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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,  7/12/2010
Α.Π.: ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ8/3042

Προς:   
Β' ΕΠΚΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 98-100
T.K : 117 41

ΘΕΜΑ: Ένταξη  της  Πράξης  «Προστασία,συντήρηση  και  στερέωση  του 

μεγάλου  αναλήμματος  και  των  αναθηματικών  βάθρων  στον 

αρχαιολογικό  χώρο  του  Αμφιαρείου  στον  Κάλαμο  Αττικής»,  με 

κωδικό ΟΠΣ 305684, 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  Διαδικασιών 
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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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  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),

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 11801/3.12.2010 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. 3043/7.12.2010 Εισήγηση της ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο 
Ε.Π. «Αττική»,

13. Το με αρ. Πρωτ. 11929/7.12.2010 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην ΕΥΤΟΠ το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει 

την  ένταξη  της  Πράξης  «  Προστασία,συντήρηση και  στερέωση του μεγάλου 

αναλήμματος και των αναθηματικών βάθρων στον αρχαιολογικό χώρο του 

Αμφιαρείου  στον  Κάλαμο  Αττικής»  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: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
305684

2.Κωδικός πράξης 
ΠΔΕ:                         

2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0148

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ01480152

3.Δικαιούχος: Β' ΕΠΚΑ
4.Κωδικός Δικαιούχου: 18025013

5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

             Το έργο περιλαμβάνει εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης των δομικών 
και επιφανειακών βλαβών των ενεπίγραφων 
βάθρων που φέρουν ευαίσθητες επιγραφές με 
στόχο την προστασία τους και ανάδειξή τους ως 
σημαντικών άμεσων πηγών της ιστορίας του 
ιερού του  Αμφιαράου και της αρχαίας πόλης του 
Ωρωπού. 
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει: 
• Τεκμηρίωση των φθορών, καθαρισμοί με 
laser(όπου απαιτείται), συντήρηση και 
αντιμετώπιση φθορών από βιοδιάβρωση. 
• Μεταφορά βάθρων σε παρακείμενη θέση
• Διευθέτηση του υποκείμενου εδάφους.
• Κατασκευή νέας έδρασης με χύτευση 
στο έδαφος ειδικού κονιάματος αφού μονωθεί η 
όποια υποκείμενη δομή με προστατευτική 
μεμβράνη. 
• Θα γίνουν συγκολλήσεις του μαρμάρου, 
όπου απαιτηθεί  με χρήση ράβδων τιτανίου. 
• Επανατοποθέτηση βάθρων στη θέση 
τους. 
              Στα τέσσερα βάθρα με αρ. 10 – 13 θα 
γίνει πιλοτικός καθαρισμός της επιφάνειας από 
τις βιολογικές επικαθήσεις και θα στεγαστούν 
πιλοτικά με κινητό στέγαστρο. Αφού αποτιμηθεί 
εργαστηριακά και επί τόπου η επιτελεστικότητα 
της μεθοδολογίας για ένα ημερολογιακό έτος 
περίπου, το πρωτόκολλο συντήρησης και 
προστασίας (δηλ. καθαρισμός και στέγαση) θα 
επεκταθεί σε όλη τη σειρά των βάθρων.
             Σχετικά με τον μεγάλο αναλημματικό 
τοίχο προβλέπεται η εφαρμογή εγεκεκριμένης 
μελέτης επίλυσης των δομοστατικών 
προβλημάτων του και  άρσης της ετοιμορροπίας 
του με στόχο την αποκατάσταση της στατικής 
του επάρκειας ,την ασφάλεια των επισκεπτών και 
την ανάδειξη του.Οι εργασίες που προβλέπονται 
είναι αναλυτικά οι εξής:

1. Αρίθμηση και αφαίρεση των 
αποδιοργανωμένων λίθων της νοτιοδυτικής 
πλευρικής αντηρίδας. Αρίθμηση και αφαίρεση 
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των αποδιοργανωμένων λίθων της περιοχής της 
στέψης του οπίσθιου τοίχου. 
2. Τοποθέτηση κουνελοσύρματος για την 
προστασία των επισκεπτών από κατάπτωση 
σαθρών λίθινων όγκων και εδαφικών μαζών. 
3. Λήψη δειγμάτων και πειραματικός 
έλεγχος.Επαναδιατύπωση της διαδικασίας 
επέμβασης με βάση τα νέα ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα. 
4. Εγκατάσταση ισχυρού ξύλινου 
ικριώματος για την προστασία των συνεργείων 
επισκευής και τη διατήρηση της γεωμετρίας του 
αναλήμματος. Εγκατάσταση ξύλινης 
προστατευτικής μεμβράνης για την προστασία 
των εργατών από κατολισθήσεις γαιών των 
ανώτερων τμημάτων του πρανούς.
5. Απομάκρυνση, Συντήρηση, 
συμπλήρωση, αντικατάσταση (κατ’ εκλογήν), και 
επανατοποθέτηση, των λίθων της κατώτερης 
στρώσης του προσθίου τοίχου. Πρόκειται για 
σημαντικό στάδιο των εργασιών, αφού θα 
υποδείξει τον κατάλληλο τρόπο συνέχισης του 
έργου και θα λειτουργήσει, από πλευράς 
ασφάλειας, ως η αναγκαία προϋπόθεση για τη 
συνέχεια.
6. Εγκατάσταση ικριώματος εργασίας. 
Αφαίρεση των επιφανειακών γαιών του νοτίου 
τμήματος του οπισθίου τοίχου (Αφαίρεση 
αποκομιδή  και διαλογή/ έλεγχος υλικού 
εκσκαφής). 
7. Αφαίρεση τμήματος των γαιών των 
διαχώρων για την αποφόρτιση των τμημάτων του 
προσθίου τοίχου που θα αποκατασταθούν. Στο 
στάδιο αυτό θα συνταχθεί η επιμέρους μελέτη 
που θα αφορά στην αποκρυστάλλωση των 
οικοδομικών και δομοστατικών χαρακτηριστικών 
του έργου, καθώς και στον καθορισμό των 
εργασιών που θα ακολουθήσουν. 
8. Απομάκρυνση, Συντήρηση, 
συμπλήρωση, αντικατάσταση (κατ’ εκλογήν) και 
επανατοποθέτηση των υπολοίπων λίθων του 
πρόσθιου τοίχου. Πρόκειται ουσιαστικά για τη 
φάση ολοκλήρωσης του έργου, της οποίας η 
επιτυχία θα κρίνει και την ποιότητα της 
επέμβασης στο έργο. 
9. Κατασκευή αποστραγγιστικού καναλιού 
και λοιπών έργων ομαλής απορροής των 
ομβρίων καθώς και σύνταξη και υλοποίηση 
μηχανολογικής μελέτης ενεργητικής 
πυροπροστασίας

6.Παραδοτέα πράξης Αναλημματικός τοίχος μήκους 80μ. με 
συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις, απομακρύνσεις 
λίθων,συντηρημένος και με αποκατεστημένη τη 
στατική του επάρκεια και λειτουργία.
-Συντηρημένα, καθαρισμένα, συμπληρωμένα και 
στεγασμένα αναθηματικά μαρμάρινα βάθρα με 
νέα έδραση καθώς και (10) επεξηγηματικές 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 4 από 6

ΑΔΑ: 4ΙΦ2Γ-ΧΞ



πινακίδες.
- Εγκατεστημένο δικτύο πυροπροστασίας

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

9401 Μνημεία – Αρχαιολογικοί 
Χώροι που αναδεικνύονται

Αριθμός 1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 (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. Άμεσες Δαπάνες

1α. Βάσει 
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 538,078.78 600,000.00
ii. ΦΠΑ 61,921.22

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου 
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

Σύνολο (1) 600,000.00 600,000.00
2. Έμμεσες Δαπάνες

2α. Βάσει 
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αμέσων δαπανών

Σύνολο (2)

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων

ΣΥΝΟΛΑ 600,000.00 600,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 
600,000.00 €.

 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 600,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148                  

Φορέας ΣΑ: 1012700

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 600,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:

2010ΣΕ01480152

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

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. 2982/7.12.2010 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην ΕΥΤΟΠ 

με το υπ' αρ. Πρωτ. 11929/7.12.2010 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
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