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Προς: 

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΗΡΓΟΡΑΚΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ:

Απόρριψη της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΑ ΤΖΑΝΑΤΑ
ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5054041 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014- 2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),όπως ισχύει,
2.Την Απόφαση με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (CCI 
2014GR16M2OP009)» όπως ισχύει,
3.Τη με αρ. πρωτ. 81986/EYΘY712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
4.Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε. Π. «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 - 2020»,
5.Το άρθρο 9 Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με άρθρο 186 Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), με βάση τα οποία ο 
Περιφερειάρχης υπογράφει την απόφαση ένταξης,
6. Την υπ.αριθμ. οικ. 2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια 
της γραπτής διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του 
ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, όπως 
επικαιροποιήθηκε με την α.π. 1477/27-6-2019 απόφαση ΕπΠα.
7.Την υπ. αριθμ. οικ.2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια 
της γραπτής διαδικασίας , με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα 
Προτεραιότητας, όπως επικαιροποιήθηκε με την α.π. 1477/27-6-2019 απόφαση ΕπΠα.
8. Την με αριθμ. πρωτ.οικ.1625/16.07.2019 (Κωδ.ION79) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την   υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014 - 2020», όπως ισχύει,
9. Την με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠOΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦΙ/49937/34167/285/30.01.2020  αίτηση χρηματοδότησης του 
δικαιούχου «Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης» προς την ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων για χρηματοδότηση της 
υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014 – 2020 και τα συμπληρωματικά στοιχεία που 
υποβλήθηκαν.
10.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αρνητικής αξιολόγησης 
της πρότασης και ειδικότερα στις Λίστες Πληρότητας και στο Φύλλο Αξιολόγησης πράξης  που πρόκειται να 
αποτυπωθούν στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,
11.Την με αρ. πρωτ.οικ.1693/24.07.2020 αρνητική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ .

ΑΔΑ: 6ΠΤΞ7ΛΕ-ΧΕΑ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ
ΤΑΦΟΥ ΣΤΑ ΤΖΑΝΑΤΑ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5054041 και συνολική δημόσια δαπάνη 893.000,00
ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ οικ.2852 23/12/2019 Πρόσκλησης «Δράσεις προστασίας,
ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η-ΥΠ.ΠΟ.Α)» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων για τους
ακόλουθους λόγους:

Α/Α. 1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης.
Σύμφωνα με το ΤΔΠ τα έντυπα Δ1,Δ2,Δ3 και την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη από την  αρμόδια υπηρεσία δεν 
προκύπτει πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης. Συγκεκριμένα ενώ στην μελέτη προτείνεται σαν λύση η κατασκευή νέου
μεταλλικού στεγάστρου, στην πρόταση του δικαιούχου προτείνεται η σύνταξη και εφαρμογή μελέτης επισκευής 
υφιστάμενου στεγάστρου. Επιπλέον με τα συμπληρωματικά στοιχεία έγινε  υποβολή  2 νέων υποέργων χωρίς να είναι 
σαφές αν υπάρχει επικάλυψη των μελετών και εργασιών αυτών με το υποέργο 1.
Α/Α.2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού.                                                                     
Ο Π/Υ της πράξης δεν κρίνεται ρεαλιστικός και συγκεκριμένα: Για τα υποέργα 1,2 και 3 με δικαιούχο την ΕΦΑ Κεφαλληνίας
υπάρχει τεκμηρίωση κόστους. Για τα υποέργα 4 και 5 που κατατέθηκαν με τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υπάρχει 
τεκμηρίωση (μόνο ένας Π/Υ για το υπ.5 χωρίς Τεχνική Έκθεση, προμετρήσεις κ.λ.π). Επίσης δεν είναι σαφές αν υπάρχει 
επικάλυψη μελετών και εργασιών του υποέργου 1 και των υπ.4 και 5.
Α/Α.3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
Με δεδομένο ότι στο διαβιβαστικό των συμπληρωματικών στοιχείων αναφέρεται ότι η εκτίμηση χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του υποέργου 2 είναι αδύνατον να γίνει με ακρίβεια καθώς και ότι δεν κατατέθηκε χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της πράξης το οποίο να απεικονίζει την αλληλουχία των εργασιών των υποέργων δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η
ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Κύριος της Πράξης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
2. Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail)
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Εσωτερική διανομή: 

Μονάδες Α, Β1, Β2 και Γ ΕΥΔ ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail) 
    

ΑΔΑ: 6ΠΤΞ7ΛΕ-ΧΕΑ
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