
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Σελίδα 1 από 5

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 αριθ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28-1-2011  (ΦΕΚ 240/Β/11-2-2011) «Τροποποίηση της κ.υ.α. 

υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’1620) με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 

Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 15903/29.7.2008 (ΦΕΚ 1635/Β/2008) κ.υ.α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε

με την υπ’ αριθμ. 4312/18-2-2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».

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 
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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Στερέωση, προστασία και διαμόρφωση της Ιεράς Μονής Χριστού Θερμών Σαμοθράκης" με 

κωδικό MIS 448285 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 

15η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ) 

Προς:

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11
T.K : 69100

Αθήνα, 08/07/2013
Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ47/2709
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Αποφασίζει

την Ένταξη της Πράξης "Στερέωση, προστασία και διαμόρφωση της Ιεράς Μονής Χριστού Θερμών Σαμοθράκης" στον 

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

Επιχειρηματικότητα". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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 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. Την με αρ. Πρωτ. 2148/13.6.2013 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της 

πράξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,

12. 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,

13. Tη με αρ. Πρωτ. 2450/08.07.2013 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού για την ένταξη της πράξης 

στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,

448285 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

15η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ)  3. Δικαιούχος:

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2013ΣΕ01480038

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

18025092 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Στόχος των επεμβάσεων στο μνημείο είναι ο περιορισμός των διαβρωτικών στοιχείων 
του περιβάλλοντος, ο αποκλεισμός της βλαπτικής παρουσίας των κατσικιών, η 
προστασία από κάθε είδους ανθρωπογενείς φθορές και η συντήρηση του μνημείου 
στο παρόν επίπεδο διατήρησης. 
Αρχικά θα απομακρυνθούν οι ρίζες φυτών και η βλάστηση από το σύνολο της 
λιθοδομής. Θα γίνει άρση της ετοιμορροπίας του σωζώμενου σφενδονίου με το 
συνδυασμό μεταλλικού ικριώματος και ειδικών ξύλινων τεμαχίων, θα αποκατασταθούν
φθορές  στο τόξο μεταξύ κυρίως ναού και νάρθηκα, στην επιστέψη του συνόλου των 
τοιχοποιιών του ναού και σε επιλεγμένα τμήματα λιθοδομής και θα ακολουθήσει 
αρμολόγηση. Μετέπειτα θα κατασκευαστεί τριμερές στέγαστρο για την προστασία 
του ναού από τη διαβρωτική δράση των έντονων καιρικών φαινομένων. Τον στατικό 
φορέα αποτελεί η σύνθεση επτά μεταλλικών στύλων κυκλικής διατομής και διπλών 
ταυ στην οποία θα πακτωθεί δικτύωμα ξύλινων δοκίδων με πέτσωμα καστανιάς και 
επικάλυψη αυτόύ με φύλλα τιτανιούχου ψευδάργυρου.
Μετά από προσεκτική έρευνα και εργασίες καθαρισμού, αποχωμάτωσης και 
απομάκρυνσης πεσμένων λίθων θα διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης 
του παλαιού περιβόλου και θα ακολουθήσει συντήρηση της λιθοδομής. Ακολούθως 
θα διαμορφωθεί νέος περίβολος η χάραξη του οποίου θα ακολουθεί το φυσικό 
ανάγλυφο. Θα κατασκευαστούν στηθαία χαμηλού ύψους και ανάλογα με την κλίση 
του εδάφους και σε αυτά θα πακτωθεί σύστημα μεταλλικών πλαισίων. Δυτικά
θα δημιουργηθεί μικρό πλάτωμα όπου θα γίνει η κεντρική είσοδος του περιβόλου.
Με την έναρξη των εργασιών θα διαμορφωθεί ο εργοταξιακός χώρος(προμήθεια 
προσωρινής περίφραξης, εργοταξιακού οικίσκου, γεννήτριας, βυτίου νερού) και θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
Καθ''ολη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή των 
εργασιών, φωτογραφική και αρχαιολογική τεκμηρίωση.Στο τέλος θα παραχθεί 
τρίπτυχο φυλλάδιο και εκτενής αρχαιολογικός οδηγός
Πρόσληψη λογιστή για τη λογιστική παρακολούθηση του έργου

 6. Παραδοτέα πράξης: Με το πέρας των προβλεπόμενων από τη μελέτη εργασιών θα επιτευχθεί η συντήρηση
του μνημείου, η προστασία του από τα καιρικά φαινόμενα και θα αναβαθμιστεί η 
προσβασιμότητα του άμεσου περιβάλλοντος του μνημείου. Συγκεκριμένα :

1. Καθαρισμός και εξυγίανση των λιθοδομών και του περιβάλλοντα χώρου
2. Στερέωση του σωζόμενου σφενδονίου με σύστημα μεταλλικού ικριώματος και 
ειδικών ξύλινων τεμαχίων
3. Αποκατάσταση τόξου μεταξύ του κυρίως ναού και του νάρθηκα
4. Προστασία της επίστεψης όλων των λιθοδομών του ναού
5. Τοπική αρμολόγηση σε τμήματα της λιθοδομής
6. Κατασκευή και τοποθέτηση ενός τριμερούς στεγάστρου προστασίας του μνημείου
7. Συντήρηση του παλαιού περιβόλου της μονής
8. Κατασκευή νέου περιβόλου και κεντρικής εισόδου στη δυτική πλευρά
9. Κατασκευή μικρού πλατώματος στην είσοδο
10. Δευτερεύουσα είσοδος στη νοτιο-δυτική πλευρά
11. Καταγραφή και τεκμηρίωση τυχόν αρχιτεκτονικών μελών που θα ανευρεθούν από 
τις παραπάνω εργασίες
12. Λεπτομερής φωτογραφική τεκμηρίωση καθ'όλη τη διάρκεια του έργου
13. Τοποθέτηση τελικής ενημερωτικής πινακίδας του έργου
14. Τοποθέτηση πινακίδας με εποπτικό υλικό
15. Έκδοση σύντομου τρίπτυχου φυλλαδίου και ενός εκτενούς αρχαιολογικού 
οδηγού, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΡΨΠ



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Σελίδα 4 από 5

 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

9401 Μνημεία –  Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Αριθμός  100.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 400,000.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 17.55 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 400,000.00  400,000.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 362,395.93
 37,604.07

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Γενική Γραμματέας

ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

Βάσει 
Παραστατικων

 400,000.00Σύνολο (1)  400,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 400,000.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  400,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  400,000.00 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):  400,000.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 137,000.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ01480038
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. 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

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

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΡΨΠ


