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Αθήνα, 25/06/2014
Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ13/2808
Προς:
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΚΟΥΜΠΑΡΗ 1
T.K : 10674

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου μεγάρου Β. Κουλούρα ως
μουσείου παιχνιδιών" με κωδικό MIS 352216 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, 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

Διαδικασιών

Διαχείρισης

και

Ελέγχου

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχυει.
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
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/Α/25-06-2013)
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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. 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.859/24.06.2014 αίτηση 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. Την με αρ. Πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ13/1757/11.07.2011 απόφαση ένταξης της πράξης στο ΠΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013”.

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου μεγάρου Β. Κουλούρα ως μουσείου
παιχνιδιών" 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)

352216
Ε0148

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2011ΣΕ01480124
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

1010853

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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Το προτεινόμενο έργο αφορά στη δημιουργία, με πρωτοβουλία του Μουσείου
Μπενάκη, ενός Μουσείου Παιχνιδιών στο διατηρητέο Μέγαρο Β. Κουλούρα, επί των
οδών Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος 1, στο Π. Φάληρο. Το κτίριο αυτό παραχωρήθηκε
στο Μουσείο Μπενάκη ως κληροδότημα της κ. Β. Κουλούρα, με τον όρο να
λειτουργήσει ως μουσείο. Η επιλογή του ως μουσείου παιχνιδιών έγινε μεταξύ άλλων
γιατί η ιδιότυπη πυργοειδής του διάταξη, Νεογοτθικού ρυθμού των αρχών του 20ου
αιώνα, παραπέμπει σε παιδικά παραμύθια ενώ η μικρή σχετικά κλίμακα του κτιρίου το δώμα με τις «πολεμίστρες» και ο κήπος που το περιβάλλει - το κάνουν ιδιαίτερα
ελκυστικό για επισκέπτες μικρής ηλικίας. Το νέο μουσείο προβλέπεται να στεγάσει
τη συλλογή Παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι
δωρεά της κ. Μαρίας Αργυριάδη και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό παιχνιδιών από τον
Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα. Η συλλογή αυτή εμπλουτίζεται συνεχώς από το
Μουσείο Μπενάκη με μέριμνα του τμήματος Παιδικής Ηλικίας και Συλλογής
Παιχνιδιών, υπεύθυνη του οποίου είναι η κ. Αργυριάδη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ:
1o Υποέργο: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ Β. ΚΟΥΛΟΥΡΑ.
Αφορά τη συσκευασία και μεταφορά όλων των αντικειμένων (Ευαίσθητο εκθεσιακόαρχειακό υλικό συλλογής / Βιβλία, έγγραφα / και έπιπλα γραφείων) που βρίσκονταν
στο εσωτερικό του Μεγάρου Κουλούρα καθώς και στον κήπο και στον ακάλυπτο του
οικοπέδου (Μαρμάρινα και λίθινα εκθεσιακά αντικείμενα, αρχιτεκτονικά μέλη,
γούρνες, χειρόμυλος, κλπ / Πλήρες μεταλλικό κοντέϊνερ με αποθηκευμένα
αντικείμενα) η οποία ολοκληρώθηκε.
2o Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ).
Αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και των κάθε είδους ανταλλακτικών /ειδικών
εξαρτημάτων και αναλωσίμων του εξοπλισμού τους, καθώς και του ειδικού
εξοπλισμού συντήρησης και τεκμηρίωσης που δεν περιλαμβάνεται στον συνήθη
εξοπλισμό του εργαστηρίου του Μουσείου. Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη
μέρους των εργασιών συντήρησης των εκθεμάτων, συμπληρωματικά εκείνων που
εκτελούνται από το προσωπικό του Μουσείου Μπενάκη, καθώς και εξειδικευμένες
εργασίες συντήρησης-επισκευής μικρής κλίμακας.
3o Υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Β. ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
που προδιαγράφονται από τις εγκεκριμένες μελέτες και τις προσαρμογές τους
προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως το διατηρητέο Μέγαρο Β. Κουλούρα ως
Μουσείο Παιχνιδιών.
4o Υποέργο: ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.
Περιλαμβάνει την υλοποίηση των δαπανών για μελέτες, προμήθειες και εργασίες που
αφορούν την ολοκλήρωση της έκθεσης. πλην των «προθηκών και λοιπών επίπλων»
που αποτελούν ανεξάρτητο υποέργο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Μεταφορά των αντικειμένων που θα εκτεθούν στο Μουσείο και εξοπλισμός των
εκθεσιακών και λοιπών υποστηρικτικών χώρων (χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
επίπλωση κυλικείου κ.λ.π.) του Μεγάρου Κουλούρα ως Μουσείου Παιχνιδιών.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται:
ο οριστικός σχεδιασμός της επανέκθεσης (μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη
εφαρμογής)
η προμήθεια και εγκατάσταση των λοιπών ειδικών κατασκευών και εξοπλισμού
(ιδιοκατασκευές, μακέττες, στηρίγματα εκθεμάτων, τραπεζοκαθισμάτων κλπ) σε
εκθεσιακούς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους
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η συμπληρωματική προμήθεια φωτιστικών μαζί με την αντίστοιχη φωτιστική μελέτη
η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της έκθεσης και των εκπαιδευτικών
δράσεων,
ο σχεδιασμός και η παραγωγή του πληροφοριακού και εποπτικού υλικού της
έκθεσης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, και η τοποθέτησή του σε κατάλληλα
υπόβαθρα
εργασίες και υλικά αποκατάστασης –ανάδειξης πρόσθετων στοιχείων του κτιρίου
στις οποίες περιλαμβάνονται οι εργασίες αποκατάστασης του υπόγειου τούνελ του
κτιρίου και ένταξής του στο εκθεσιακό πρόγραμμα, καθώς και δαπάνες κατασκευής,
επισκευής ή προμήθειας διακοσμητικών στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου που
προέκυψαν εκ των υστέρων και δεν είχαν περιληφθεί στην εργολαβία του υποέργου 3.
5o Yποέργο: ΠΡ0ΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΛΠ ΕΠΙΠΛΩΝ
Περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση των προθηκών της εγκεκριμένης
μουσειογραφικής μελέτης και λοιπών επίπλων αναγκαίων για την μουσειακή
λειτουργία.
6ο υποέργο: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες σύνδεσης του νέου Μουσείου με το δίκτυο αποχέτευσης
σε νέα θέση, και με το δίκτυο της ΔΕΗ.
6. Παραδοτέα πράξης:

1o Υποέργο: Πλήρης εκκένωση του Μ. Κουλούρα από όλα τα αντικείμενα στο
εσωτερικό και τον αύλειο χώρο του.
2o Υποέργο: Συντήρηση 1.500 εκθέσιμων αντικειμένων.
3o Υποέργο: Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 716,18 τ.μ
(υπόγειο 291,20 - ισόγειο 278,85 - όροφος 146,13 τμ) σε οικόπεδο 1.042,20 τ.μ.
(Σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας) και εργασίες
περιβάλλοντος χώρου του.
4o Υποέργο: Μελέτη εφαρμογής επανέκθεσης που περιλαμβάνει την
οριστικοποιημένη μουσειολογική πρόταση και τα κατασκευαστικά σχέδια και
προδιαγραφές προθηκών κλπ ιδιοκατασκευών εξοπλισμού (μουσειογραφική μελέτη).
Ειδικές ιδιοκατασκευές για τους χώρους της έκθεσης πλην των προθηκών κλπ
επίπλων που περιλαμβάνονται στο Υποέργο 5
Μελέτη και προμήθεια ειδικού φωτισμού για τα ελεύθερα εκθέματα και τις
ιδιοκατασκευές.
Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της έκθεσης και των εκπαιδευτικών
δράσεων.
Σύνταξη των κειμένων, σχεδιασμός και η παραγωγή του πληροφοριακού και
εποπτικού υλικού της έκθεσης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Σημειώνεται ότι η επιστημονική τεκμηρίωση και εποπτεία που αφορά στην υλοποίηση
της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί από το μόνιμο προσωπικό του Μουσείου
(καλύπτεται από πόρους του Μουσείου Μπενάκη). Στην ομάδα εποπτείας θα
συμμετάσχουν και οι μελετητές που θα εκπονήσουν τον οριστικό μουσειογραφικό και
μουσειολογικό σχεδιασμό της επανέκθεσης (μελέτη εφαρμογής) και την παραγωγή
του πληροφοριακού υλικού.
Οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης –ανάδειξης του υπόγειου τούνελ εμβαδού 22
μ2 που μέσω του υπογείου του κτιρίου οδηγεί στον κήπο και ένταξή του χώρου
αυτού στο εκθεσιακό πρόγραμμα σαν ένας επιπλέον χώρος εκπαιδευτικών παιχνιδιών
κλπ. δαπάνες προμήθειας αποκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων του κτιρίου.
5ο υποέργο ΠΡ0ΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΛΠ ΕΠΙΠΛΩΝ: Προμήθεια αυτόφωτων
προθηκών εκθεσιακών χώρων εμβ. 520,8 τ.μ, και λοιπός εξοπλισμός επίπλων
υποστηρικτικών χώρων έκθεσης εμβαδού 146,13τ.μ
6o Yποέργο: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ: Πραγματοποίηση συνδέσεων.
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7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

1.00

9407
Κτιριακές Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 51.97 (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

2,882,114.00
662,886.00
3,545,000.00
3,545,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

3,545,000.00
3,545,000.00
3,545,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,545,000.00 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 3,545,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 3,545,000.00 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:

2011ΣΕ01480124

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 3,545,000.00 (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

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Κωδ. Πράξης: 352216
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: 758-3

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

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Κωδ. Πράξης: 352216

Σελίδα 6 από 6

