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ΘΕΜΑ: Ένταξη  της  Πράξης  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 

ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΦΥΡΑΣ»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  322597,  στο 

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα 

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)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  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 
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3658/2008 
(ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β’/2008).
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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 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),

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.  αίτηση  χρηματοδότησης  πράξης  του  Δικαιούχου 
7169/15.12.10 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. 3165/21.12.10 Εισήγηση της ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,

13. Το με αρ. Πρωτ. 7315/23.12.10 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην ΕΥΤΟΠ το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει 

την  ένταξη  της  Πράξης  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 

ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΦΥΡΑΣ»  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.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
322597

2.Κωδικός πράξης 
ΠΔΕ:                         

2.1.Κωδικός 

ΣΑ:
Ε0148

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ01480005

3.Δικαιούχος:
ΛΓ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
& ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4.Κωδικός 

Δικαιούχου:
18025080

5.Φυσικό 

αντικείμενο της 

πράξης:

Οι αρχαιολογικοί χώροι του Νεκρομαντείου και της 
Εφύρας είναι δύο από τους πιο
σημαντικούς και με ιδιαίτερη φυσιογνωμία χώρους στην 
κοιλάδα των εκβολών του
ποταμού Αχέροντα, κηρυγμένοι από κοινού με τη 
15749/19.12.1961 Υ.Α. (ΦΕΚ
35/Β/02.02.1962).
Το λεγόμενο «Νεκρομαντείο», είναι ένα από τους 
ελάχιστους επισκέψιμους
αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Πρέβεζας, ιδιαίτερα 
μάλιστα προσφιλής και
ευχάριστος στο κοινό, καθώς έχει συνδεθεί άρρηκτα με 
τους μύθους και την ομηρική
παράδοση. Η ύπαρξη του ιερού κατά τους αρχαϊκούς 
και κλασικούς χρόνους είναι
βεβαιωμένη τόσο από την φιλολογική παράδοση, όσο 
και από ανασκαφικά ευρήματα. H
κορυφή του βραχώδους λόφου ισοπεδώθηκε κατά τη 
διάρκεια της Συμμαχίας των
Ηπειρωτών (330/325 π.Χ.- 233/2 π.Χ.) για να ανεγερθεί 
το υφιστάμενο μνημειακό
συγκρότημα με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα 
κατάλοιπα των προηγούμενων
περιόδων. Το συγκρότημα καταστράφηκε το 167 π.Χ. 
ενώ στα χρόνια της τουρκοκρατίας,
στις αρχές του 18ου αι., στην κορυφή του λόφου του 
Νεκρομαντείου πλησίον της εισόδου
του ανατολικού τμήματος του ιερού, ανεγέρθη διώροφη 
οχυρή κατοικία, και ακριβώς
πάνω από το κυρίως ιερό ιδρύθηκε σιναΐτικο μετόχι του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, και
το σύγχρονό του νεκροταφείο, που λειτουργούσε έως 
την έναρξη των ανασκαφών το 1958.
Οι ανασκαφικές έρευνες υπό την αιγίδα της εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας και με
την εποπτεία του καθηγητή Σωτήριου Δάκαρη, αρχικά 
κατά τα έτη 1958-1964,
αποκάλυψαν την αρχαιότερη ανατολική πτέρυγα του 
Νεκρομαντείου, όπου βρίσκεται το
κυρίως ιερό, οι διάδρομοι και τα παρακείμενα δωμάτια. 
Στη συνέχεια οι έρευνες
συνεχίστηκαν κατά τα έτη 1976-1977, οπότε ήρθε στο 
φως η δυτική πτέρυγα του
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ελληνιστικού συγκροτήματος του Νεκρομαντείου (τέλος 
4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ). Το
σύνολο των ευρημάτων ανήκει στην ελληνιστική 
περίοδο (3ος – 2ος αι. π.Χ.), με εξαίρεση
δύο ακτέριστες παιδικές ταφές και έναν κιβωτιόσχημο 
τάφο της ΥΕ εποχής (14ος – 13ος
αι.) καθώς και ίχνη τοιχαρίων από αργούς λίθους της 
προϊστορικής εποχής που
εντοπίστηκαν στο χώρο της αυλής.
Τις τελευταίες δεκαετίες ο αρχαιολογικός χώρος 
απέκτησε σταδιακά τις βασικές και
υποτυπώδεις υποδομές (κτίριο εισόδου-φυλάκιο, 
περίφραξη, εξωτερικό φωτισμό κ.α.),
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των επισκεπτών αλλά 
και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και
η προστασία του.
Σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων βόρεια του 
Νεκρομαντείου, βρίσκεται ο λόφος
του Ξυλοκάστρου, όπου εντοπίζεται η μυκηναϊκή 
ακρόπολη της Εφύρας. Ο χώρος
ανασκάφηκε κατά διαστήματα από το 1958 έως το 1987, 
από τους καθηγητές του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σωτ. Δάκαρη και Αθ. 
Παπαδόπουλο, σύμφωνα με τους οποίους
πρόκειται για τη σημαντικότερη εγκατάσταση και τη 
μοναδική έως τώρα επιβεβαιωμένη
Μυκηναϊκή Ακρόπολη στην Ήπειρο. Από το 2006 και 
εξής πραγματοποιούνται
συμπληρωματικές ανασκαφικές εργασίες από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Τρία επάλληλα τείχη οχυρώνουν το νότιο τμήμα του 
λόφου. Τα δύο πρώτα, εξωτερικό και
μεσαίο, κατασκευάστηκαν με την κυκλώπεια τεχνική τον 
14ο ή τον πρώιμο 13ο αι. π.Χ.,
ενώ το τείχος της κορυφής ανήκει χρονολογικά στην 
πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Στο
νότιο εξωτερικό κυκλώπειο τείχος εντοπίστηκε πύλη με 
προεξέχον το ανατολικό άκρο της,
ώστε να σχηματίζει προστατευτικό προμαχώνα. Τα 
κυριότερα όμως μνημεία της
ακρόπολης εντοπίστηκαν στο πλάτωμα, που σχηματίζει 
το μεσαίο τείχος με τη δυτική
πλαγιά του λόφου. Πρόκειται για τρεις μεγάλους 
προϊστορικούς ταφικούς τύμβους της
τελευταίας φάσης της εποχής του Χαλκού και το μεγάλο 
ελληνιστικό κτήριο διαστάσεων
16,10 X 10,5 μ. Οι τύμβοι αποτελούνταν από απλούς 
λακκοειδείς τάφους, όπου
εναπόθεταν τους νεκρούς. Βάσει των ευρημάτων, η 
χρονολόγησή των τύμβων στον 12ο αι.
π.Χ. τους καθιστά μοναδικά, μέχρι στιγμής, μνημεία 
αυτής της περιόδου (Ύστερη Εποχή
του Χαλκού) στην Ήπειρο. Επιφανειακά διασώζονται, 
διάσπαρτα στον αρχαιολογικό
χώρο, υπολείμματα κτηρίων ή άλλων κατασκευών, που 
δεν έχουν μέχρι στιγμής
ερευνηθεί.Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
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εργασίες προστασίας και ανάδειξης
του χώρου, εκτός από περιοδικούς καθαρισμούς κατά 
μήκος των οχυρώσεων και επί των
αρχιτεκτονικών καταλοίπων.
Με την προτεινόμενη Πράξη, με τον τίτλο «Ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων Νεκρομαντείου
και Εφύρας», επιδιώκεται η σύνδεση δύο γειτονικών και 
από κοινού κηρυγμένωναρχαιολογικών χώρων, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν την ανθρώπινη 
δραστηριότητα στη
περιοχή των εκβολών του Αχέροντα από την 
προϊστορική περίοδο μέχρι και τους
μεταβυζαντινούς χρόνους. Η χωρική και οπτική 
επικοινωνία των δύο χώρων θα ενισχυθεί
μέσα από κοινές υποδομές (χώρος στάθμευσης, 
μονοπάτι περιήγησης κ.α.), οι οποίες θα
διέπονται από τις ίδιες αισθητικές αρχές, τη χρήση 
κοινών υλικών και κατασκευαστικών
μεθόδων. Πιο αναλυτικά:
Στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου 
προβλέπεται η επέκταση των
υφιστάμενων υποδομών, αλλά και ο εκσυγχρονισμός 
τους. Προτείνονται επεμβάσεις
πεδίου και υποδομών ήπιας μορφής, που στοχεύουν 
στην προστασία και οργάνωση του
χώρου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και 
επισκεψιμότητάς του. Τέλος
προβλέπεται η αποκατάσταση της οχυρής κατοικίας 
μεταβυζαντινών χρόνων, γνωστής ως
«Κούλια», ώστε να στεγάσει έκθεση εποπτικού υλικού 
σχετική με τους αρχαιολογικούς
χώρους και την ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη 
πλευρά, ο άγνωστος στο ευρύ κοινό
χώρος της Εφύρας θα βγει από την αφάνεια, καθώς θα 
καταστεί προσβάσιμος και
προσιτός στο ευρύ κοινό, μέσω της κατασκευής μιας 
διαδρομής περιήγησης σε αυτόν, η
οποία μάλιστα θα τον συνδέει με το γειτονικό και με 
μεγάλη επισκεψιμότητα
αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου.
Μέσα από μία σειρά ήπιων παρεμβάσεων θα 
πραγματοποιηθούν οι απολύτως
απαραίτητες εργασίες πεδίου (αποψιλώσεις, 
αποχωματώσεις, τακτοποίηση οικοδομικού
υλικού). Επιπλέον, θα υλοποιηθούν υποδομές – 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού
(διαδρομή περιήγησης, φυλάκιο, δίκτυο ομβρίων, 
πινακίδες), εργασίες προστασίας και
ανάδειξης (μικροστερεώσεις, συντηρήσεις), τοποθέτηση 
περίφραξης αλλά και εργασίες
έρευνας - τεκμηρίωσης - πληροφόρησης (διερευνητικές 
εργασίες στο πλαίσιο των
εργασιών πεδίου, τοπογραφήσεις, σχεδιάσεις, έκδοση 
ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση
ημερίδας). Οι υποδομές που προτείνονται έχουν το 
χαρακτήρα των αρχικών και απολύτως
απαραίτητων επεμβάσεων, που θα διασφαλίσουν την 
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ασφάλεια του χώρου και των
επισκεπτών. Μελλοντικά αυτές μπορούν, και πρέπει, να 
συμπληρωθούν με πιο
εκτεταμένες εργασίες πεδίου, που θα αποσκοπούν στην 
πλήρη αποκάλυψη αλλά και
συντήρηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του λόφου.
Συνολικά, οι εν λόγω παρεμβάσεις στοχεύουν στο να 
δημιουργήσουν ένα αρχαιολογικό
πάρκο, ο επισκέπτης του οποίου θα έχει τη δυνατότητα 
να αντιληφθεί τη διαχρονικότητα
της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή του μυθικού 
Αχέροντα, ξεκινώντας από τα
«κυκλώπεια τείχη» της Εφύρας και φτάνοντας στη 
μεταβυζαντινή «Κούλια», την κατοικία
– φρούριο του Νεκρομαντείου. Ένα αρχαιολογικό πάρκο 
σύγχρονο και ασφαλή στο κοινό,
καθώς και ευκολότερα προσβάσιμο από ΑμΕΑ, παιδιά 
και ηλικιωμένους. Επιπλέον,
μέσω των ενημερωτικών πινακίδων, των φυλλαδίων και 
της έκθεσης με εποπτικό υλικό,
που θα λειτουργεί εντός της αναστηλωμένης «Κούλιας» 
στο Νεκρομαντείο, θα επιτευχθεί
η πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών για τους δύο 
αρχαιολογικούς χώρους, αλλά
και την ευρύτερη περιοχή.
Για τις ανάγκες μετακίνησης των επισκεπτών και ειδικά 
των ΑΜΕΑ θα γίνει προμήθεια
(αγορά) ηλεκτροκίνητου οχήματος, το οποίο άμεσα 
συνδέεται με τα παραδοτέα της
πράξης.

6.Παραδοτέα 

πράξης

Στο πλαίσιο του εν λόγω υποέργου θα 
πραγματοποιηθούν στην οριζόμενη περιοχή
παρέμβασης οι παρακάτω εργασίες:
Α. Εργασίες πεδίου: Αποψίλωσεις. Αποχωματώσεις. 
Τακτοποίηση οικοδομικού υλικού.
Β. Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού: 
Διαμόρφωση κοινού χώρου
στάθμευσης. Διαδρομές Επισκεπτών. Στάσεις θέασης. 
Δίκτυα ομβρίων. Τοποθέτηση
φυλακίου τύπου ΤΑΠΑ στην Εφύρα. Τοποθέτηση 
ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων
σήμανσης αρχαίων οικοδομημάτων κατά μήκος των 
διαδρομών περιήγησης των
επισκεπτών.
Γ. Περιφράξεις: Ελαφρού τύπου περίφραξη 
(συρματόπλεγμα), μεταλλικές θύρες εισόδου
και περίφραξη προστασίας των επισκεπτών
Δ. Εργασίες προστασίας & ανάδειξης μνημείων: 
Αρμολογήματα και μικροστερεώσεις των
λιθοδομών αρχαίων κτιρίων. Συντήρηση κινητών 
ευρημάτων. Αποκατάσταση & νέα χρήση
της μεταβυζαντινής οχυρής κατοικίας («Κούλια»). 
Λοιπές εργασίες προστασίας μνημείων.
Ε. Έρευνα, τεκμηρίωση & πληροφόρηση: Διερευνητικές 
εργασίες στο πλαίσιο των λοιπών
εργασιών πεδίου. Γενικές τοπογραφικές εργασίες 
(φωτογραμμετρία, αεροφωτογράφηση κλπ.). Σχεδίαση 
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& αποτύπωση του χώρου στην τελική φάση. 
Φωτογραφική τεκμηρίωση
εργασιών. Ενημερωτικό υλικό (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή), φυλλάδιο, ανάπτυγμα
τοπογραφικού. Διοργάνωση ημερίδας.
ΣΤ. Επανεκθέσεις – Εξοπλισμός: Ιδιοκατασκευές στην 
«Κούλια». Λοιπές Προμήθειες
Ζ. Λοιπές εργασίες: Για τις ανάγκες μετακίνησης των 
επισκεπτών και ειδικά των ΑΜΕΑ
θα γίνει προμήθεια (αγορά) ηλεκτροκίνητου οχήματος, 
το οποίο άμεσα συνδέεται με τα
παραδοτέα της πράξης.
Με την ολοκλήρωση του υποέργου, οι δύο χώροι θα 
καταστούν πιο ασφαλείς και
ευκολότερα προσβάσιμοι από περισσότερες ομάδες 
κοινού, ενώ παράλληλα θα
διασφαλιστεί η προστασία τους και θα αποκατασταθούν 
φθορές στα μνημεία τους.

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

9401 Μνημεία – Αρχαιολογικοί 
Χώροι που
αναδεικνύονται

Αριθμός 1.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 35,71(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.

1. Άμεσες Δαπάνες

1α. Βάσει 
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2,360,000.00 2,500,000.00

ii. ΦΠΑ 140,000.00
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου 
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

Σύνολο (1) 2,500,000.00 2,500,000.00
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 2,500,000.00 2,500,000.00
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11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται 
σε 2,500,000.00€.

 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 2,500,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148                  

Φορέας ΣΑ: 1012700
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:

2011ΣΕ01480005

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 2,500,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 700.000,00 ευρώ

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

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. 3135/21.12.10 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην ΕΥΤΟΠ 

με το υπ' αρ. Πρωτ. 7315/23.12.10 έγγραφο του Δικαιούχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’

Κ. Ντέντε
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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. ΕΥΤΟΠ: Μονάδες Α, Β, Γ
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