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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 7/12/2010
Α.Π.: ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ1/3013
Προς:
Α' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2-4
T.K : 11742

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ
ΤΗΣ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ», με κωδικό
ΟΠΣ 305625, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Έχοντας υπόψη:
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)5443/5-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” για κοινοτική
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

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
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

5.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΠΕΠΠ/Δ’/ΦXVII/5206/2-12-2008
«Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1620) με σκοπό την
αναδιάρθρωσή της σε Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3658/2008
(ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β’/2008).
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Διαδικασιών
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6.

Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009 (ΦΕΚ 512/Δ/7-12-2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για το
διορισμό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με βαθμό 1 ο 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),

7.

Την με αρ. πρωτ. 50733/ΕΥΣ 6772/9-11-2010 (ΦΕΚ 1820/Β/19.11.2010) Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αττική και Ιόνιοι Νήσοι του
ΕΣΠΑ (2007-2013),

8.

Τη με αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής
του κωδικού θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως αυτά ισχύουν,

9.

Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/2828/23-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 2
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κωδικός 58 «Προστασία και
διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς»,

10. Την με αρ. πρωτ. αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου 14093/1.12.2010
προς την ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική»,
11. 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,

12. Tη με αρ. Πρωτ. 2998/6.12.2010 Εισήγηση της ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο
Ε.Π. «Αττική»,

13. Το με αρ. Πρωτ. 14575/6-12-2010 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε
στην ΕΥΤΟΠ το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΗΣ

ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 20072013.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης:

305625

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1.Κωδικός ΣΑ:

2.Κωδικός πράξης
ΠΔΕ:

2.2.Κωδικός
πράξης ΣΑ:

3.Δικαιούχος:
4.Κωδικός Δικαιούχου:
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
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Ε0148

2010ΣΕ01480137

Α' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)
18025012
H πηγή της Κλεψύδρας βρίσκεται στον
αρχαιολογικό χώρο των Κλιτύων της
Ακρόπολης, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία,
καθώς εκτείνεται στις πλαγιές του Ιερού Βράχου,
αποτελώντας ουσιαστικά τον εισαγωγικό χώρο
για την επίσκεψη στα μνημεία του. Η Νότια
Κλιτύς αποτελούσε το σημαντικότερο
θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας Αθήνας, μετά
την ίδια την Ακρόπολη, αλλά και τον κυριότερο
πολιτιστικό της πυρήνα, ενώ σημείο αναφοράς
για τη θρησκευτική ζωή της πόλης αποτελούσε
και η Βόρεια Κλιτύς.
Στον αρχαιολογικό χώρο των Κλιτύων
εκτελέσθηκαν εργασίας συνολικής ανάδειξης,
στο πλαίσιο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών
Χώρων της Αθήνας (1997-2004, με
χρηματοδότηση αρχικά από το Β’ και στη
συνέχεια από το Γ’ ΚΠΣ). Βασικός άξονας του
έργου που επιτελέσθηκε υπήρξε η σύνδεση των
μνημείων μεταξύ τους, μέσω της ενεργοποίησης
των αρχαίων διαδρομών, η αύξηση της
αντιληπτικότητάς τους από τους επισκέπτες, με
την κατάλληλη σήμανση και τη διδακτική
τοποθέτηση μελών και τέλος η αναβάθμιση των
υποδομών λειτουργίας και εξυπηρέτησης των
επισκεπτών.
Περιορισμένης έκτασης εργασίες συντήρησης
και στερέωσης, σωστικού χαρακτήρα,
εκτελέσθηκαν σε κάποια από τα μνημεία του
χώρου. Στο πλαίσιο αυτό στο μνημείο της
Κλεψύδρας έγιναν μικρής κλίμακας συντηρήσεις
στην επιφάνεια των λίθων, προληπτικού
χαρακτήρα, εκτεταμένες αποψιλώσεις και
καθαρισμοί και σημειακές αντιστηρίξεις, οι
οποίες δεν αντιμετώπισαν ωστόσο τους
μηχανισμούς φθοράς του μνημείου, και δεν
συνέβαλλαν στην κατά το δυνατόν ανάκτηση της
αρχικής του μορφής. Η εκπόνηση της μελέτης
«Προστασίας και αποκατάστασης της αυλής του
μνημείου της
Κλεψύδρας στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης»,
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στο πλαίσιο των «Μελετών Ωρίμανσης και
Προετοιμασίας για την αποκατάσταση μνημείων
αρμοδιότητας της Α’ ΕΠΚΑ» έδωσε την ευκαιρία
τεκμηρίωσης και διερεύνησης των αιτιών και των
φαινομένων φθοράς του μνημείου και
διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων
συνολικής επέμβασης σε αυτό.
Συγκεκριμένα, το έργο προστασίας και
αποκατάστασης της αυλής του μνημείου της
Κλεψύδρας στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης
περιλαμβάνει της παρακάτω εργασίες:
• Ελαφρές περιφράξεις:
Ελαφρά περίφραξη για την προστασία του
μνημείου και των επισκεπτών κατά τη διάρκεια
των εργασιών
• Επανεκθέσεις-Εξοπλισμός εργαστηρίων και
αποθηκών:
Οργάνωση του εργοταξίου (οικίσκος, σκίαστρο,
πάγκοι εργασίας κ.λ.π.) και εξοπλισμός του
εργαστηρίου με τα αναγκαία εργαλεία.
• Προστασία-ανάδειξη μνημείων:
1) Δομική αποκατάσταση του ανατολικού τοίχου
της αυλής: αποξήλωση και ανάταξη των λίθων
του βόρειου τμήματος του ανατολικού τοίχου,
συγκολλήσεις μεγάλων θραυσμάτων λίθων,
πλήρωση με ενέματα των ρηγματώσεων του
νότιου τμήματος του ανατολικού τοίχου.
2) Συντήρηση της επιφάνειας των δομικών
στοιχείων στο δάπεδο και σε όλους τους
τοίχους: απομάκρυνση της βλάστησης και των
φερτών υλικών, καθαρισμοί επιφανειών,
αφαίρεση παλαιών υλικών συντήρησης,
συγκολλήσεις θραυσμάτων - εφαρμογή
ενεμάτων - σφραγίσεις ρωγμών και διευρυμένων
αρμών συναρμογής των δόμων, στερεώσεις
επιφάνειας κ.τ.λ.
3) Συμπλήρωση έως την ανώτερη σωζόμενη
στρώση των τμημάτων των τοίχων που δεν
σώζονται, εκτροπή του υφιστάμενου σωλήνα
άρδευσης, αποκατάσταση και συμπλήρωση του
αγωγού (Β), διευθέτηση διάσπαρτου υλικού.
• Εργασίες πεδίου:
1) Διαμόρφωση αποστραγγιστικής ζώνης
περιμετρικά των εξωτερικών τοίχων της αυλής.
2) Συμπλήρωση του κατεστραμμένου κεντρικού
τμήματος της αυλής με κροκάλες.
3) Επίχωση του δαπέδου της αυλής με
διαμόρφωση κατάλληλων ρύσεων για την
απορροή των ομβρίων.
• Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
κοινού:
1) Διευθέτηση και εκτροπή των ομβρίων υδάτων
των πρανών του φυσικού βράχου.
2) Κατασκευή 4 ενημερωτικών πινακίδων κατά
τη διάρκεια και μετά τη λήξη των εργασιών (1
εργοταξιακή-1 πινακίδα έργου-1 πινακίδα
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6.Παραδοτέα πράξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

9401

μνημείου-1 πινακίδα χρηματοδότησης).
• Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση:
1) Ανασκαφική διερεύνηση κατά την διάρκεια
των ποικίλων εργασιών και καταγραφή των
διάσπαρτων λίθων του μνημείου.
2) Τεκμηρίωση όλων των σταδίων των
προαναφερόμενων εργασιών (τήρηση
ημερολογίου, φωτογραφική και σχεδιαστική
τεκμηρίωση).
3) Εκδοση τεύχους απόδοσης.
Θα αποδοθούν συντηρημένα και
αποκατεστημένα τα προβλεπόμενα από την
μελέτη τμήματα της αυλής του μνημείου.
Συγκεκριμένα:
Α) Θα αποδοθούν συντηρημένοι και
αποκατεστημένοι (αφού αποτοιχισθούν οι
περισσότεροι εξ αυτών) οι περίπου 30 λίθοι από
το βόρειο τμήμα του ανατολικού τοίχου.
Β) Θα γίνει συντήρηση επιφανείας σε
περισσότερους από 300 λίθους, από τους
τοίχους και το δάπεδο, συνολικής επιφάνειας της
τάξης των 220 τ.μ.
Γ) Θα γίνει αποστραγγιστική ζώνη, της τάξης
των 30κ.μ. κατά μήκος του βόρειου, δυτικού και
ανατολικού τοίχου.
Δ) Θα γίνει συμπλήρωση σε τμήματα του
εγκάρσιου και του βόρειου τοίχου, της τάξης των
2,58 κ.μ.
Ε) Θα επιχωσθεί το όρυγμα του δαπέδου,
περίπου 36 κ.μ., και θα αποκατασταθεί ο
αγωγός.
ΣΤ) Θα επιχωσθεί το σύνολο του δαπέδου,
επιφάνειας της τάξης των 120 τ.μ. με το
προβλεπόμενο από τη μελέτη υλικό.
Ζ) Θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μετά
την ολοκλήρωσή του (4 συνολικά).

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μνημεία – Αρχαιολογικοί
Χώροι που αναδεικνύονται

Αριθμός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 48 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015

1.
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10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

605,346.34

650,000.00

1. Άμεσες Δαπάνες
1α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

44,653.66

ii. ΦΠΑ
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
Σύνολο (1)
2. Έμμεσες Δαπάνες
2α. Βάσει
παραστατικών

650,000.00

650,000.00

650,000.00

650,000.00

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού
ποσοστού επί των αμέσων δαπανών
Σύνολο (2)
3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων
ΣΥΝΟΛΑ

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε
650,000.00 €.

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1ης

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 650,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 650,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
Φορέας ΣΑ: 1012700

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

σε 0.00 ευρώ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ01480137

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ
2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):
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ΑΔΑ: 4ΙΦ2Γ-1Δ

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο διαβιβάστηκε στον
Δικαιούχο με το υπ' αρ. πρωτ. 2928/6.12.2010 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην ΕΥΤΟΠ
με το υπ' αρ. πρωτ. 14575/6-12-2010 έγγραφο του Δικαιούχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’

Κ. Ντέντε
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

2.

ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ

3.

ΕΥΔ ΠΕΠ «Αττική»

Εσωτερική Διανομή
1.

Γραφείο Γ. Γραμματέως

2.

ΕΥΤΟΠ: Μονάδες Α, Β, Γ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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