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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Ταχ. Δ/νση: Αερ. Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 11527

Πληροφορίες: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.: 2132142213

Fax: 2106920437

Email: mtheodoropoulos@mou.gr 

     
Προς: 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΕΜΑ: 
Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Ιεράς Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ΄-Οσίου Σάββα Ι. Σ. Αγίας 

Άννης Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» με Κωδικό ΟΠΣ 5136128 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), 
C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), 
C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020) 8553/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ)  Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 110427/EΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις  Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
του, 
5. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της 
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 Υπουργικής 
Απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14” (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το 
Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά 

Αθήνα 20/09/2022
Α. Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10472/20-09-2022
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αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,
8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020,
10. Τις  Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν στην έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί 
μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
11. με αριθ. πρωτ. οικ 5294/ 22 – 6- 2020   Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός 
πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2 (α/α ΟΠΣ 4319, ΑΔΑ: 6DVM46MTLP-I94) όπως ισχύει,
12. Το με ID 256494  Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου «ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ 
ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση και επέκταση καθ ύψος του 
κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5136131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020
13. Την υπ’ αριθ.8901/02-08-2022 θετική εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την 1η τροποποίηση της Πράξης

Αποφασίζει 

την Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Ιεράς Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ΄-Οσίου Σάββα Ι. Σ. Αγίας Άννης Ι. 

Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» με Κωδικό ΟΠΣ 5136128 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5136128
2.Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 50502021
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η αποκατάσταση της Ιεράς Καλύβης Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ΄- Οσίου Σάββα στη Σκήτη της Αγίας Άννης 
της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους, ώστε, με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της, να 
αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, με την παράλληλη αναβίωση του ως χώρου διαμονής μοναχών και φιλοξενίας 
προσκυνητών, ενώ θα επιλυθούν και τα λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα.
Η Καλύβη της Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ' «του Οσίου Σάββα»  βρίσκεται στις νότιες παρυφές της I. Σκήτης της Αγίας Άννης, σε απόσταση 400 
περίπου μέτρων νότια του οικοδομικού συγκροτήματος του Κυριάκού, σε πλαγιά με έντονη κλίση. Έχει ορθογωνικό σχήμα σε κάτοψη, με 
γενικές εξωτερικές διαστάσεις περίπου 14,90χ8,40μ, αναπτύσσεται σε δύο στάθμες και περιλαμβάνει παρεκκλήσιο, χώρους κατοικίας και 
δεξαμενή όμβριων.

Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης είναι:
α. Η διατήρηση, αποκατάσταση και στερέωση των σωζόμενων τμημάτων του κτηρίου,  με κατασκευή διαζωμάτων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, εφαρμογή ενεμάτων, εγκατάσταση συστήματος ελκυστήρων και ξύλινων θλιπτήρων
β. Η ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων του κτηρίου, όπως της στέγης, των πατωμάτων, των κουφωμάτων, επιχρισμάτων και 
στοιχείων εξοπλισμού
Ειδικότερα:
Το παρεκκλήσιο αποκαθίσταται ως χώρος λατρείας και στα δυτικά του, στο βόρειο άκρο της απλωταριάς, διαμορφώνεται υαλόφρακτος 
νάρθηκας.
Στον αρχικά ενιαίο χώρο του ισογείου του κτηρίου κατοικίας διαμορφώνεται μικρό καθιστικό και αρχονταρίκι, μαγειρείο, τράπεζα και ένας 
μικρός χώρος υγιεινής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Στον όροφο του κτηρίου κατοικίας επαναλαμβάνεται η αρχική διαρρύθμιση με τα δύο κελλιά και τον σχήματος Γ διάδρομο. Από το βόρειο 
σκέλος του διαδρόμου γίνεται η πρόσβαση σε ένα μικρό καθιστικό που καταλαμβάνει τμήμα της απλωταριάς του ορόφου.
Στα ανατολικά του παλαιού κτηρίου κατοικίας κατασκευάζεται ένα μικρών διαστάσεων κτήριο το οποίο περιλαμβάνει το WC - λουτρό. Το 
κτήριο συνδέεται με το παλαιό κτήριο κατοικίας μέσω διαδρόμου, όπου χωροθετείται το πλυντήριο.
Προβλέπεται η αποκατάσταση του παλαιού λίθινου δαπέδου της αυλής, ενώ ο αναλημματικός τοίχος θα διατηρηθεί και θα αποκατασταθεί, με 
τοπικές συμπληρώσεις και ανακατασκευές.
5. Παραδοτέα πράξης: 

 Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της αποκατάστασης και αναβίωσης ως χώρου διαμονής μοναχών και φιλοξενίας προσκυνητών του 
οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Καλύβης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική της αξία, θα 
υλοποιηθούν τα παρακάτω:

α. Απομάκρυνση των υλικών της κατάρρευσης και των λοιπών φερτών υλικών.
β. Διατήρηση, αποκατάσταση και στερέωση των σωζόμενων τμημάτων των τοίχων του κτηρίου
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γ. Εφαρμογή δομικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των δομοστατικών προβλημάτων που παρουσιάζει το μνημείο. Πιο συγκεκριμένα 
προβλέπονται: α. Κατασκευή αφανών διαζωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος στη στάθμη του πατώματος και της στέγης, β. Εγκατάσταση 
συστήματος ανοξείδωτων σιδηρών ελκυστήρων και ξύλινων θλιπτήρων στη στάθμη της γένεσης των ημικυλινδρικών θόλων του ναού, γ. 
Εφαρμογή ενεμάτων
δ. Ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των τοίχων του κτηρίου (τοίχοι από αργολιθοδομή και νέοι ξυλόπηκτοι τοίχοι) και της 
θολοδομίας του παρεκκλησίου.
ε. Ανακατασκευή των ξυλοκατασκευών (της στέγης, των πατωμάτων και του εξώστη) του κτηρίου
στ. Ανακατασκευή των κατεστραμμένων κουφωμάτων του κτηρίου
ζ. Διατήρηση και στερέωση των σωζόμενων στοιχείων εξοπλισμού του κτηρίου
η. Ανακατασκευή των κατεστραμμένων στοιχείων εξοπλισμού του κτηρίου (τέμπλο, στασίδια, τζάκι ισογείου, κλπ).
θ. Κατασκευή νέων αρμολογημάτων σε όλους τους τοίχους του κτηρίου με διατήρηση δειγμάτων των σε μικρή έκταση διατηρουμένων 
αρχικών αρμολογημάτων. Κατασκευή νέων επιχρισμάτων σε όλους τους τοίχους του κτηρίου που ήταν εξ αρχής επιχρισμένοι.
ι. Κατασκευή μικρού προσκτίσματος για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών (χώρων υγιεινής, πλυντηρίου κλπ).
 
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4469
Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος 
της

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2022.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/04/2022. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α) Η δημιουργία ενός νέου υποέργου (Υπ2) το οποίο αφορά προμήθειες υλικών σύμφωνα με τις προϋπολογισθείσες 

ανάγκες του έργου, προϋπολογισμού Υπ2: 69.964,58€

Η αλλαγή αυτή δεν προκαλεί καμία αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμός της πράξης καθότι γίνεται συγχρόνως μείωση 

του προϋπολογισμού του Υπ1 κατά το ίδιο ποσό : 69.964,58€ Έτσι προκύπτει, η πράξη με δύο (2) συνολικά υποέργα και ότι:

• η Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη ανέρχεται στα 302.591,62€

• η Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 302.591,62€

Β) Η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης, με τροποποίηση της έναρξης της πράξης που ορίζεται η 

01/09/2022 και της λήξης της πράξης που ορίζεται η 30/12/2023, για διαχειριστικούς λόγους και κυρίως να ολοκληρωθεί η 

πράξη
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 302.591,62

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 302.591,62

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 302.591,62

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 302.591,62 € 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  
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302.591,62 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓEΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2022ΣΕ27510058 NAI 0,00 302.591,62 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 
15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 302.591,62 €.   

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους 

όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές 

παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την 

πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένα: 

1.ΤΔΠ έκδοση 2.0 (ID: 337977) 
2.Εισήγηση αρ πρωτ.:8902/02-08-2022

Κοινοποίηση: 

1.Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά 
μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)  
2.Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

Εσωτερική διανομή: 

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ (sec.erdf@mnec.gr )
- Μονάδες A’,  ΒΠ 
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