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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση ένταξης της Πράξης

«Συντήρηση και αναστήλωση

των μνημείων της Ακρόπολης», με κωδικό ΟΠΣ 305655, 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. ΥΠΕΠΠ/Δ’/ΦXVII/5206/2-12-2008
«Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1620) με σκοπό την
αναδιάρθρωσή της σε Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
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Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3658/2008
(ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β’/2008).

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. Το με αρ. Πρωτ. 1283/13.06.2012 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου προς
την ΕΥΠΟΤ .
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. Την με αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ4/3012/07.12.2010 απόφαση ένταξης της πράξης
στο Ε.Π "ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013".

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης « Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων

της Ακρόπολης » 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:

305655

(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

2010ΣΕ01480147
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1010875
Βασικός στόχος της ΥΣΜΑ για την επόμενη
περίοδο είναι η συνέχιση του
επιστημονικά απαιτητικού και τεχνικά
πολύπλοκου έργου της προστασίας,
στερέωσης και συντήρησης των
σημαντικότερων μνημείων της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η
ανάδειξή τους, ενέργειες που θα
συμβάλλουν,
εκτός από την διατήρησή τους για στις
μελλοντικές γενεές, στην βαθύτερη
κατανόησή
τους από το ευρύ κοινό και στην
προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.
Στο
πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν
σωστικές επεμβάσεις σε περιοχές των
μνημείων
που παρουσιάζουν σοβαρά δομικά
προβλήματα καθώς και επεμβάσεις
αποκατάστασης περιοχών των μνημείων με
την ένταξη διάσπαρτου αρχαίου υλικού
του οποίου αναγνωρίσθηκε η αρχική θέση.
Επίσης προβλέπονται διερευνήσεις της
στατικής επάρκειας και της σεισμικής
συμπεριφοράς των μνημείων, των
περιμετρικών
τειχών και του βράχου της Ακρόπολης με
την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης
περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης της
επιφάνειας στις περιοχές των μνημείων
που εκτελούνται αναστηλωτικές εργασίες
και σε τμήματα των μνημείων που έχουν
άμεση ανάγκη συντήρησης. Όλες οι
εργασίες που πραγματοποιούνται
τεκμηριώνονται
συστηματικά. Τέλος στο πλαίσιο των έργων
προβλέπονται δράσεις προβολής των

Σελίδα 3 από 12

ΑΔΑ: Β4Λ0Γ-ΩΞΖ

μνημείων της Ακρόπολης και των έργων
αναστήλωσης στο επιστημονικό και ευρύ
κοινό. Στόχος είναι η προαγωγή της
επιστημονικής γνώσης, η δημοσιοποίηση
και
προβολή του έργου που εκτελείται, αλλά
και η ανάδειξη του άυλου πολιτιστικού
χαρακτήρα και των εγγενών πολιτιστικών
αξιών των μνημείων και η
ευαισθητοποίηση
των πολιτών σε θέματα που άπτονται της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αναλυτικά προβλέπονται:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Α. Στο πλαίσιο των επεμβάσεων για την
προστασία και αποκατάσταση των
μνημείων
θα πραγματοποιηθούν:
• Στον Παρθενώνα
1. Αποκατάσταση των γωνιών του θριγκού
της δυτικής πλευράς: Αποσυναρμολόγηση
των δύο γωνιών, δομική αποκατάσταση
των αρχιτεκτονικών μελών,
ανατοποθέτηση
των αρχαίων και 6 επιπλέον λίθων από νέο
μάρμαρο. Απομάκρυνση από το μνημείο 6
μετοπών.
2. Δυτικός τοίχος του σηκού: Δομική
αποκατάσταση δύο κατακείμενων λίθων
του
υπερθύρου.
3. Αποκατάσταση ορθοστατών και 1ου
δόμου βόρειου τοίχου του σηκού:
Εξυγίανση
στρώσης τοιχοβάτη. Δομική αποκατάσταση
αρχαίων λίθων, κατασκευή νέων και
ανατοποθέτηση τους.
4. Βόρεια πλευρά: Τελική λάξευση των
συμπληρωμάτων των 6 αναστηλωμένων
κιόνων. Αποκατάσταση των εσωτερικών
επιστυλίων του δυτικού τμήματος της
βόρειας
πλευράς.
5. Δυτικό πτερό: Δομική αποκατάσταση και
ανατοποθέτηση των δοκών της οροφής
6. Πρόναος: Λάξευση των ραβδώσεων στα
συμπληρώματα και στους σπονδύλους
από νέο μάρμαρο στους δύο πρώτους από
βορρά αναστηλωμένους κίονες.
• Στα Προπύλαια
7. Αποκατάσταση της ανωδομής του νότιου
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τοίχου του κεντρικού κτηρίου
8. Αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας του
μνημείου με αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη
των οποίων έχει αναγνωρισθεί η αρχική
θέση
9. Επέμβαση στη βορειοδυτική γωνία του
κεντρικού κτιρίου
• Στο ναό Αθηνάς Νίκης
10. Αποκατάσταση 4 λίθων κορωνίδας του
ναού, βελτίωση προστασίας και
λειτουργικότητας υπόγειου χώρου του
ναού και διαμόρφωση πρόσβασης
επισκεπτών
στον ναό
11. Αντικατάσταση της πλάκας οπλισμένου
σκυροδέματος ανατολικά του ναού
• Στο Ερέχθειο
12. Κατάχωση του εσωτερικού του
μνημείου για λόγους προστασίας • Στα
περιμετρικά τείχη και στο βράχο της
Ακρόπολης
13. Έρευνα της στατικής επάρκειας και της
σεισμικής συμπεριφοράς των
περιμετρικών τειχών και του βράχου της
Ακρόπολης με την πλέον σύγχρονη
τεχνολογία. Αξιοποίηση των καταγραφών
με τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν τα
τελευταία χρόνια (οπτικές ίνες,
επιταχυνσιογράφοι, τοπογραφικός
σταθμός), με
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του Γ΄ΚΠΣ. Επέμβαση
αποκατάστασης στο νότιο τείχος – περιοχή
μεταξύ της 6ης και 7ης αντηρίδας.
• Στα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη
14. Καταγραφή, φωτογράφηση,
ταξινόμηση, αποθήκευση περίπου 1000
μελών από
τη μεταφορά του σωρού μαρμάρων που
προέκυψε μετά την επιχωμάτωση του
Αρρηφορίου Καταγραφή, φωτογράφηση,
ταξινόμηση, μεταφορά και αποθήκευση
των
ελεύθερων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών
μελών (ανένταχτων σε σωρούς) και
ενεπίγραφων λίθων από όλο τον χώρο του
Βράχου Ακροπόλεως πλην των εργοταξίων
αναστήλωσης Παρθενώνα, Προπυλαίων και
Αθηνάς Νίκης με τα διάσπαρτα μέλη των
παραπάνω μνημείων. Διαχωρισμός
άμορφων μελών από τα παραπάνω.
Συγκόλληση
συνανηκόντων θραυσμάτων Σχεδιαστική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 5 από 12

ΑΔΑ: Β4Λ0Γ-ΩΞΖ

τεκμηρίωση ομοιογενών συνόλων
θραυσμάτων.
• Εργασίες συντήρησης της επιφάνειας
15. Στον Παρθενώνα : Συστηματικές
επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας στη
δυτική πλευρά (1) στα αρχιτεκτονικά μέλη
που θα αποσυναρμολογηθούν (110) και σε
30 μέλη κατά χώραν ( στις επιφάνειες που
γειτνιάζουν με αυτά), σε 6 μετόπες της
δυτικής πλευράς (ΔΜΟ3, ΔΜΟ4, ΔΜΟ5,
ΔΜΟ10, ΔΜΟ11 και ΔΜΟ12)και στα
υπερκείμενα και υποκείμενα σε αυτές
μέλη. Επίσης θα πραγματοποιηθούν
συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης της
επιφάνειας στις πλευρές 30 λίθων του
ορθοστάτη και 1ου δόμου του βόρειου
τοίχου του σηκού (2). Συστηματικές
επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας
στις δοκούς της οροφής του δυτικού
πτερού.
Σφραγίσεις στις περιοχές ολοκλήρωσης της
κατάξεσης των ραβδώσεων των κιόνων
της βόρειας πλευράς και του προνάου. Οι
επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας
πραγματοποιούνται με την εφαρμοζόμενη
στα έργα Ακροπόλεως μεθοδολογία.
16. Στα Προπύλαια: Συστηματικές
επεμβάσεις συντήρησης σε επιφάνειες
έδρασης
των έντεκα (11) κατά χώρα μελών, στα
οποία θα ανατοποθετηθούν οι προς
αναστήλωση λίθοι της ανωδομής του
νότιου τοίχου της δυτικής αίθουσας, καθώς
και
ολοκλήρωση των συστηματικών
επεμβάσεων συντήρησης σε επιφάνειες
έδρασης των
δέκα έξι (16) λίθων κατά την
ανατοποθέτηση τους. Σωστικές επεμβάσεις
συντήρησης
της επιφάνειας στα μέλη της νότιας
πτέρυγας που θα καθαιρεθούν από το
μνημείο
(13) καθώς και συστηματικές επεμβάσεις
συντήρησης στα μέλη που θα
αναστηλωθούν στο μνημείο (59), καθώς
και εργασίες συντήρησης της επιφάνειας σε
επιφάνειες 33 επιπλέον αρχ. μελών της
νότιας πτέρυγας ( επιφάνειες μελών που
θα
αποκαλυφθούν μετά την
αποσυναρμολόγηση και επιφάνειες μελών
που θα
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καλυφθούν με την αναστήλωση). Επίσης
θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις
συντήρησης της επιφάνειας στις πλάκες
του δαπέδου του βόρειου κλίτους της
ανατολικής στοάς του μνημείου καθώς και
σε τρεις σπονδύλους του 1ου κίονα της
δυτικής όψης του μνημείου. Συστηματικές
επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας
στους λίθους της βορειοδυτικής γωνίας.
17. Στο ναό Αθηνάς Νίκης: Συστηματικές
επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας
των
δέκα (10) λίθων του κυματιοφόρου
τοιχοβάτη, των έντεκα (11) ορθοστατών
και δύο (2)
στυλοβατών της δυτικής πρόστασης και (5)
λίθων της βόρειας κορωνίδας.
Συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης της
επιφάνειας σε ενενήντα λίθους των τοίχων
και τέσσερεις κίονες της ανατολικής
πλευράς.
18. Στο Ερέχθειο: Συστηματικές
επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας σε
2
ορθοστάτες και σε 15 λίθους στο
εσωτερικό του δυτικού τοίχου. Επίσης θα
πραγματοποιηθούν εργασίες αισθητικής
αποκατάστασης των παλαιών κονιαμάτων
που καλύπτουν μεγάλο τμήμα στις 4
φατνωματικές πλάκες. Εργασίες
τεκμηρίωσης
της κατάστασης διατήρησης.
Χαρτογράφηση φθορών και ολοκλήρωση
ειδικής
φωτογράφησης που αποκαλύπτει την
παρουσία αρχαίων χρωμάτων (αιγυπτιακού
μπλε) στα σαράντα 40 φατνώματα.
Στεγάνωση των οροφών της βόρειας και
της
νότιας πρόστασης Εφαρμογή
προγράμματος προστασίας αρχαίων
συνδέσμων σε
περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η
συντήρηση και οι σύνδεσμοι παραμένουν
εκτεθειμένοι στο δυτικό και νότιο τοίχο.
Β. Στο πλαίσιο της έρευνας - τεκμηρίωσης
και προβολής του έργου που θα
πραγματοποιηθεί προβλέπονται:
19. Συστηματική τεκμηρίωση των
αναστηλωτικών επεμβάσεων: βελτίωση της
υφιστάμενης βάσης δεδομένων των
αναστηλωτικών επεμβάσεων εισαγωγή
τεκμηρίων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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6.Παραδοτέα πράξης
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στην βάση δεδομένων,
20. Πειραματικές διερευνήσεις για θέματα
δομικής αποκατάστασης των μνημείων.
Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και
μελετητές για την βελτίωση των
χρησιμοποιουμένων και την ανάπτυξη
νέων μεθόδων και υλικών συντήρησης,
τεκμηρίωσης και προστασίας του
μαρμάρου, των πωρολίθων, των μετάλλων
και των
ιστορικών τεκμηρίων, που αποκαλύπτονται
στα μνημεία.
21. Για την προβολή των μνημείων της
Ακρόπολης και του έργου που εκτελείται
στο
επιστημονικό και το ευρύ κοινό
προβλέπονται: η διοργάνωση διημερίδας
κατά την
οποία θα παρουσιαστούν οι εκτελούμενες
επεμβάσεις στα μνημεία, η έκδοση των
αποδόσεων των ολοκληρωμένων
επεμβάσεων, η έκδοση βιβλίου για τα έργα
Ακροπόλεως με τα πρόσφατα ερευνητικά,
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, η
έκδοση του ενημερωτικού δελτίου της
ΥΣΜΑ 2010-2013 (3 τεύχη) και
ενημερωτικού
φυλλαδίου για τα έργα Ακροπόλεως που
θα διανέμεται στους επισκέπτες της
Ακρόπολης και η παραγωγή ταινιών για τις
ολοκληρωμένες επεμβάσεις στα
Προπύλαια και το ναό της Αθηνάς Νίκης
(συμβατικών και με τρισδιάστατα
γραφικά).
Τρισδιάστατη σάρωση του ναού Αθηνάς
Νίκης, επεξεργασία και δημιουργία
ψηφιακού μοντέλου.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
Στον Παρθενώνα: Θα παραδοθούν
αποκατεστημένες οι δύο γωνίες του
θριγκού της
δυτικής πλευράς, ο ορθοστάτης και ο 1ος
δόμος του βόρειου τοίχου του σηκού και οι
δοκοί της οροφής του δυτικού πτερού. Θα
έχει ολοκληρωθεί η λάξευση των
ραβδώσεων στους κίονες της βόρειας
κιονοστοιχίας και σε δύο κίονες του
προνάου.
Στα Προπύλαια : Θα παραδοθούν
αποκατεστημένα ο νότιος τοίχος του
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κεντρικού
κτιρίου, η νότια πτέρυγα και η
βορειοδυτική γωνία του μνημείου.
Στο ναό Αθηνάς Νίκης θα έχουν
πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης
των
λίθων της κορωνίδας.
Σε όλα τα μνημεία ( Παρθενών.
Προπύλαια, ναός Αθηνάς Νίκης, Ερέχθειο)
θα έχουν
πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης της
επιφάνειας στις περιοχές των
επεμβάσεων και σε άλλες περιοχές που
έχει κριθεί απαραίτητο.
Στα περιμετρικά τείχη θα έχουν
πραγματοποιηθεί οι καταγραφές με τα
συστήματα
που έχουν εγκατασταθεί και
αποκατεστημένο τμήμα του νότιου τείχους.
Θα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες
καταγραφών και τεκμηρίωσης των
διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών.
Όλες οι εργασίες θα έχουν τεκμηριωθεί
συστηματικά

ΚΩΔΙΚΟΣ

9401

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μνημεία – Αρχαιολογικοί
Χώροι που αναδεικνύονται

Αριθμός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
4

1. 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 54.39 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015
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10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

7,414,659.35

8,000,000.00

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

585,340.65

8,000,000.00

8,000,000.00

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

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

8,000,000.00

8,000,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται
σε 8,000,000.00 €.
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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 8,000,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 8,000,000.00 ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2012 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ
2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ01480147

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’

Κ. Ντέντε

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.

Υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από την ηλεκτρονική υποβολή

Τελικού Δικαιούχου
2.

Ενταγμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από το Ο.Π.Σ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

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

2.

ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ

3.

ΕΥΔ ΠΕΠ «Αττική»

4.

ΥΠΟΙΑΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής,
10558 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή
1.

Γραφείο Γ. Γραμματέως

2.

ΕΥΠΟΤ: Μονάδες Α1, Β1, Γ
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