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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Δυτικής 

Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

3.   Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει

4.   Την υπ’ αριθμ. 9773/ΕΥΣ 1127/08 (ΦΕΚ 472 Β/18-3-2008) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41548/Γ΄ ΚΠΣ/283 

ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/ τ. Β΄/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου με σκοπό την αναδιάρθρωσή της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, με την οποία 

συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

5.  Την με αρ. πρωτ. 20364/ΕΥΣ 3416/12-5-2010 Απόφαση του ΥΠΟΙΟ, περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» στο Θεματικό Κωδικό 

Προτεραιότητας -58- «Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στην «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

6.  Τις από 6-03-2008 και 20-03-2009 αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου», όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη
Ταχ.Κώδικας : 22100
Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ
Τηλέφωνο : 2713601300 2713601387
Fax : 2710234711
Email : sxygou@mou.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
(ΣΠΑΡΤΗ)

Προς:

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 59
T.K : 23100

Τρίπολη, 22/12/2014
Α.Π. : 6208

3η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ" με κωδικό MIS 299566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι"  

ΑΔΑ: ΩΗΝ87Λ1-Χ9Α



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ

Κωδ. Πράξης: 299566 Σελίδα 2 από 5 

 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ" , στον Αξονα Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 

Ζωής Πελοποννήσου" του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο

7. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8.  Την με αριθμ. πρωτ. 3661/13-07-2010 (Κωδ.24) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την 

υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», στον 

Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ε.Τ.Π.Α.

9.   Την υπ. αριθ. 5207/13-09-2010  Αίτηση Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη ναών Παναγίας

Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Άννας στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», με δικαιούχο την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

10. Την υπ’ αριθμ. 5734/15-12-2010 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ναών Παναγίας 

Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Άννας στην Κάτω Πόλη της Μονεμβασίας» και κωδικό ΟΠΣ 299566.

11. Την υπ’ αριθμ. 4074/4-10-2013 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη 

Ναών Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Άννας στην Κάτω Πόλη της Μονεμβασίας»

12. Την υπ’ αριθμ. 3073/27-6-2014 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη 

Ναών Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Άννας στην Κάτω Πόλη της Μονεμβασίας»

13. Την αρ. 1170/8-12-2014 αίτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας περί 3ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης 

πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ναών Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Άννας στην Κάτω Πόλη της 

Μονεμβασίας»

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

πρότασης (υπ’ αριθ. 64/18-12-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης) και ειδικότερα στο φύλλο αξιολόγησης της 

πρότασης

299566 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 3. Δικαιούχος:

18026007 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ01480021

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση δύο αξιόλογων μνημείων της Κάτω Πόλης 
Μονεμβασίας, του Ιερού Ναού της Αγίας Άννας και του Ιερού Ναού της Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας και την απόδοσή τους στο κοινό, ώστε να διαδραματίζουν ενεργό και 
δυναμικό ρόλο στα κοινωνικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά δρώμενα του τόπου.
Ο μονόχωρος τρουλαίος ναός της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ή Κρητικιάς σχετίζεται με
τη συνοικία των Κρητών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Μονεμβασία την 
περίοδο της Β΄ Ενετοκρατίας (1690-1715). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διάρθρωση της δυτικής όψης, δομημένη κατά το ισόδομο σύστημα, με την τοξωτή 
θύρα που επιστέφει αέτωμα και το στρογγυλό φεγγίτη ψηλότερα. Το τέμπλο του 
ναού αποτέλεσαν στις αρχές του 20ου αιώνα τμήματα από το ξυλόγλυπτο φράγμα 
που αρχικά ήταν τοποθετημένο στο ναό του Ελκομένου Χριστού και από άλλο, 
άγνωστης προέλευσης τέμπλο. Η κατασκευή και μορφολογία του παραπέμπουν στην
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Β΄ Ενετοκρατίας (1690–1715), η οποία στη 
Μονεμβασία προσλαμβάνει μνημειώδεις εκφράσεις.
Ο ναός της Αγίας Άννας ανήκει στον τύπο του δίκλιτου θολοσκέπαστου ναού με 
ημικυκλική αψίδα Ιερού. Τα δύο κλίτη επικοινωνούν με διπλό τόξο που εδράζεται σε 
τετράγωνο πεσσό. Η μορφολογία και οι κατασκευαστικοί τρόποι εντάσσουν το κτίσμα
στην εποχή της Β΄ Ενετοκρατίας (1690-1715).
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στις οποίες 
προβλέπονται τοποθέτηση ικριωμάτων, αποκατάσταση-ανακατασκευή κτίσματος στη 
νοτιοδυτική όψη της Μυρτιδιώτισσας, στερεωτικές εργασίες, επισκευή, αντικατάσταση
και συμπλήρωση, όπου απαιτείται λόγω φθοράς, των κονιαμάτων, αποκατάσταση της
στεγανότητας και διαμόρφωση της ανωδομής τους, συντήρηση-στερέωση πώρινων 
επιφανειών, διαμόρφωση και επίστρωση δαπέδων, διαμόρφωση ανοιγμάτων και 
τοποθέτηση κουφωμάτων, τοποθέτηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και φωτισμού, επανατοποθέτηση ξυλόγλυπτου τέμπλου στο ναό της 
Μυρτιδιώτισσας, ευτρεπισμός αύλειων χώρων. Παράλληλα στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του φυσικού αντικειμένου, της άρτιας και λειτουργικής αποκατάστασης 
των μνημείων και της ανάκτησης του πολιτιστικού και θρησκευτικού χαρακτήρα τους 
θα πραγματοποιηθούν η τοποθέτηση ελκυστήρων και η περίδεση του τρούλου του 
ναού της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας για λόγους ενίσχυσης της στατικής επάρκειάς 
του, η προμήθεια-εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργική 
αποκατάσταση των μνημείων και συγκεκριμένα η κατασκευή εκκλησιαστικών επίπλων
(τέσσερις σειρές καθισμάτων, ένας δεσποτικός θρόνος, ένα προσκυνητάρι, ένα 
αναλόγιο-ψαλτήρι και ένα παγκάρι, όπου θα διατίθεται και έντυπο πληροφοριακού 
υλικού για την αποκατάσταση των μνημείων), η προμήθεια κινητού ικριώματος για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών και η κατασκευή υποδομής για την 
τοποθέτηση πολυελαίου στο ναό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στο πλαίσιο του 
θρησκευτικού τελετουργικού της ορθόδοξης λειτουργίας, η προμήθεια  αφυγραντήρων
για τα μνημεία και καταγραφικού θερμοκρασίας και υγρασίας για το ναό της 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας για την προστασία του ξυλόγλυπτου τέμπλου, το οποίο θα
επανατοποθετηθεί, και η γραφιστική επεξεργασία, ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση 
ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων σε γραφή BRAILLE, η παραγωγή 
ενημερωτικού εντύπου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και σε γραφή 
BRAILLE, ο σχεδιασμός-παραγωγή ολιγόλεπτης ταινίας και η προμήθεια ειδικής 
συσκευής προβολής της. Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται σχολαστική 
αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (φωτογραφική-σχεδιαστική) των επεμβάσεων 
και των νέων στοιχείων και επεμβάσεων που θα προκύπτουν. 

 6. Παραδοτέα πράξης: Δύο (2) αποκατεστημένα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Κάτω Πόλης 
Μονεμβασίας, τα οποία θα παραδοθούν στο κοινό και θα ανακτήσουν το θρησκευτικό
και πολιτιστικό τους χαρακτήρα.
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

9401 Μνημεία –  Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Αριθμός  2.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 428,098.26

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 43 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 428,098.26  428,098.26

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 389,665.89
 38,432.37

Βάσει 
Παραστατικων

 428,098.26Σύνολο (1)  428,098.26

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 428,098.26 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  428,098.26 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  428,098.26 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):  428,098.26 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 87,033.64 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01480021
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

Ένα (1) ενημερωτικό έντυπο (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα)
Ένα (1) ενημερωτικό έντυπο σε γραφή Braille.
Δύο (2) ενημερωτικές πινακίδες με εποπτικό υλικό για την αποκατάσταση των 
μνημείων
Δυο (2) ενημερωτικές πινακίδες σε γραφή Braille
Μια (1) ολιγόλεπτη ταινία, με μία (1) ειδική συσκευή-οθόνη προβολής της
Κατασκευή μίας (1) ξύλινης κλίμακας για το ναό της Αγίας Άννας και εκκλησιαστικών 
επίπλων (τέσσερις (4) σειρές καθισμάτων, ένας (1) δεσποτικός θρόνος, ένα (1) 
προσκυνητάρι, ένα (1) αναλόγιο-ψαλτήρι και ένα (1) παγκάρι, όπου θα διατίθεται και 
έντυπο πληροφοριακού υλικού για την αποκατάσταση των μνημείων).
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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.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
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