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ΑΔΑ:  

Προς: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Τ.Κ. 71 202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ: Ένταξη  της  Πράξης  «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 355544, στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 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)5338/26.10.2007  απόφαση  της  Επιτροπής  των  ΕΚ  για  την 
έγκριση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  “Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  στο  πλαίσιο  του  στόχου  σύγκλισης  στις  περιφέρειες  της  Ελλάδας 
(CCI2007GR161 PO001).

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.  ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28-1-2011  (ΦΕΚ 
240/Β/11-2-2011)  «Τροποποίηση  της  κ.υ.α.  υπ’  αριθμ. 
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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».

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.  4594/831/0020/23-6-2010  (ΦΕΚ  1036/Β/7-7-2010)  Κοινή 
Υπουργική  Απόφαση  (ΚΥΑ),  με την οποία  εκχωρούνται  στην Ειδική Υπηρεσία  Τομέα 
Πολιτισμού  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  &  Τουρισμού  αρμοδιότητες  διαχείρισης  για 
πράξεις  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα»  (ΕΠΑΝ  ΙΙ)  του  ΕΣΠΑ  (2007-2013),  όπως  τροποποιήθηκε  και 
ισχύει,

8. Τη με αρ. πρωτ. 7150/1438/13-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά 
την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επ. 
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

9. Τη  με  αρ.  πρωτ.  ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝ/1939/13-7-2011  1η  τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ. 
ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2688/5-11-2010  ανοιχτής   πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος 
προς  τους  Δικαιούχους  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  3 
«Βελτίωση  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος»,  K.Θ.Π.  59,  ο  οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.,

10. Την με αρ. πρωτ. 2082/2-9-2011 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου προς 
την  ΕΥΠΟΤ  για  την  ένταξη  της  πράξης  στο  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα»,

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.  2606/5-9-2011  Εισήγηση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Πολιτισμού  & 
Τουρισμού   για  την  ένταξη  της  πράξης  στο  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα»,

13. Το με αρ.  Πρωτ. 2145/5-9-2011 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού  το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων.

Αποφασίζει 

την  ένταξη  της  Πράξης  «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  3  «Βελτίωση  του 

επιχειρηματικού  περιβάλλοντος»  του  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα» 

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) 
355544

2.Κωδικός πράξης 
ΠΔΕ:                         

2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0148

2.2.Κωδικός πράξης 

ΣΑ:
2011ΣΕ01480147

3.Δικαιούχος:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ
4.Κωδικός Δικαιούχου: 10109002
5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμ-

βάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων ερ-
γασιών με στόχο την επανέκθεση των σημα-
ντικότατων αρχαιολογικών συλλογών του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (ΑΜΗ). 
Το έργο θα υλοποιηθεί με τρία (3) υποέργα
ως ακολούθως:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΗ
Η συντήρηση των εκθεμάτων θα πραγματο-
ποιηθεί στα εργαστήρια συντήρησης του 
ΑΜΗ, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Αφορά στη συντήρηση, καθαρισμό και στε-
ρέωση περίπου 2000 αντικειμένων που απο-
τελούν σημαντικά εκθέματα του Μουσείου. 
Ειδικότερα, πρόκειται να συντηρηθούν κε-
ραμικά, μεταλλικά και λίθινα
αντικείμενα, σαρκοφάγοι και πίθοι μεγάλων 
διαστάσεων, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά
δάπεδα, γλυπτά, υάλινα, οστέινα, και αντι-
κείμενα από φαγεντιανή. Ακόμη, στις σχετι-
κές εργασίες περιλαμβάνονται και οι μετα-
φορές των συντηρημένων αντικειμένων 
προς τους
εκθεσιακούς χώρους του ΑΜΗ.
Για την επανέκθεση θα απαιτηθούν: η τοπο-
θέτηση και στερέωση περίπου 5.850 αντικει-
μένων (συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων 
και δύο ιδιωτικών συλλογών) εντός νέων 
προθηκών, η προμήθεια των οποίων θα γίνει 
με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό (βλ. Υποέργο 
2), η ανάρτηση και τοποθέτηση ογκωδών 
αντικειμένων/εκθεμάτων (π.χ. τοιχογρα-
φιών, γλυπτών, ψηφιδωτών) εντός και 
εκτός των προθηκών, ενώ θα πραγματοποι-
ηθούν όλες οι αναγκαίες ιδιοκατασκευές.
Το εποπτικό-πληροφοριακό υλικό της έκθε-
σης των συλλογών του ΑΜΗ αφορά στο
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σχεδιασμό και την παραγωγή ενημερωτικών 
κειμένων (γενικά εισαγωγικά, κείμενα
ενοτήτων, υποενοτήτων, κειμενολεζάντες, 
λεζάντες, κλπ), φωτογραφιών, αναπαρα-
στάσεων, σχεδίων, χαρτών, μπάνερ, καθώς 
και την παραγωγή ψηφιακού υλικού
για video και video-walls. Το εποπτικό-πλη-
ροφοριακό υλικό θα υποστηρίζει τις
εκθεσιακές ενότητες, όπως αυτές κατανέμο-
νται στις είκοσι επτά (27) ανακαινισμένες αί-
θουσες του ΑΜΗ. Στην παραγωγή κειμένων 
και video περιλαμβάνεται και η μετάφρασή 
τους στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, θα 
εκδοθεί ενημερωτικό έντυπο που θα δια-
νέμεται
στους επισκέπτες του Μουσείο.
Ακόμη, στο πλαίσιο του υποέργου θα γίνει 
προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία
πολυμέσων, όπως συσκευές video με οθόνη, 
video walls, και κατάλληλο εξοπλισμό για
την αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και προβολών. Τέλος, θα γίνει προμήθεια
μικρο-επίπλων και καθισμάτων για την αί-
θουσα προβολών και τους χώρους υποδοχής
και εξυπηρέτησης του κοινού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
Το φυσικό αντικείμενο αφορά στη κατα-
σκευή, προμήθεια και εγκατάσταση των 
προθηκών, μετά των ενσωματωμένων σε 
αυτές φωτιστικών, καθώς και στην προμή-
θεια και εγκατάσταση των φωτιστικών, που 
τοποθετούνται εκτός προθηκών για τις 
ανάγκες φωτισμού των εντός και εκτός προ-
θηκών εκθεμάτων της έκθεσης των συλλο-
γών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλεί-
ου, βάσει της μουσειολογικής και της μου-
σειογραφικής
μελέτης. Σκοπός του έργου είναι:
Να κατασκευαστούν οι προθήκες, στις οποίες 
θα τοποθετηθούν τα εκθέματα, σύμφωνα  με 
τα προβλεπόμενα από τη μελέτη.
Να ενσωματωθούν στις προθήκες τα ειδικά 
φωτιστικά συστήματα που θα φωτίζουν τα
εκθέματα.
Να εγκατασταθούν επί τόπου οι προθήκες 
και να συνδεθούν με τις υπάρχουσεςυποδο-
μές.
Να εγκατασταθούν τα ειδικά φωτιστικά συ-
στήματα, που απαιτούνται στους χώρους του
μουσείου, για τις ανάγκες φωτισμού των, 
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εντός και εκτός προθηκών, εκθεμάτων.
Να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις όλων 
των φωτιστικών συστημάτων μετά την το-
ποθέτηση των εκθεμάτων στις προθήκες και 
στα βάθρα.
Οι προθήκες θα κατασκευαστούν με φέρο-
ντα μεταλλικό οργανισμό και ειδικά
επεξεργασμένη και ειδικά χρωματισμένη λα-
μαρίνα. Προβλέπονται επίτοιχες και
περίοπτες προθήκες.
Όσες προθήκες προβλέπεται από τη μελέτη 
θα διαθέτουν ενεργητικό σύστημα ελέγχου
συνθηκών.
Όσες προθήκες προβλέπεται από τη μελέτη 
θα διαθέτουν ειδικό σύστημα προστασίας
ιδιαίτερα σημαντικών εκθεμάτων από σει-
σμό, πυρκαγιά, βανδαλισμό κλπ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑNΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΗ
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά 
σε οικοδομικές, Η/Μ και λοιπές εργασίες οι
οποίες είναι απαραίτητες για την κατάλληλη 
οργάνωση και διαμόρφωση των χώρων του
ΑΜΗ, έτσι ώστε να εκτεθούν με τον πιο εν-
δεδειγμένο και σύγχρονο τρόπο οι συλλογές 
του
Μουσείου βάσει της εγκεκριμένης 
μουσειολογικής και της μουσειογραφικής 
μελέτης.

6.Παραδοτέα πράξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Η επανέκθεση των μονίμων 
συλλογών του ΑΜΗ, η οποία θα είναι
επισκέψιμη.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προθήκες με ενσωματωμένα σε 
αυτές φωτιστικά και εξωτερικά φωτιστικά
συστήματα, για τα εντός και εκτός προθη-
κών εκθέματα του ΑΜΗ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ολοκληρωμένες, σύγχρονες και 
απολύτως λειτουργικές οι αναγκαίες
εκθεσιακές υποδομές του ΑΜΗ για την επα-
νέκθεση των μόνιμων συλλογών του και την
ορθή και πλήρη λειτουργία του Μουσείου.

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

9405 Αριθμός μουσείων Αριθμός 1.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 27.39 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 
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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 6,221,574.00 7.500.000,00

ii. ΦΠΑ 1,278,426.00
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου 
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

Σύνολο (1) 7.500.000,00 7.500.000,00
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 7.500.000,00 7.500.000,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται 

σε 7.500.000,00 €.

 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 7.500.000,00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148

Φορέας ΣΑ: 1012700

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:  

2011ΣΕ01480147

1: Προϋπολογισμός Π/Υ(1): 7.500.000,00 ευρώ.

Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 
100.000,00 ευρώ

2: Προϋπολογισμός Π/Υ(2): 0.00 ευρώ.

Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 6 από 7

ΑΔΑ: 4Α8ΠΓ-ΦΔΗ



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.  ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ26/2590/5-9-2011  και  επεστράφη 

υπογεγραμμένο  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Πολιτισμού  &  Τουρισμού   με  το  υπ'  αρ.  Πρωτ. 

2145/5-9-2011 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 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γ. Γραμματέως

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 7 από 7

ΑΔΑ: 4Α8ΠΓ-ΦΔΗ


