
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ

Κωδ. Πράξης: 352303 Σελίδα 1 από 6 

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. Την 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10681
Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης
Τηλέφωνο :  2103307648
Fax : 2103307641
Email : chraptis@culture.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προς:

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20
T.K : 10682

Αθήνα, 22/12/2014
Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ23/5936

3η Τροποποίηση της Πράξης "Συντήρηση και αποκατάσταση του βυζαντινού τείχους Χανίων Κρήτης" με κωδικό 

MIS 352303 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"  
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Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Συντήρηση και αποκατάσταση του βυζαντινού τείχους Χανίων Κρήτης" , στον Αξονα 

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

Επιχειρηματικότητα". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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

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 Μενδώνη 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. Την 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. Την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/320359/183942/11221/10.12.2014 αίτηση τροποποίησης του δικαιούχου προς την

ΕΥΤΟΠ

12.Το Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), και το άρθρο 31 

του Ν. 4305/2014  «Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων», με το οποίο τροποποιούνται 

οι διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 237/ Α/31-10-2014).

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. Tην με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ23/2747/23.06.2014, 2η τροποποίηση απόφασης της με αρ. πρωτ.

ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝ23/1759/07.07.2011 απόφασης ένταξης της πράξης.

352303 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ01480123

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3. Δικαιούχος:

10109041 4. Κωδικός Δικαιούχου:
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Το Βυζαντινό τείχος Χανίων έχει θεμελιωθεί σε υπολείμματα παλαιότερης οχύρωσης 
των ελληνιστικών χρόνων και στο μεγαλύτερο μέρος του έχει κατασκευαστεί με 
οικοδομικό υλικό από την αρχαία Κυδωνία σε δεύτερη χρήση. Το τείχος σε αρκετά 
τμήματά του διατηρείται σε μεγάλο ύψος, και είναι κτισμένο κατά το ψευδοϊσόδομο 
τραπεζιόσχημο σύστημα δόμησης και συνίσταται από ανισοϋψείς στρώσεις λίθων 
από καφετί απόχρωση ψαμμίτη. Το περίγραμμα του είναι ακανόνιστο και αποτελείται 
από ευθύγραμμα τμήματα, που διακόπτονται από μικρούς ορθογώνιους ή 
πολυγωνικούς πύργους ενώ σε ορισμένα σημεία απλώς συμπληρώνει το φυσικό 
οχυρό βράχο. Στο τείχος υπήρχαν τέσσερις πύλες από τις οποίες σήμερα δεν 
διατηρεί καμία. 

   1.Τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν συνέχεια των μικρών επεμβάσεων που 
αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν, και συνέβαλαν στην διατήρηση του μνημείου. Οι νέες
εργασίες αφορούν κυρίως στην προστασία του νοτίου τμήματος του μνημείου και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται (στερεώσεις σε 
ετοιμόρροπα τμήματα της οχύρωσης, συγκολλήσεις δομικού υλικού του μνημείου, 
καλύτερη ανάδειξη του χώρου με αποχωματώσεις, καθαρισμούς και διαμορφώσεις). 
Οι στόχοι θα επιτευχθούν βάσει των παρακάτω βασικών ενεργειών : 

• Ασφαλή και πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του Τείχους (πριν την έναρξη των 
εργασιών) με ειδικά ικριώματα που θα περιέχουν,  διαδρόμους, σκάλες ανόδου, 
κουπαστές, αγκυρώσεις, και ειδικό δίχτυ για προστασία από τον ήλιο και τη σκόνη
• Καθαρισμός επιφάνειας από βλάστηση (θα προηγηθεί ψεκασμός), απομάκρυνση 
ξένων ή νεώτερων υλικών, και πλύσιμο της επιφάνειας με νερό χαμηλής πίεσης
• Για τη συντήρηση των λίθων του τείχους θα εφαρμοστεί η μελέτη συντήρησης, 
• Συμπλήρωση κενών τμημάτων με νέους λίθους ίδιας σύστασης (Η στοά που υπάρχει
στο τμήμα Β’ θα συμπληρωθεί-χτιστεί ώστε να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια 
του τμήματος αυτού του τείχους)
• Αντικατάσταση πολύ φθαρμένων λίθων που δεν μπορούν να συντηρηθούν
• Λιθοσυρραφές στα τμήματα που παρουσιάζονται κατακόρυφες ρωγμές 
• Τοποθέτηση ενεμάτων στα τμήματα που παρουσιάζουν αποκόλληση της εξωτερικής
επένδυσης με την μάζα του τείχους
• Αρμολόγημα (και χαλικολόγημα όπου απαιτείται) όλων των αρμών με κονίαμα
• Όλες οι παραπάνω εργασίες κρίθηκαν απαραίτητο να γίνουν και στις οπίσθιες όψεις
του Τείχους όπου η πρόσβαση είναι εφικτή καθώς  και σε τυχόν απαλλοτριωμένες 
ιδιοκτησίες (Γωνία Σήφακα & Κάτρε) κατά την χρονική διάρκεια του έργου

Ειδικά για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εμπρός από τα τμήματα Α’, Β’, 
Γ-Δ’ του Βυζαντινού Τείχους προτείνονται οι εξής εργασίες:
• Απομάκρυνση όλων των νεωτέρων στοιχείων από τον περιβάλλοντα χώρο του έργου
• Απομάκρυνση υπολειμμάτων νεότερων κτισμάτων και επιχώσεων-αποκάλυψη του 
προτειχίσματος που σώζεται εμπρός από το Τείχος
• Καθαρισμός, στερέωση και αποκατάσταση του σωζόμενου προτειχίσματος
• Μερική αποχωμάτωση της τάφρου μεταξύ του πεζοδρομίου και προτειχίσματος
• Κατεδάφιση των νεωτέρων κτισμάτων που εδράζονται ή εφάπτονται στο Βυζαντινό 
Τείχος και είναι απαλλοτριωμένα
• Απλή διαμόρφωση του χώρου που κατείχαν τα κατεδαφισμένα κτίρια  
• Μελέτη και κατασκευή στεγάστρου στο Β΄ τμήμα

Τέλος, στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και εργασίες για τη 
• επισκεψιμότητα του χώρου με κατάλληλη πρόσβαση, 
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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
 1,050,000.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 51.55 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 1,050,000.00  1,050,000.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 999,512.20
 50,487.80

Βάσει 
Παραστατικων

 1,050,000.00Σύνολο (1)  1,050,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,050,000.00 Ευρώ 

• για ενημέρωση του κοινού θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος (μικρό Χαμάμ οδού Κατρέ)
για την έκθεση ευρημάτων και φωτογραφιών 
• θα τοποθετηθούν δύο ενημερωτικές πινακίδες σε βάσεις, 
• θα υπάρξει και έντυπο ενημερωτικό υλικό με γραφή BRAIL (φυλλάδια)
• Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Ανάδειξης
Οχυρωματικών Έργων Κρήτης η οριστική μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου που θα 
περιλαμβάνει τις μελέτες του γενικού φωτισμού του μνημείου όπως και της οριστικής 
περίφραξης, οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση από το ΚΑΣ.

 6. Παραδοτέα πράξης: 3.1 Οριστική επέμβαση στο Νότιο τμήμα του Βυζαντινού Τείχους που θα 
περιλαμβάνει την συντήρηση και αποκατάσταση των επιφανειών του, τις 
συμπληρώσεις και αποκαταστάσεις με νέους λίθους τα κονίαματα και ενέματα.
3.2 Τη  φωτογραφική τεκμηρίωση των  εργασιών και ευρημάτων του Βυζαντινού 
Τείχους σε έκθεση εντός του μικρού Χαμάμ στην οδό Κατρέ. 
3.3 Θα παραδοθεί η αποκατεστημένη όψη του Βυζαντινού Τείχους, και θα 
τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες. -
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Η Γενική Γραμματέας

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  1,050,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  1,050,000.00 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):  1,050,000.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01480123
 

Π/Υ (1)

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 
2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ

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 Προισταμένη της Μονάδας Δ΄

                                                                                     Κ. Ντέντε

ΑΔΑ: ΩΘΛΘΓ-ΧΞΗ
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