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Η Γενική Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

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 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)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10681
Πληροφορίες : Λαμπρινή Μπλουγούρα
Τηλέφωνο :  2103307618
Fax : 2103307642
Email : lmplougoura@culture.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ:

Β' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προς:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 98-100
T.K : 117 41

Αθήνα, 26/09/2014
Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ7/4480

3η Τροποποίηση της Πράξης "Διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και συντήρηση της στοάς του ιερού της 

Αρτέμιδος στη Βραυρώνα." με κωδικό MIS 305687 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"  

ΑΔΑ: ΒΤ99Γ-445
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και συντήρηση της στοάς του ιερού της 

Αρτέμιδος στη Βραυρώνα." στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του

Ε.Π. "Αττική". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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 από 8542/26.09.2014 αίτημα τροποποίησης 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. Tην με αρ. Πρωτ ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ7/5544/23.12.2013, 2η τροποποίηση της με αρ.πρωτ.

ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ7/3035/07.12.2010 απόφασης  ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»

305687 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

Β' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3. Δικαιούχος:

18025013 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ01480151

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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YΠΟΕΡΓΟ 1
- Μεταφορά της κύριας  εισόδου του αρχαιολογικού χώρου στα ανατολικά, δεδομένης
της άμεσης σύνδεσης  με το Μουσείο, μέσω ενός βατού χωμάτινου δρομίσκου μήκους 
250 μ. Στο χώρο του Μουσείου  διατίθεται χώρος για στάθμευση και ελιγμό των  
οχημάτων. 
- Προστασία και ανάδειξη των μνημείων μέσω της υποδεικνυόμενης και ελεγχόμενης 
επίσκεψής τους. Τα μνημεία θα είναι επισκέψιμα με συγκεκριμένες διαδρομές με 
κατάλληλη σήμανση.. Οι οδεύσεις θα διαμορφωθούν με χυτό υλικό 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. 
- Περίφραξη στην ανατολική & δυτική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου και 
κατασκευή δίφυλλης βοηθητικής εισόδου. Αναβάθμιση κυρίας εισόδου (δίφυλλη 
θύρα, κιγκλίδωμα).                                                                                               
                
- Αρίθμηση, κατάταξη, διευθέτηση και προστασία των διάσπαρτων πώρινων 
αρχιτεκτονικών μελών και κατασκευή στεγάστρου παρά το Ηρώο της Ιφιγένειας. 
- Δημιουργία δύο στάσεων με θέαση προς τα μνημεία και τους γύρω λόφους, για 
πληροφόρηση και για ανάπαυση. Θα τοποθετηθούν καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων. 
- Φυτεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές (πχ. πλακόστρωτο εισόδου). Μείωση του ύψους
κατά 2/3 και κλάδεμα ευκαλύπτων.
- Η βελτίωση της λειτουργικότητας του αρχαιολογικού χώρου για τα ΑΜΕΑ. 
Εξασφαλίζεται η επίσκεψη στο σύνολο των μνημείων. Ο χωμάτινος δρομίσκος που 
συνδέει το Μουσείο με τον αρχαιολογικό χώρο θα επιστρωθεί με  γαιώδες υλικό και 
θα καταστεί προσβάσιμος από τα ΑΜΕΑ,  ενώ το πλάτωμα ακριβώς έξω 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.
- Βελτίωση του αντλητικού και αποχετευτικού δικτύου του χώρου με στόχο την 
καλύτερη  αποστράγγιση και διευθέτηση των υδάτων. 
- Ανακαίνιση υφιστάμενου δίχωρου λιθόκτιστου κτηρίου-αποθήκης, και κατάλληλη 
διαρρύθμιση και εξοπλισμός του  ώστε να λειτουργήσει ως  κυλικείο  για την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών (αρτιμελών & ΑμΕΑ) καθώς και ανακαίνιση - επέκταση 
λιθοστρώτου περιμετρικά  
- Επισκευή δύο υφιστάμενων μονόχωρων λιθόκτιστων κτηρίων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως αποθήκη και εργοταξιακός χώρος αντίστοιχα. 
- Στη νέα είσοδο του χώρου στα ανατολικά θα τοποθετηθεί φυλάκιο τύπου σκοπιά
- Επιστημονική τεκμηρίωση-πληροφόρηση (σήμανση των μνημείων και έκδοση 
ενημερωτικού φυλλαδίου και σε braille).
- Αντικατάσταση του κιονόκρανου και αποκατάσταση του ανώτερου σπονδύλου του 
κίονα της ΒΑ γωνίας της Στοάς.
- Αποκατάσταση αρχαίου κιονοκράνου της ΒΑ γωνίας στοάς.
- Συντήρηση στο στυλοβάτη της στοάς (απομάκρυνση βλάστησης, αποκατάσταση 
ρωγμών και κοιλοτήτων κλπ)
- Συντήρηση 38 βάθρων αναθημάτων.
YΠΟΕΡΓΟ 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 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

9401 Μνημεία –  Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Αριθμός  1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
 620,800.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 47 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 620,800.00  620,800.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 553,333.33
 67,466.67

Βάσει 
Παραστατικων

 620,800.00Σύνολο (1)  620,800.00

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

δραστηριότητα του ιερού της Βραυρώνας. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας 
βιοκτόνων για την επιλογή του καταλληλότερου εξ αυτών για χρήση στα βάθρα 
αναθημάτων.  

 6. Παραδοτέα πράξης: -- Νέα είσοδος για το κοινό και νέα βοηθητική (εργοταξιακή) είσοδο στην ανατολική 
πλευρά
- Νέα εξωτερική περίφραξη σε ένα τμήμα της δυτικής και της ανατολικής πλευράς του
αρχαιολογικού χώρου
- Διαδρομές για τους επισκέπτες (αρτιμελείς και ΑΜΕΑ) από το Μουσείο έως την 
είσοδο του αρχαιολογικού  χώρου  και εντός του αρχαιολογικού χώρου από γαιώδη 
υλικά, χυτά υλικά και μεταλλικά στοιχεία. Στάσεις με έξι καθιστικά
- Εξι ενημερωτικές πινακίδες, φυλλάδια 
- Στέγαστρο προστασίας για τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη 
- Ανακαινισμένο και κατάλληλα διαρρυθμισμένο κτήριο για χρήση κυλικείου 
- Δύο επισκευασμένα κτήρια με χρήση αποθήκης και βοηθητική για την συντήρηση 
του χώρου
- Βελτιωμένο αντλητικό σύστημα (δίκτυα, αντλιοστάσιο)
- Συντηρημένο τμήμα στυλοβάτη στοάς 
-  Αποκατεστημένος ο ΒΑ κίονας της στοάς (νέο κιονόκρανο, αποκατεστημένος 
ανώτερος σπόνδυλος)
- Συντηρημένα 38 βάθρα αναθημάτων και κιονόκρανο ΒΑ γωνίας
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ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  620,800.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  620,800.00 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) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  620,800.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ01480151
 

Π/Υ (1)

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.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως 
2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ

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
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