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ΘΕΜΑ: Ένταξη  της  Πράξης  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΟΑΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΤΗΣ  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΣΤΗ 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ», με κωδικό  ΟΠΣ  305687, 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 11800/3.12.2010 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. 3034/7.12.2010 Εισήγηση της ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο 
Ε.Π. «Αττική»,

13. Το με αρ. Πρωτ. 3035/7.12.2010 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην ΕΥΤΟΠ το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει 

την  ένταξη  της  Πράξης  «ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ  » 

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) 
305687

2.Κωδικός πράξης 
ΠΔΕ:                         

2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0148

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ01480151

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

5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

        Ο αρχαιολογικός χώρος του ιερού της 
Αρτέμιδος στη Βραυρώνα απλώνεται σε έκταση 
5 περίπου στρεμμάτων στους νότιους 
πρόποδες του λόφου της Βραυρώνας, περίπου 
200μ. νοτιοανατολικά του Μουσείου.  Ο χώρος 
διαθέτει δύο εισόδους, μία δυτική που αποτελεί 
τη σημερινή κύρια είσοδο και μία δευτερεύουσα 
ανατολική. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται 
οι εξής εργασίες:
- Μεταφορά της κύριας  εισόδου του 
αρχαιολογικού χώρου στα ανατολικά, δεδομένου 
ότι υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης  με το 
Μουσείο, μέσω ενός βατού χωμάτινου 
δρομίσκου μήκους μόλις  200 μ. Στο χώρο του 
Μουσείου  διατίθεται χώρος για στάθμευση και 
ελιγμό των  οχημάτων, ενώ ο σημαντικότερος 
λόγος που επιβάλλει  την κατάργηση της 
υφιστάμενης εισόδου στα Δ οφείλεται κυρίως στη 
μη δυνατότητα στάσεως, σταθμεύσεως και 
ελιγμού των οχημάτων πάνω στη στενή 
επαρχιακή οδό, που διέρχεται ακριβώς έξω από 
την είσοδο αυτή.   
- Προστασία και ανάδειξη των μνημείων 
μέσω της υποδεικνυόμενης και ελεγχόμενης 
επίσκεψής τους. Τα μνημεία θα οριοθετηθούν 
μέσω κατάλληλων περιφράξεων, ενώ θα 
καθορισθούν συγκεκριμένες διαδρομές με 
κατάλληλη σήμανση, που θα βελτιώνουν την 
αναγνωσιμότητα των μνημείων και θα 
εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επισκεπτών και 
των μνημείων. Οι οδεύσεις θα διαμορφωθούν με 
ψηφίδες ή πατημένο χώμα και μικτές 
επιστρώσεις λίθων και χώματος με στόχο την 
αισθητική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου 
και την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς του, 
ενώ οι μεταλλικοί διάδρομοι (κυρίως στο χώρο 
της στοάς) θα είναι από σχάρες χαλύβδινες 
γαλβανισμένες. 
- Αρίθμηση, κατάταξη, διευθέτηση και 
προστασία των διάσπαρτων πώρινων 
αρχιτεκτονικών μελών και κατασκευή 
στεγάστρου στο χώρο μεταξύ Ναού Αρτέμιδος 
και Ηρώου Ιφιγένειας. 
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- Δημιουργία δύο στάσεων με θέαση προς 
τα μνημεία και τους γύρω λόφους, για 
πληροφόρηση και για ανάπαυση. Θα 
τοποθετηθούν καθιστικά, δύο μικρές κρήνες, 
κάδοι απορριμμάτων, ενώ με την κατάλληλη 
φύτευση θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη σκίαση 
του χώρου.  
- Η βελτίωση της λειτουργικότητας του 
αρχαιολογικού χώρου για τα ΑΜΕΑ. Η επίσκεψη 
του αρχαιολογικού χώρου από άτομα μειωμένης 
κινητικότητας (ΑΜΕΑ) εξασφαλίζεται μέχρι το 
κομβικό σημείο του χώρου στα νότια της στοάς 
από το οποίο είναι ορατά όλα σχεδόν τα μνημεία. 
Ο χωμάτινος δρομίσκος που θα συνδέει το 
Μουσείο με τον αρχαιολογικό χώρο θα 
επιστρωθεί με κονίαμα, ώστε να είναι 
προσβάσιμος από ΑΜΕΑ, ενώ το πλάτωμα 
ακριβώς εξω από την νέα Α είσοδο εξασφαλίζει 
και τη δυνατότητα ελιγμού οχήματος που 
μεταφέρει ΑΜΕΑ.
- Συντήρηση υπάρχοντος συστήματος 
ηλεκτροδότησης και αναβάθμισή του με την 
επέκταση γραμμών παροχής τριφασικού 
ρεύματος από το μουσείο στον χώρο.
- Μελέτη του αντλητικού και 
αποχετευτικού δικτύου του χώρου με στόχο να 
γίνουν βελτιωτικά έργα αποστράγγισης και 
διευθέτησης των υδάτων. 
- Ανακαίνιση υφιστάμενου δίχωρου 
λιθόκτιστου κτηρίου, που περιβάλλεται από 
λιθόστρωτο πλάτωμα με δέντρα και βρίσκεται 
αμέσως νότια της Α εισόδου, εντός του 
αρχαιολογικού χώρου, και κατάλληλη 
διαρρύθμισή του  ώστε να μετατραπεί σε 
εκδοτήριο εισιτηρίων / πωλητήριο και κυλικείο 
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών . Το κτήριο 
θα είναι προσβάσιμο, μέσω ράμπας, και από 
ΑΜΕΑ και θα διαθέτει χώρους υγιεινής τόσο για 
το κοινό όσο και για ΑΜΕΑ. 
- Επισκευή υφιστάμενου μονόχωρο 
λιθόκτιστου κτηρίου, που βρίσκεται εντός του 
αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη και εργοταξιακός 
χώρος, εφόσον το κτήριο που σήμερα 
χρησιμοποιείται ως αποθήκη θα μετατραπεί σε 
πωλητήριο- κυλικείο.
- Στη νέα είσοδο του χώρου στα 
ανατολικά θα τοποθετηθεί μικρό ξύλινο ή 
μεταλλικό φυλάκιο (διαστ.1,20Χ1,20μ.). 
- Επιστημονική τεκμηρίωση-
πληροφόρηση (σήμανση των μνημείων και 
έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και σε braille).
- Συντήρηση, αποκατάσταση, άρση 
ετοιμορροπίας, απομάκρυνση παλιών υλικών 
συντήρησης και παραγόντων επιφανειακής 
φθοράς (άλατα, μικροοργανισμοί), καθώς και 
εφαρμογή προστατευτικού υλικού στο 
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αναστηλωμένο κτήριο της Στοάς. Συγκεκριμένα, 
θα γίνουν επεμβάσεις, όπου παρουσιάζονται 
ορατές ρωγμές στον στυλοβάτη και 
αποκολλήσεις θραυσμάτων στο συγκολλημένο 
ΒΑ γωνιακό κιονόκρανο. 
- Επεμβάσεις συντήρησης σε 35 βάσεις 
αναθηματικών βάθρων και τις επιφάνειες της 
στοάς (αφαλάτωση, αποστείρωση, στερέωση, 
υδροφοβίωση). Από το σύνολο των 35 βάσεων 
θα αποκατασταθούν αρχικά οι τρεις, που 
βρίσκονται σε οριακή κατάσταση αστοχίας. 
2. Τεκμηρίωση φθοράς του δομικού υλικού 
της Στοάς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος και 
ανάπτυξη βέλτιστων συνθέσεων υλικών 
συντήρησης άμεσης εφαρμογής. Συγκεκριμένα, 
θα γίνουν εφαρμογές μη καταστροφικών 
εξετάσεων πεδίου, όπως υπέρυθρη 
θερμογραφία, υπερηχοσκόπηση και 
χρωματομετρία, καθώς και εργαστηριακές 
μετρήσεις και έλεγχοι σε δείγματα και δοκίμια, 
αυθεντικού υλικού, που προέρχονται από 
παρακείμενο λατομείο το οποίο συνδέεται με την 
οικοδομική δραστηριότητα του ιερού της 
Βραυρώνας. 
-

6.Παραδοτέα πράξης

- Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο 
αρχαιολογικός χώρος του ιερού της Αρτέμιδος 
θα διαθέτει : 
- νέα είσοδο στην ανατολική του πλευρά
- νέα εξωτερική περίφραξη σε ένα τμήμα 
της δυτικής του πλευράς
- οριοθετημένα μνημεία, όπου απαιτείται 
στη μελέτη, μέσω περιφράξεων
- οδεύσεις κυκλοφορίας για τους 
επισκέπτες και τα ΑΜΕΑ τόσο από το μουσείο 
έως την είσοδο του χώρου όσο και εντός του 
χώρου
- μεταλλικούς διαδρόμους κυκλοφορίας 
στο χώρο της Στοάς και κατά μήκος της Βόρειας 
Στοάς
- σήμανση με ενημερωτικές πινακίδες για 
κάθε μνημείο και γενικότερα για τη λειτουργία και 
τη σημασία του χώρου 
- στέγαστρο προστασίας για τα 
διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη μεταξύ Ναού 
Αρτέμιδος και Ηρώου Ιφιγένειας
- δύο χώρους στάσεως για τους 
επισκέπτες (παγκάκια, κρήνες, κάδοι)
- επισκευασμένο κτήριο με μικτή χρήση 
κυλικείου και πωλητηρίου/εκδοτηρίου
- επισκευασμένο κτήριο με χρήση 
αποθήκης
- βελτιωμένο αντλιοστάσιο
- συντηρημένο τμήμα στυλοβάτη στοάς 
και γωνιακού κιονοκράνου ΒΑ γωνίας
- συντηρημένες βάσεις αναθηματικών 
βάθρων
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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 546,863.23 620,800.00
ii. ΦΠΑ 73,936.77

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

Σύνολο (1) 620,800.00 620,800.00
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 620,800.00 620,800.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 
620,800.00 €.

 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 620,800.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148                  

Φορέας ΣΑ: 1012700
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:

2010ΣΕ01480151

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 620,800.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 6 από 7

ΑΔΑ: 4ΙΦ2Γ-7Χ



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. 2981/7.12.2010 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην ΕΥΤΟΠ 

με το υπ' αρ. Πρωτ. 11928/7.12.2010 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
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 7 από 7

ΑΔΑ: 4ΙΦ2Γ-7Χ


