφής, εξυγίανση των εξωρραχίων των
θόλων και των τόξων, ενισχυτική επέμβαση
στα εξωρράχια του τρούλλου και των θόλων,
συρραφή ρωγμών και ενίσχυση των περιοχών
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αποκατάστασης λιθοδομών με λάμες
τιτανίου, αρμολογήματα και εφαρμογή
ενεμάτων, τοποθέτηση ανοξείδωτων
ελκυστήρων,
περίσφιξη του τρούλλου με αντικατάσταση των
παλαιότερων μεταλλικών στεφανών με νέες
σε δύο ζώνες, αποκατάσταση των νέων
μονόλοβων παραθύρων στις κόγχες και
αντικατάσταση του δίλοβου παραθύρου στην
κόγχη του Ιερού, κατάργηση της βόρειας
θύρας και αποκατάσταση του παραθύρου στην
ίδια θέση, συντήρηση των εξωτερικών και
εσωτερικών αρχικών αρμολογημάτων και
συντήρηση του κεραμοπλαστικού διακόσμου
και
συμπλήρωση στα σημεία που υπάρχουν επαρκή
στοιχεία, ανακεράμωση των στεγών,
τροποποίηση και συμπλήρωση του υπάρχοντος
ξυλόγλυπτου τέμπλου και
επαναχρωματισμός του, αντικατάσταση της
μεταλλικής θύρας εισόδου από ξύλινη
καστανιάς, κατασκευή νέων κουφωμάτων,
διερεύνηση υπάρχοντος αρχικού δαπέδου και
τοποθέτηση νέου δαπέδου από λιθόπλακες.
Αποκαταστημένο και κατάλληλο προς χρήση

6.Παραδοτέα πράξης

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

9401

Μνημεία – Αρχαιολογικοί
Χώροι που αναδεικνύονται

Αριθμός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 17.81 (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.

260,162.60

320,000.00

1. Άμεσες Δαπάνες
1α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

ii. ΦΠΑ
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
Σύνολο (1)
2. Έμμεσες Δαπάνες
2α. Βάσει
παραστατικών

59,837.40

320,000.00

320,000.00

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

320,000.00

ΣΥΝΟΛΑ

320,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε
320,000.00 €.

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1ης

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 320,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 320,000.00ευρώ.
Φορέας ΣΑ: 1012700

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 30,000.00ευρώ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ01480127

0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ
2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΑΔΑ: 4ΑΣΦΓ-ΕΔΨ

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. 1604/12.07.11 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην Ειδική
Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού με το υπ' αρ. Πρωτ. 70214/1503/19.07.11 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 ΠΕΠ «Αττική»

Εσωτερική Διανομή
1.

2.

Γραφείο Γ. Γραμματέως
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού: Μονάδες Α1, Β1, Γ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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