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Αθήνα, 21/06/2012
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ΑΔΑ:Β4ΛΔΓ-ΙΓΥ
Προς:
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ΠΕΛΟΠΙΔΑ

της

πράξης

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 357470, 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, όπως ισχύει κάθε φορά,

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 ισχυει.

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.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28-1-2011
(ΦΕΚ
240/Β/11-2-2011)
«Τροποποίηση
της
κ.υ.α.
υπ’
αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’1620) με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 15903/29.7.2008 (ΦΕΚ
1635/Β/2008) κ.υ.α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και
Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4312/18-2-2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».

7.

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 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.

Την με αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των
κωδικών θεματικής προτεραιότητας 58 και 59 του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επ.
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

10. Την με αρ.πρωτ. EYTOΠ/A/ΑΤΤ/474/22.02.11 πρόσκληση
της Ειδικής Υπηρεσίας
Πολιτισμού & Τουρισμού για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική
2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της
ποιότητας ζωής», κωδικός 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικής Υποδομής»
11. Την με αρ. Πρωτ. Φ2/7/4291/15.06.2012 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου
προς την ΕΥΠΟΤ
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. Την με αρ. Πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ18/2891/29.09.2011 απόφαση ένταξης της πράξης
στο Ε.Π “ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013”.

Αποφασίζει
1η Τροποποίηση της Πράξης

« ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ » στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης:

357470

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1.Κωδικός ΣΑ:

Ε0148

2.Κωδικός πράξης
ΠΔΕ:
2.2.Κωδικός πράξης
ΣΑ:

3.Δικαιούχος:
4.Κωδικός Δικαιούχου:
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
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2011ΣΕ01480155
Γ΄ ΕΠΚΑ
18025014
Στο 1ο Υποέργο προβλέπεται:
1. Κατασκευή ενός κτηρίου από μεταλλικό
σκελετό και μονωμένα πάνελ
συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ στο οικόπεδο
επί των οδών Δράκοντος 31 και
Ιφιγενείας που θα χρησιμοποιείται ως
Μουσειακή Αποθήκη. Θα υποδεχθεί ευρήματα
κεραμικής που σήμερα φυλάσσονται σε
παλαιά κτήρια. Παράλληλα, θα
περιλαμβάνει χώρους υποδοχής και εργασίας
ειδικών μελετητών που θα έχουν
εύκολη πρόσβαση στο αρχαιολογικό υλικό,
καθώς και χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο
για τη διενέργεια εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Οι χώροι θα είναι
προσβάσιμοι σε
άτομα με αναπηρία.
2. Κατασκευή:
α. Μεταλλικού στεγάστρου με βάση από
οπλισμένο σκυρόδεμα στο οικόπεδο επί της
οδού Δράκοντος 7, όπου στεγάζεται η
γλυπτοθήκη της Γ΄ ΕΠΚΑ.
β. Προσθήκη κατ’επέκταση υπάρχοντος
μεταλλικού στεγάστρου σε βάση από
οπλισμένο σκυρόδεμα για τη διαμόρφωση
χώρου συγκόλλησης γλυπτών.
γ. Μεταλλικού στεγάστρου με βάση από
οπλισμένο σκυρόδεμα και περίφραξη από
μεταλλικό κιγκλίδωμα στο χώρο που θα
απελευθερωθεί από τα παλαιά κτήρια
αρχαιολογικών αποθηκών στη συμβολή των
οδών Κρατύλου και Μοναστηρίου, τα
οποία θα κατεδαφιστούν. Το στέγαστρο αυτό
θα λειτουργεί ως υπαίθριος χώρος
έκθεσης επιλεγμένων αρχαιοτήτων ορατών
από τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού
Χώρου.
3. Δύο βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα με
στέγαστρα προστασίας για την
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υποδοχή ογκωδών λίθινων ευρημάτων
(Δράκοντος 9 και Δράκοντος 7).
4. Σύνδεση με Ο.Κ.Ω
Στο 2ο Υποέργο περιλαμβάνονται οι
πρόδρομες εργασίες για τη μεταφορά
αρχαιοτήτων από τις παλαιές αποθήκες στις
νέες, η κατεδάφιση των παλαιών
κτηρίων, ο εξοπλισμός των νέων και η
επανατοποθέτηση και τακτοποίηση των
αρχαίων, τέλος, η διαμόρφωση του
ελεύθερου χώρου που θα προκύψει από την
κατεδάφιση, σε χώρο πρασίνου για το κοινό.
Συγκεκριμένα θα επιτελεσθούν οι εξής
εργασίες:
• Εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των
τευχών δημοπράτησης των κατασκευών
του υποέργου 1.
• Συστηματική ηλεκτρονική απογραφή,
φωτογράφιση και συσκευασία όλων των
φυλασσόμενων ευρημάτων, ως πρωταρχικό
και αναγκαίο στάδιο για τη μεταφορά
τους στις νέες εγκαταστάσεις.
• Επεμβάσεις συντήρησης σε ευπαθή
ευρήματα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο,
για
την αποφυγή κινδύνων κατά τη μεταφορά
τους.
• Μεταφορά του συνόλου του αρχαιολογικού
υλικού, καθώς και του υπάρχοντος
εξοπλισμού στις νέες εγκαταστάσεις.
• Μεταφορά υπάρχουσας μεταλλικής
γερανογέφυρας από τις υπό κατεδάφιση
αποθήκες και προμήθεια τροχήλατου πάνελ
ανάρτησης ψηφιδωτών και τοιχογραφιών
σε υφιστάμενη αποθήκη επί της οδού
Δράκοντος 33-35, που θα λειτουργεί ως
χώρος
φύλαξης ψηφιδωτών.
• Καθαιρέσεις και αποσυναρμολογήσεις (τρία
παλαιά κτήρια, τρία μεταλλικά
στέγαστρα και δύο μεταλλικοί οικίσκοι)
προκειμένου να διαμορφωθεί νέος ελεύθερος
χώρος επιφάνειας περίπου τεσσάρων
στρεμμάτων που θα ενοποιηθεί με το πάρκο
του Αρχαιολογικού Χώρου.
• Εργασίες διαμόρφωσης του ελεύθερου
πλέον τμήματος του Αρχαιολογικού Χώρου.
Θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση διαδρομών
και σημείων θέασης και πληροφόρησης
του κοινού με την τοποθέτηση τεσσάρων
ενημερωτικών πινακίδων και μιας πινακίδας
σε γραφή Braille.
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων
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6.Παραδοτέα πράξης
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συστημάτων αποθήκευσης για τη νέα
Μουσειακή
Αποθήκη που θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο
επί της οδού Δράκοντος 31 και
Ιφιγενείας για το χώρο του νέου μεταλλικού
στεγάστρου στην οδό Δράκοντος 7 καθώς
και μεταλλικών βάσεων για την τοποθέτηση
μεγάλων αγγείων.
• Προμήθεια εξοπλισμού για τη διενέργεια
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για την
εξυπηρέτηση των μελετητών (προτζέκτορας,
ειδική οθόνη διαδραστικής παρουσίασης,
έπιπλα, πάγκοι διαλογής κεραμικής,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.τ.λ και
δημιουργία
εκπαιδευτικού προγράμματος.
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέας
γερανογέφυρας για το εργαστήριο
συγκόλλησης
ογκωδών μαρμάρινων ευρημάτων.
• Μουσειακή αποθήκη (συνολικής επιφάνειας
864,89 τ.μ.)
• Μεταλλικό στέγαστρο (εμβαδού 50 τ.μ.) με
βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και
περίφραξη με μεταλλικό κιγκλίδωμα για την
έκθεση επιλεγμένων αρχαιοτήτων
• Μεταλλικό στέγαστρο (εμβαδού 253,35
τ.μ ) με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα
για την φύλαξη και προστασία λίθινων
αρχαιοτήτων
• Δύο βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα με
στέγαστρα προστασίας (συνολικής
επιφάνειας περίπου 519,33 τ.μ.) για την
τοποθέτηση λίθινων ευρημάτων
• Προσθήκη κατ’ επέκταση υπάρχοντος
μεταλλικού στεγάστρου σε βάση από
οπλισμένο σκυρόδεμα (εμβαδού 82,29 τ.μ.)
• Ενοποίηση του υφιστάμενου Αρχαιολογικού
Χώρου με την απελευθέρωση έκτασης
περίπου τεσσάρων στρεμμάτων.
• Απόδοση στους επισκέπτες της Ακαδημίας
Πλάτωνος ελεύθερης έκτασης περίπου
τεσσάρων στρεμμάτων ενοποιημένου
αρχαιολογικού χώρου.
• Χωροταξική ενοποίηση των μουσειακών
αποθηκών της Γ΄ΕΠΚΑ, γεγονός που θα
αναβαθμίσει τις συνθήκες φύλαξης και
ασφάλειάς τους.
• Σύγχρονοι χώροι με μουσειακή υποδομή για
την εξυπηρέτηση ειδικών μελετητών και
τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
όλοι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία
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7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

9405

Αριθμός μουσείων

Αριθμός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36.03 (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.

1,640,478.00

2,000,000.00

1. Άμεσες Δαπάνες
1α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

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

359,522.00

2,000,000.00

2,000,000.00

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

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

2,000,000.00

2,000,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται
σε 2,000,000.00 €.
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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 2,000,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 2,000,000.00 ευρώ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔ. Πράξης:

0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2012 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ
2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):

2011ΣΕ01480155

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.

Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού: Μονάδες Α1, Β1, Γ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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