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Η Γενική Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

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 αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06.03.2013 (ΦΕΚ 610/Β/2013) «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄1620) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.02.2009) και ΕΥΤΟΠ/Δ/ ΦVIIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ 

240/Β/11.02.2011) όμοιες αποφάσεις».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)  Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως, και του Π.Δ.119/2013 «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/Α/25-06-2013) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10681
Πληροφορίες : Νικόλαος Πρασσάκης
Τηλέφωνο :  2103307617
Fax : 2103307641
Email : nprassakis@culture.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Προστασία - συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλου θεάτρου Νικόπολης (Α΄ 

φάση)" με κωδικό MIS 376313 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ.
Προς:

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20
T.K : 10683

Αθήνα, 09/07/2013
Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ32/2728
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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Προστασία - συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλου θεάτρου Νικόπολης (Α΄ φάση)" 

στον Αξονα Προτεραιότητας "03 - Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

7. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΙΟΙΚ/Α1/111292/17875/14872/ 7779/1.7.2013 (ΦΕΚ 309/Δ/01.07.2013) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ,για το διορισμό από 25/06/2013 της Στυλιανής Μενδώνης του 

Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 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),

8. 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,

9. 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,

10. 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11. Τις διατάξεις του Ν.4109 (ΦΕΚ 16/Α/23.01.2013) "Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις", και

ιδιαίτερα το άρθρο 3 αυτού "Κατάργηση του ΝΠΙΔ Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων 

(ΤΔΠΕΑΕ)"

12. Την Υ.Α με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/86602/43054/5964/2940/30.05.2013 "Υπαγωγή Επιστημονικών 

Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης Αρχ/κων έργων στις οικείες Δ/νσεις της κεντρικής υπηρεσίας και στις οικείες περιφερειακές 

υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου

Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού"

13. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα  στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

14. Την υπ. αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ32/1586/27.04.2012 απόφαση ένταξης της εν θέματι πράξης.

376313 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ. 3. Δικαιούχος:

1010806 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2012ΣΕ01480039

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά:
α) τη συντήρηση, αποκατάσταση και αντιστήριξη των τοιχοποιιών του μνημείου, 
πρωτίστως στο σκηνικό οικοδόμημα και στην περιμετρική στοά του άνω κοίλου 
(porticus in summa cavea).
β) τη συντήρηση και αποκατάσταση των επιχρισμάτων-κονιαμάτων στις περιοχές 
όπου διατηρούνται 
γ ) τη διαμόρφωση του χώρου, ώστε το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο. 
δ)  τη δημοσιοποίηση της Πράξης - πληροφόρηση του κοινού - διάχυση της 
αρχαιογνωσίας.
Για την επίτευξη των ως άνω, θα πραγματοποιηθούν στις τοιχοποιίες του μνημείου 
άμεσες στερεωτικές εργασίες – αρμολογήματα, αποκαταστάσεις, ανακτήσεις, 
αναστηλώσεις, καθώς και συντηρήσεις κονιαμάτων.  Επιπλέον, θα τοποθετηθεί 
σύστημα αρθρωτών πλαισίων σύζευξης (διαφραγματική ενίσχυση) στις τοιχοποιίες του
σκηνικού οικοδομήματος, καθώς και μεταλλικές αντηρίδες  αντιστήριξης σε 
απαραίτητα σημεία του μνημείου.  Επίσης θα πραγματοποιηθούν αποχωματώσεις και
απομάκρυνση των προϊόντων, ώστε να αναδειχτούν διάφορα επιμέρους δομικά 
στοιχεία του μνημείου και να εξομαλυνθούν οι ανωμαλίες του εδάφους. Σε επιλεγμένα 
τμήματα  του άνω κοίλου (summa cavea), θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής 
αποχωμάτωση και συντήρηση των υποδομών του. Για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης των διαφόρων συνεργείων, θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 
αποψιλώσεις.
     Τέλος θα κατασκευαστεί διαδρομή επισκεπτών, περίφραξη, και θα τοποθετηθούν 
πινακίδες σήμανσης ειδικών προδιαγραφών ενημέρωσης - πληροφόρησης του κοινού. 
Για την επιστημονική τεκμηρίωση των ως άνω εργασιών, θα πραγματοποιηθούν 
σχεδιαστικές αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις  δομικών στοιχείων και συνολική 
τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου. Επίσης κατά τη διάρκεια του έργου θα 
πραγματοποιηθούν επί μέρους εξειδικευμένες μελέτες. 
Για την τεκμηρίωση της εξέλιξης των εργασιών και του ιδίου του αρχιτεκτονήματος, 
καθώς και όσων κινητών ευρημάτων προκύψουν, θα πραγματοποιηθούν 
φωτογραφήσεις. Τα κινητά ευρήματα θα συντηρηθούν και θα καταγραφούν.
Η Πράξη θα ολοκληρωθεί με τη δημοσιοποίηση - πληροφόρηση, ήτοι την έκδοση 
αρχαιολογικού οδηγού, που θα συμπεριληφθεί στη Σειρά: Μνημεία της Νικόπολης, 
καθώς και φυλλαδίου ΑΜΕΑ.
 Για την οργάνωση λειτουργίας του εργοταξίου, έχει προβλεφθεί προμήθεια 
μηχανημάτων καθώς και οι απαραίτητες λειτουργικές δαπάνες και η προμήθεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών, έγινε 
αντίστοιχη πρόβλεψη. 

 6. Παραδοτέα πράξης: Στο τέλος της πράξης θα παραδοθούν ολοκληρωμένα τα παρακάτω:
• αποκαταστημένες τοιχοποιίες με αρμολογήματα, συρραφή ρωγμών, capping, 
συμπληρώσεις, και αποκαταστάσεις όψεων στις περιοχές παρέμβασης, ήτοι κυρίως 
στο σκηνικό οικοδόμημα και στην περιμετρική στοά του άνω κοίλου ( porticus in 
summa cavea). 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

9401 Μνημεία –  Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Αριθμός  1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
 1,500,180.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 37.97 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 1,500,180.00  1,500,180.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 1,394,832.52
 105,347.48

Βάσει 
Παραστατικων

 1,500,180.00Σύνολο (1)  1,500,180.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,500,180.00 Ευρώ 

• Κατά χώρα στερεωμένα και συντηρημένα επιχρίσματα  στους τοίχους της 
περιμετρικής στοάς και όπου αλλού αποκαλυφθούν. 
• αντιστήριξη και άρσης ετοιμορροπίας των επικίνδυνων τμημάτων του σκηνικού 
οικοδομήματος και τμημάτων της περιμετρικής στοάς της στέψης του κοίλου (porticus 
in summa cavea).
•  σύστημα αντιστήριξης αρθρωτών πλαισίων σύζευξης (διαφραγματική ενίσχυση) στις
τοιχοποιίες του σκηνικού οικοδομήματος που ίστανται σε μεγάλο ύψος.
• Αντιστηρίξεις με μεταλλικές αντηρίδες τμημάτων τοιχοποιιών.  
• Συντήρηση υποδομών στο άνω κοίλο σε επιλεγμένα σημεία
• Περίφραξη
• Διαδρομή
• Πινακίδες ενημέρωσης- εκδόσεις

Το μνημείο  που θα καταστεί επισκέψιμο σε ικανοποιητικό βαθμό,  θα είναι το  
Μεγάλο Θέατρο Αρχαίας Νικόπολης και ο περιβάλλων   χώρος του.
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ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  1,500,180.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  1,500,180.00 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  1,500,180.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01480039
 

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΥΜΔ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠ.ΠΟ.Α / Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΕΥΔ ΕΠ 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα'
4.Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής

                                                                         Ακριβές Αντίγραφο
                                                                  Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ΄

                                                                             Κ. Ντέντε

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως 
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2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ
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