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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ 

-  Β'  ΦΑΣΗ»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  327067,  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  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).

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 
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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.  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.  αίτηση  χρηματοδότησης  πράξης  του  Δικαιούχου 
116289/2870/6.12.2010 προς την ΕΥΤΟΠ 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 88/12.1.2011 Εισήγηση της ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. 
«Αττική»,

13. Το  με  αρ.  Πρωτ.  3789/70/20.01.2011  έγγραφο  του  δικαιούχου,  με  το  οποίο 
διαβιβάστηκε στην ΕΥΤΟΠ το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει 

την ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ - Β' ΦΑΣΗ» 

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: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
327067

2.Κωδικός πράξης 
ΠΔΕ:                         

2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0148

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ01480033

3.Δικαιούχος:
Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ  ΒΥΖ.& 

ΜΕΤΑΒΥΖ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ
4.Κωδικός Δικαιούχου: 1010803
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η Ιερά Μονή Δαφνίου αποτελεί ένα σημαντικό 

μνημειακό σύνολο πολλών ιστορικών φάσεων 
από τον 11ο έως και τον 19ο αι. αφιερωμένο στη 
Θεοτόκο, ευρύτατα γνωστό για τα θαυμαστά 
ψηφιδωτά του Καθολικού του και έχει κηρυχθεί 
από την UNESCO ως μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ο οκταγωνικού τύπου Βυζαντινός ναός της Ι. 
Μονής Δαφνίου, κτισμένος στα μέσα του 11ου αι., 
αποτελείται από τον κυρίως ναό, με τον μεγάλων 
διαστάσεων τρούλλο, το τριμερές ιερό, τα 
τέσσερα παρεκκλήσια και από τους προς δυσμάς 
νάρθηκα και εξωνάρθηκα. Οι διαστάσεις της 
ορθογωνικής κάτοψης είναι 29.10m x 15.60m.
Σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης 
Καθολικού Μονής Δαφνίου – Β’ φάση θα γίνουν 
εργασίες κατασκευής ενισχυτικών διατάξεων υπό 
μορφή περιδέσεων, ελκυστήρων, αφανών 
διαφραγμάτων στη στέψη των τοίχων κλπ, που 
θα συμβάλουν στην κατά δυνατόν βελτίωση της 
συνολικής συμπεριφοράς του μνημείου, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση των 
σημερινών αποκλίσεων και παραμορφώσεων και 
επομένως και ο κίνδυνος μελλοντικών τοπικών 
καταρρεύσεων. Οι εργασίες αυτές αποτελούν 
συνέχεια των εργασιών στερέωσης του συνόλου 
των τοιχοποιιών και της θολοδομίας του 
μνημείου, που πραγματοποιήθηκαν, κατά 
προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνέχειά τους και να αποκατασταθεί η αντοχή 
τους, που είχε χαθεί λόγω της πυκνότητας και του 
πλήθους των ρηγματώσεων του σεισμού του 
1999, στο έργο  «Στερέωση Καθολικού Μονής 
Δαφνίου – Α’ φάση», που υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. Στην δεύτερη αυτή φάση θα 
ενταχθούν και όλες οι εργασίες μορφολογικής, 
αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης του 
εξέχοντος βυζαντινού μνημείου ώστε να αποδοθεί 
στο κοινό με όλες δυνατότητες επισκεψιμότητας 
και αναγνωσιμότητας.
Αποκατάσταση Καθολικού Μονής Δαφνίου- Β΄ 
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Φάση:
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τη ΔΑΒΜΜ 
είναι οι παρακάτω:
Ανακατασκευή τελικών αρμολογημάτων στις 
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του 
μνημείου, τοπική επισκευή λίθων και πλίνθων, 
ανακεράμωση με χειροποίητους πλατείς 
στρωτήρες και στενούς καλυπτήρες, 
τοποποθέτηση μαρμάρινων περιθυρωμάτων στα 
ανοίγματα μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού, 
επανατοποθέτηση επάλξεων του εξωνάρθηκα, 
επανατοποθέτηση των διαφραγμάτων των 
παραθύρων, και επανατοποθέτηση του κεντρικού 
πυρήνα της ελικοειδούς αρχικής κλίμακας, 
ανατοποθέτηση των περιθυρωμάτων, συντήρηση 
του μαρμάρινου δαπέδου του ναού, καθώς και 
του πήλινου πλακοστρώτου του εξωνάρθηκα, 
κατασκευή νέας πλακόστρωσης με λιθόπλακες 
στην βόρεια και ανατολική περίμετρο του 
Καθολικού, τοποθέτηση θλιπτήρων από ξύλο, 
στις γενέσεις των μεγάλων φερόντων τόξων του 
τρούλλου, των μικρών φερόντων τόξων του 
τρούλλου, των σφενδονίων των παρεκκλησίων, 
των σφενδονίων του νάρθηκα, των τοξωτών 
ανοιγμάτων μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού, 
τοποθέτηση ξύλινων ελκυστήρων στις γενέσεις 
της τοξοστοιχίας του εξωνάρθηκα, αφαίρεση των 
καταρηγματωμένων τσιμεντοκονιών στα 
εξωρράχια του τρούλλου και των ημιχωνίων, 
επισκευή των ρωγμών με ένεμα και κονίαμα, 
πλήρωση των κενών πάνω από τα εξωρράχια με 
κατάλληλο υλικό μη συνεκτικό και επαρκώς 
εγκιβωτισμένο, τοποθέτηση συστήματος 
διαζωμάτων από ξύλο στη μάζα των τοιχοποιιών, 
συντήρηση των μεταλλικών περιδέσεων των 
τοιχοπεσσών και δοκών στη νότια κεραία του 
σταυρού, εκτέλεση περιορισμένων ερευνητικών 
ανασκαφικών τομών, έλεγχος – βελτίωση - 
συμπλήρωση υπαρχόντων ικριωμάτων, 
αντικατάσταση των ξύλινων δαπέδων των 
ικριωμάτων, τοποθέτηση των αναγκαίων 
σημάνσεων και ενημερωτικών πινακίδων, 
εξασφάλιση χώρων υγιεινής για το προσωπικό 
και τους επισκέπτες, τελική βαθμονόμηση των 
υπαρχόντων προσομοιωμάτων της μελέτης και, 
συμπλήρωσή τους και σύνταξη των τελικών 
σχεδίων εφαρμογής των ενισχυτικών διατάξεων, 
σχολαστική φωτογραφική, σχεδιαστική  και 
κινηματογραφική τεκμηρίωση των επεμβάσεων.
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 
ενισχυτικών διατάξεων:
Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα υλοποιηθούν 
από τη ΔΑΒΜΜ και οι εργασίες είναι οι 
παρακάτω: κατασκευή σύνθετης διαφραγματικής 
οροφής στον εξωνάρθηκα, από ξύλο και μέταλλο, 
κατασκευή στο εσωτερικό του κωδωνοστασίου 
σύνθετης κλίμακας ανόδου (από μέταλλο και 
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ξύλο),  τοποθέτηση αφανών μεταλλικών 
διαφραγμάτων σύνθετης κατασκευής πάνω από 
τα εξωρράχια της θολοδομίας του κυρίως ναού 
και νάρθηκα, τοποθέτηση μεταλλικών 
ελκυστήρων από τιτάνιο, στις γενέσεις των 
μεγάλων φερόντων τόξων του τρούλλου, των 
μικρών φερόντων τόξων του τρούλλου, των 
σφενδονίων των παρεκκλησίων, των σφενδονίων 
του νάρθηκα, των τοξωτών ανοιγμάτων μεταξύ 
νάρθηκα και κυρίως ναού, τοποθέτηση 
ανοξείδωτων μεταλλικών ελκυστήρων στις 
γενέσεις της τοξοστοιχίας του εξωνάρθηκα, 
αντικατάσταση της υπάρχουσας οξειδωμένης 
μεταλλικής στεφάνης «Σολωμονίδη» στη στέψη 
του τυμπάνου του τρούλλου με νέα, από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο, τοποθέτηση 
πρόσθετης αφανούς λάμας από τιτάνιο, στη 
γένεση του ημισφαιρικού κελύφους του τρούλλου, 
συντήρηση, ενίσχυση ή αντικατάσταση της 
εξωτερικής στεφάνης στη βάση του τυμπάνου του 
τρούλλου, ανάλογα με το βαθμό οξείδωσής της, 
αντικατάσταση του συστήματος των μεταλλικών 
ενισχύσεων των ανοιγμάτων του τρούλλου με 
νέο, αντικατάσταση των τοιχοποιιών του Τρούμπ 
στην κρύπτη με μεταλλικές διατάξεις ώστε να 
συνεχίσουν να συνεισφέρουν στατικά, 
τοποθέτηση συστήματος διαζωμάτων από τιτάνιο 
στη μάζα των τοιχοποιιών και κατασκευή κλωβού 
αποθήκευσης των υπαρχόντων μεταλλικών 
στοιχείων ενισχύσεων, μετά την καθαίρεσή τους. 
Προμήθεια και τοποθέτηση 3 αντιγράφων ιωνικών 
κιόνων και μερική ανασύσταση τέμπλου:
Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα υλοποιηθούν 
από τη ΔΑΒΜΜ και οι εργασίες είναι οι 
παρακάτω: τοποθέτηση τριών μαρμάρινων 
αντιγράφων των αρχικών ιωνικών κιόνων στη 
θέση των κτιστών πεσσών της τοξοστοιχίας του 
εξωνάρθηκα, ανατοποθέτηση των τοιχοβατών της 
ορθομαρμάρωσης και μερική ανασύσταση του 
μαρμάρινου τέμπλου, μετά από ταύτιση των 
σπολίων τους.
Συντήρηση εντοίχων ψηφιδωτών Ι. Μ. Δαφνίου:
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τη ΔΣΝΜΑ 
έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε τέσσερις 
φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ: Η φάση αυτή περιλαμβάνει εργασίες 
τοποθέτησης νέων σωληνίσκων εφαρμογής και 
εκτόνωσης ενεμάτων στα ψηφιδωτά του τρούλου. 
Θα γίνει έλεγχος της κατάστασης διατήρησης των 
ήδη τοποθετημένων σωληνίσκων και θα 
προγραμματισθούν εργασίες στερέωσης του 
υποστρώματος και τις επιφάνειας των 
ψηφιδωτών. Τέλος η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί 
με την εκτέλεση εργασιών  αντιστήριξης των 
ψηφιδωτών του τρούλου. 
Β΄ ΦΑΣΗ: Η φάση αυτή θα υλοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών 
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εφαρμογής ενεμάτων στον τρούλο. Πιο 
συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες εφαρμογής 
ενεμάτων συμπλήρωσης στα ψηφιδωτά του 
τρούλου, περιμετρικές συγκρατήσεις, εργασίες 
στερέωσης, εργασίες καθαρισμού και αισθητικής 
αποκατάστασης των ψηφιδωτών του τρούλου.
Γ’ ΦΑΣΗ: Η φάση αυτή θα υλοποιηθεί με την 
ολοκλήρωση των επεμβάσεων αναστήλωσης 
στον τρούλο και την απομάκρυνση των 
μεταλλικών περιδέσεων, θα επανατοποθετηθούν 
τμήματα ψηφιδωτών παραστάσεων της 
διακοσμητικής ζώνης (36Χ32,5cm) του τρούλου 
καθώς και του Προφήτη Ιωνά (τέσσερα τμήματα 
91Χ92cm, 95X96cm, 38X86cm, 53X143cm), θα 
πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού της 
επιφάνειας των ψηφιδωτών καθώς και εργασίες 
αισθητικής αποκατάστασης σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη.
Δ’ ΦΑΣΗ: Η φάση αυτή προγραμματίζεται να 
ξεκινήσει με την ολοκλήρωση όλων των 
στερεωτικών επεμβάσεων στο μνημείο και κατά 
τη διάρκεια της τμηματικής απομάκρυνσης των 
ικριωμάτων καθώς και των μεταλλικών 
υποστυλωμάτων του ναού. Προγραμματίζονται να 
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 
Τοποθέτηση των ψηφιδωτών τμημάτων των 
τεσσάρων εσωραχίων τόξων (Τ1 Άγιος Ευγένιος, 
Τ2 Άγιος Αυξέντιος, Τ3-Τ4 Άγιος Ανεμπόδιστος, 
Τ5-Τ6 Άγιος Ελπιδοφόρος, Τ7-Τ8 Άγιος 
Στέφανος, Τ9-Τ10 Άγιος Ρουφίνος, Τ11-Τ12 
Άγιος Λαυρέντιος, Τ13-Τ14 Άγιος Εύπλος), 
ταυτοποίηση και επανατοποθέτηση μικρών 
τμημάτων ψηφιδωτών που είχαν περισυλλεγεί, 
καθαρισμός της ψηφιδωτής επιφάνειας των 
επανατοποθετημένων ψηφιδωτών τμημάτων, 
εργασίες αισθητικής αποκατάστασης, τέλος 
έλεγχος των ψηφιδωτών παραστάσεων κατά τη 
διάρκεια απομάκρυνσης όλων των μεταλλικών 
υποστυλωμάτων του ναού.

6.Παραδοτέα πράξης

Οι μεταλλικές ενισχυτικές διατάξεις πάνω από 
τους θόλους του Καθολικού, στο τύμπανο του 
τρούλλου και στον εξωνάρθηκα καθώς και η 
τοποθέτηση ελκυστήρων – θλιπτήρων θα 
εξασφαλίσουν την αντοχή του έναντι σεισμικών 
καταπονήσεων, ενώ  η ανακατασκευή των 
τελικών αρμολογημάτων, η ανακεράμωση, η 
συντήρηση του μαρμάρινου δαπέδου και η 
τοποθέτηση των μαρμάρινων στοιχείων, σε 
συνδυασμό με την αποκατάσταση των 
ψηφιδωτών,  θα συμβάλλουν στην μορφολογική, 
αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση, ώστε να 
αποδοθεί στο κοινό με όλες τις δυνατότητες 
επισκεψιμότητας και αναγνωσιμότητας  η Μονή 
Δαφνίου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία της Ελλάδας, και έχει κηρυχθεί από την 
UNESCO ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.
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7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

9401 Μνημεία – Αρχαιολογικοί 
Χώροι που αναδεικνύονται

Αριθμός 1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 45.03 (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 2,057,093.04 2,267,000.00
ii. ΦΠΑ 209,906.96

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου 
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

Σύνολο (1) 2,267,000.00 2,267,000.00
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 2,267,000.00 2,267,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 
2,267,000.00 €.

 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 2,267,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
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ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148                  

Φορέας ΣΑ: 1012700
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:

2011ΣΕ01480033

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 2,267,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 659,435.24 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. 3017/12.1.2011 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην ΕΥΤΟΠ 

με το υπ' αρ. Πρωτ. 3789/70/20.01.2011 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 ΠΕΠ «Αττική»

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γ. Γραμματέως

2. ΕΥΤΟΠ: Μονάδες Α, Β, Γ
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