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ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "Προστασία και αποκατάσταση της αυλής της Κλεψύδρας στη βόρεια κλιτύ
Ακροπόλεως" με κωδικό MIS 305625 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (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 Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει,
5.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06.03.2013 (ΦΕΚ 610/Β/2013)
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού
(ΦΕΚ Β΄1620) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.02.2009)
και ΕΥΤΟΠ/Δ/ ΦVIIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ 240/Β/11.02.2011) όμοιες αποφάσεις».
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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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. 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),
9.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,
10.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»,
11. Τo με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Α΄ΕΠΚΑ/99374/59764/6454/16.04.2014 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου
προς την ΕΥΤΟΠ
12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα , στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
13. Tη με αρ. Πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ1/405/24.01.2012(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ:15/02/12) 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ.
ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ1/3013/07.12.2010 απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»

Αποφασίζει
την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Προστασία και αποκατάσταση της αυλής της Κλεψύδρας στη βόρεια κλιτύ
Ακροπόλεως" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π.
"Αττική".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

305625
Ε0148

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2010ΣΕ01480137
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

18025012
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5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:

Στο έργο περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
Αυλή της Κλεψύδρας.
-Δομική αποκατάσταση του ανατολικού τοίχου: αποξήλωση και ανάταξη των λίθων
του βόρειου τμήματός του, συγκολλήσεις μεγάλων θραυσμάτων λίθων, κατασκευή
συμπληρωμάτων από νέο πειραϊκό ακτίτη λίθο και εφαρμογή ενεμάτων στο νότιο
τμήμα του.
-Συντήρηση της επιφάνειας των δομικών στοιχείων στο δάπεδο και σε όλους τους
τοίχους.
-Συμπλήρωση με χυτό υλικό τμημάτων του βόρειου τοίχου που δεν σώζονται,
αποκατάσταση και συμπλήρωση του αγωγού Β, διευθέτηση διάσπαρτου υλικού.
-Στερέωση του βράχου πάνω από την αυλή, για λόγους προστασίας του μνημείου και
των εργαζομένων.
-Διαμόρφωση αποστραγγιστικής ζώνης εξωτερικά του βόρειου και ανατολικού τοίχου.
-Συμπλήρωση του κατεστραμμένου τμήματος της αυλής με αδρανή υλικά, αφήνοντας
ορατό τον αγωγό Β, εργασίες διευθέτησης απορροής των υδάτων.
-Πλήρωση των περιοχών του δαπέδου που παρουσιάζουν καθιζήσεις, με ασυμπίεστο
υλικό και κατασκευή επικάλυψης με έγχυτο υλικό, με διαμόρφωση κατάλληλων
ρύσεων για την απορροή των ομβρίων. Τοποθέτηση φορητής αντλίας.
-Διευθέτηση και εκτροπή των ομβρίων υδάτων των πρανών του φυσικού βράχου.
-Ανασκαφική διερεύνηση στο πλαίσιο των ποικίλων εργασιών και καταγραφή των
διάσπαρτων λίθων του μνημείου.
Θολωτή κατασκευή πάνω από την πηγή της Κλεψύδρας.
-Εργασίες προσωρινής υποστύλωσης.
-Στερέωση και συντήρηση επιφανειών (τοιχογραφιών & επιχρισμάτων).
-Δομική αποκατάσταση του μνημείου.
-Ανασκαφική διερεύνηση.
-Στερέωση των βραχωδών μαζών στη θολωτή κατασκευή και στα υπερκείμενα
σπήλαια Διός και Απόλλωνος.
-Κατασκευή κλίμακας πρόσβασης.
Γενικές εργασίες.
-Οργάνωση εργοταξίου.
-Επιδιόρθωση της επίστρωσης της διαδρομής επισκεπτών στην περιοχή του μνημείου.
-Τεκμηρίωση όλων των σταδίων των εργασιών.
-Εκπόνηση μελετών (τροποποίησης & νέων).
-Κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων.
-Έκδοση τεύχους απόδοσης.

6. Παραδοτέα πράξης:

Θα αποδοθούν συντηρημένα και αποκατεστημένα τα προβλεπόμενα από την μελέτη
τμήματα της αυλής και της θολωτής κατασκευής της πηγής του μνημείου.
Συγκεκριμένα:
Α) Θα αποδοθούν συντηρημένοι και αποκατεστημένοι οι λίθοι (αφού αποτοιχισθούν οι
περισσότεροι εξ’ αυτών) από το βόρειο τμήμα του ανατολικού τοίχου της αυλής.
Β) Θα γίνει συντήρηση επιφανείας στους λίθους των τοίχων και του δαπέδου της
αυλής, συνολικής επιφάνειας της τάξης των 220 τ.μ.
Γ) Θα διαμορφωθεί αποστραγγιστική ζώνη κατά μήκος του βόρειου και ανατολικού
τοίχου της αυλής.
Δ) Θα γίνει συμπλήρωση με χυτό υλικό σε τμήματα του βόρειου τοίχου και με

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Κωδ. Πράξης: 305625

Σελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΓ-ΞΛΙ

πειραϊκό ακτίτη στον ανατολικό τοίχο της αυλής.
Ε) Θα επιχωθεί τμήμα του ορύγματος του δαπέδου της αυλής και θα αποκατασταθεί
ο ρωμαϊκός αγωγός.
ΣΤ) Θα πληρωθούν με ασυμπίεστο υλικό και λεπτή επικάλυψη από τεχνητό λίθο οι
περιοχές του δαπέδου που παρουσιάζουν μεγάλες καθιζήσεις, ώστε να εξισωθούν οι
διαφορετικές στάθμες των λίθων και να διαμορφωθούν ομαλές ρύσεις.
Ζ) Θα παραδοθεί αποκατεστημένη η θολωτή κατασκευή, εμβαδού 11 τ.μ.
Ειδικότερα θα αποκατασταθούν οι πλινθοδομές του μνημείου, θα συμπληρωθούν τα
ελλείποντα τμήματα αυτών, θα στεγανωθεί κατά το δυνατόν η άνω επιφάνεια της
θολωτής κατασκευής και θα αποδοθούν στερεωμένες οι τοιχογραφίες και τα
επιχρίσματα. Με την κατασκευή κλίμακας θα εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε
περιορισμένες ομάδες επισκεπτών και μελετητών.
Η) Θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
και μετά την ολοκλήρωσή του (4 συνολικά).
Θ) Θα αποδοθούν στερεωμένα τα προβλεπόμενα από την τεχνική περιγραφή τμήματα
βράχου που περιβάλλουν το μνημείο, συνολικής επιφάνειας επέμβασης περ. 760 τ.μ.
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

1.00

9401
Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 57 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων

586,991.87
135,008.13
722,000.00
722,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 722,000.00 Ευρώ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 722,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 722,000.00 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) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε0148

Φορέας ΣΑ:

1012700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:

2010ΣΕ01480137

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 722,000.00 (ποσό
σε ευρώ).

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
Η Γενική Γραμματέας

ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΥΜΔ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠ.ΠΟ.Α-Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
4.Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προισταμένη της Μονάδας Δ΄
Κ. Ντέντε
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως
2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ
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