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Προς: 

 1.ΥΠΠΟΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Θεμιστοκλέους 5, 10677 Αθήνα

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Τηλ. 210 3321777

email: tdams.dmeep@culture.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πλατεία Καρύτση 12, 10651 Αθήνα

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης: Α. Κουερίνη

Τηλ. 210 3313467

email: espa.deem@culture.gr

3. ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μακρυγιάννη 2-4, 11741 ΑΘΗΝΑ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης Ε. Μπάνου, Μ.

Τσίχλη

Τηλ. 210 9238175

email: efaath@culture.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως» με Κωδικό ΟΠΣ 5010839 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΩΓ4Λ7Λ7-Μ9Ν
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1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22–04–2005).

2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με την οποία αναδιαρθρώθηκε 
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ"
2014–2020.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
6. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014–2020".
7. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

8. Τις σχετικές αποφάσεις της 1ης, 2ης και 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020, με τις οποίες 
εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των 
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των 
πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

9. Τα αναφερόμενα στο τυποποιημένο έντυπο εξειδίκευσης πράξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 11 Οκτωβρίου 2016 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Ε.Υ.ΤΟ.
Π.), ως αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

10. Τα αναφερόμενα στη «μεθοδολογία τεκμηρίωσης τιμής δείκτη», η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 09 Μαΐου 2017 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Ε.Υ.ΤΟ.Π.), ως 
αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

11. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 13, ως προς το Θέμα 1ο με τίτλο "Επικαιροποίηση Δράσης 6.3.1.5 - Ενίσχυση 
και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής", τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση 
της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020 με Α.Π.2189/29.06.2017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ-72Μ57Λ7-4ΞΧ).

12. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01, ενότητα 2.6).

13. Τον Πίνακα αναλυτικών περιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού - DG COMPETITION) 
για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη χρηματοδότηση έργων υποδομής (21 Σεπτέμβρη 2015).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των αρθρ. 107 και 108 της Συνθήκης.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»).

16. Την με αρ. πρωτ. 2773/09.08.2017 (α/α ΟΠΣ: 2272/ΑΔΑ: ΩΖ9Δ7Λ7-ΛΜ2) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 
με τίτλο "Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής" στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 06 με κωδικό (ΑΤΤ062).

17. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΘ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/ 442895/291937/19851/5572/26-10-2017 (Α.
Π. 3632/31–10–2017 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περ. Αττικής) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ" προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ATTIKH" 
2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06.

18. Το με αρ. πρωτ. 432/12-2-2018 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Αξιολόγηση 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 2272 «Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών 
πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας Περιφέρειας Αττικής» με οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
στοιχεία/διευκρινίσεις από τον Δικαιούχο, 

19. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/63283/43256/243/102/21-2-2018 [Α.Π. 538/21–2–
2018 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περ. Αττικής] έγγραφο του Δικαιούχου με συμπληρωματικά στοιχεία / διευκρινήσεις. 

20. Το έγγραφο 39043/ΕΥΚΕ589/4-4-2018 της ΕΥΚΕ με θέμα «Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη στοιχείων Κρατικών 
Ενισχύσεων στα έργα "Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλιού Μουσείου Ακροπόλεως" και "Στερέωση και Συντήρηση 
του Ναού Ολυμπίου Διός"».

21. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 
Πρότασης, και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – 
ΕΣΠΑ.

22. Τα με αρ. πρωτ. 1288/26-4-2018 και 1116/4-4-2018–2018 έγγραφα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με τον Οριστικό και 
Προσωρινό Πίνακα κατάταξης αντίστοιχα.

23. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/190845/135826/7177/1489/26-4-2018 (εισερχόμενο ΕΥΔΕΠ 1296/27-4-2018) 
έγγραφο με τις απόψεις της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών.

24. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 115/3-5-2018 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής.
25. Την με αρ.πρωτ. 3632/11-05-2018 Απόφαση Ένταξης της πράξης"Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου 

Ακροπόλεως" με κωδικό ΟΠΣ 5010839 στο Ε.Π. Αττική 2014-2020.
26. Το από 28-01-2020 Ηλεκτρονικό αίτημα του Δικαιούχου (ΤΔΠ_Έκδοση 2.0) για Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.
27. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 118/27-02-2020 Θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής σχετικά 

με την Τροποποίηση της Πράξης.

Αποφασίζει 

ΑΔΑ: ΩΓ4Λ7Λ7-Μ9Ν



 Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
   

  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010839 (Κωδ. Απόφασης:4461) Σελίδα 3

την τροποποίηση της Πράξης «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως» στον Άξονα Προτεραιότητας

«Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5010839

2.Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1012700

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

• Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την αποθήκευση και συντήρηση του αρχαιολογικού υλικού
προερχόμενου από την Ακρόπολη. Σήμερα η αποθήκευση και η συντήρησή του δεν συνάδει με την μοναδικότητα του 
μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και πρώτου μνημείου του καταλόγου της Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και με τις διεθνείς παραδοχές ως προς τις υποδομές. Το έργο «Επαναλειτουργία με νέες 
χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως» (ΠΜΑ) περιλαμβάνει τα εξής: 

Υποέργο 1: Η εργολαβία αφορά στην επισκευή του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου για την λειτουργικότερη 
επαναλειτουργία. Υλοποιούνται εργασίες επισκευής του κελύφους του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων, εργασίες 
ενίσχυσης στοιχείων φέροντος οργανισμού και εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων. Ήτοι: εργασίες καθαιρέσεων, νέα 
επιχρίσματα και αρμολογήματα, εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση 
ψευδοοροφών, δαπέδων. Εγκατάσταση κλιματισμού, εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Δημιουργείται νέα 
διαμόρφωση χώρων γραφείων με πετάσματα, γίνεται εκσυγχρονισμός αποθηκών και εργαστηρίων. Υποέργο 2: Μεταφορά,
αποθήκευση και τοποθέτηση του αρχαιολογικού υλικού στις ραφιέρες των αιθουσών του ΠΜΑ (βάσει της εγκεκριμένης 
μουσειολογικής μελέτης και μουσειογραφικής προμελέτης)•Εγκατάσταση ικριωμάτων•Συσκευασία του προς αποθήκευση 
υλικού (όπου απαιτείται) και μεταφορά του από τους υπαιθρίους στεγασμένους και μη χώρους της Ακρόπολης στις 
αίθουσες Ι-ΙΙΙ και VII-IX•Τοποθέτηση του αρχαιολογικού υλικού στις ειδικές ραφιέρες εντός των αιθουσών του ΠΜΑ και των 
δυτικών αποθηκών•Κατασκευή/προμήθεια βάσεων για την στήριξη των αντικειμένων (όπου απαιτείται). Υποέργο 3: 
Προμήθεια ραφιών αποθήκευσης για το ΠΜΑ και τις δυτικές αποθήκες. Υποέργο 7: Έκθεση αρχαιολογικού υλικού στις 
αίθουσες του ΠΜΑ και αναδιοργάνωση των δυτικών αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης (βάσει της εγκεκριμένης 
μουσειολογικής μελέτης και μουσειογραφικής προμελέτης): •έκθεση εξεχουσών αρχαιοτήτων,προμήθεια-κατασκευή 
επιδαπέδιων βάσεων εκθεσιακών αντικειμένων,παραγωγή εποπτικού υλικού–πινακίδες, φυλλάδια, σκίαστρα παραθύρων 
κ.α-., διαμόρφωση αίθουσας VI μελετητών και αιθουσών Π και VI προβολής πολυμεσικών εφαρμογών•Φωτισμός 
έκθεσης•Προμήθεια μηχανημάτων μεταφοράς•Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και ιστοσελίδας•Ανάδειξη των 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων στην υπόγεια αποθήκη•Αναβάθμιση δυτικών αποθηκών•Δημιουργία εργαστηρίου ανοικτής 
θέασης εξοπλισμένου με σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και συντήρησης,συνοδεία πλούσιου εποπτικού υλικού. 
Προμήθεια ακίνητου εξοπλισμού εργαστηρίου συντήρησης•μεταφορά των αρχαιοτήτων από τις αίθουσες του ΠΜΑ και την 
υπόγεια αποθήκη στις δυτικές αποθήκες για τις ανάγκες των οικοδομικών εργασιών.

5. Παραδοτέα πράξης:

Το Παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως (ΠΜΑ) θα παραδοθεί επισκευασμένο, αναβαθμισμένο και άρτια εξοπλισμένο για να λειτουργήσει
παράλληλα ως «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη» και «Εργαστήριο Συντήρησης Ανοικτής Θέασης». Συγκεκριμένα:•το κτηριακό
συγκρότημα του ΠΜΑ (ανατολική πτέρυγα –αίθουσες Ι-ΙΧ-, δυτική πτέρυγα -υπόγεια αποθήκη-δυτικές αποθήκες-εργαστήριο συντήρησης-
γραφείο αρχαιολόγων-WC-) θα αποδοθεί επισκευασμένο και πλήρως αναβαθμισμένο σε επίπεδο κελύφους, αλλά και υποδομών και
εγκαταστάσεων (Η/Μ, τοιχοποιίες, κουφώματα, δάπεδα, ψεύδο-οροφές, οροφές, θύρες, κιγκλιδώματα, χρωματισμοί).•το αρχαιολογικό
υλικό (περίπου 2000 αντικείμενα) θα αποδοθεί στην ανατολική πτέρυγα του ΠΜΑ ταξινομημένο και αποθηκευμένο στις πλέον κατάλληλες
συνθήκες.•το προβλεπόμενο στην μουσειολογική μελέτη υλικό θα εκτεθεί στην ανατολική πτέρυγα του ΠΜΑ. Το υλικό θα παρουσιάζεται σε
έναν πρότυπο χώρο, άρτιο λειτουργικά και προσβάσιμο σε όλους, με τη συνοδεία πλούσιου εποπτικού υλικού.•τα σπουδαία αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα του Ιερού του Πανδίονος και του Μυκηναϊκού τείχους θα έχουν πλέον αναδειχθεί στις αίθουσες της υπόγειας αποθήκης του
ΠΜΑ.•η περιήγηση στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης θα έχει βελτιωθεί με την απομάκρυνση σημαντικού όγκου
διάσπαρτων και μη αρχαιοτήτων, καθώς και εγκαταστάσεων των εργοταξίων συντήρησης της ΥΣΜΑ.•οι δυτικές αποθήκες θα αποδοθούν
αναβαθμισμένες και εκσυγχρονισμένες με σύγχρονο εξοπλισμό αποθήκευσης και ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών και
αποθηκευτικά μέσα από ασφαλή υλικά.•το εργαστήριο συντήρησης ανοιχτής θέασης θα λειτουργεί με σύγχρονες μεθόδους συντήρησης και
υποδομής και με τη συνοδεία πλούσιου εποπτικού υλικού.•θα αποδοθεί προς χρήση στην ΥΣΜΑ ο χώρος των αιθουσών V και IV του
ανατολικού τμήματος του ΠΜΑ.•θα παραχθεί προς χρήση ενημερωτικό υλικό: δίγλωσσα και σε γραφή Braille ενημερωτικά φυλλάδια,
ενημερωτικές πινακίδες, τεύχος έργου, πινακίδα απόδοσης έργου, ηλεκτρονική βάση δεδομένων του αρχαιολογικού υλικού, ιστοσελίδα
έργου.
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Αριθμός 
επισκέψεων 

κατ'έτος

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
16.000,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η31/12/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/06/2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ο τρόπος υλοποίησης του βασικού Υποέργου "Εργασίες Επισκευής και
αναβάθμισης του κτηρίου του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως, των δυτικών
αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης" Α/α 1, αλλάζει από Αυτεπιστασία σε
Εργολαβία, με αύξηση του συνολικού Προϋπολογισμού της πράξης από
2.960.044,90 ΕΥΡΩ σε 3.560.079,78 ΕΥΡΩ, και ανάλογη τροποποίηση των
συνοδευτικών Υποέργων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΠ _ Έκδοση 2.0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 2.985.458,07 2.985.458,07

ii. ΦΠΑ 574.621,71 574.621,71 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 3.560.079,78 3.560.079,78 

ΣΥΝΟΛΑ 3.560.079,78 3.560.079,78

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.560.079,78

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 3.560.079,78

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
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ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

1012700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.124.459,78

1010805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.240.620,00

18026001 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 195.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.560.079,78 

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.560.079,78 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 3.560.079,78 €

Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΠ0851 2018ΕΠ08510016 Τροποποίηση NAI 0,00 3.560.079,78 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 3.560.079,78 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της

αρχικής απόφασης ένταξηςκαι δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Κοινοποίηση: 

ΥΠΠΟΑ/ΕΔΕΠΟΛ
Θεμιστοκλέους 87 και Μεθώνης, 10681 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3307610
email: ydepp@culture.gr
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