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Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1291/6.9.2018 Ερώτηση με θέμα:
«Πορεία εξέλιξης των έργων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους»
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1291/6.9.2018 Ερώτησης του Βουλευτή
κ. Γιάννη Μανιάτη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες
Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την υπ΄αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ59/3455/5.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΓ-0ΔΜ) απόφαση
εντάχθηκε η πράξη "Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους" στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
"Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα"
με
προϋπολογισμό 4.050.000,00€. Το έργο περιελάμβανε όλες τις απαραίτητες εργασίες
επανέκθεσης και εκσυγχρονισμού των λειτουργικών χώρων του μουσείου και
περιελάμβανε τα εξής υποέργα:
- Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ
Αργολίδας και προϋπολογισμό 1.200.000,00€
- Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου
Άργους, με εργολαβία και προϋπολογισμό 2.500.000,00€
- Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών για την επανέκθεση του αρχαιολογικού
μουσείου Άργους και προϋπολογισμό 350.000,00€
Με την υπ΄ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ59/5695/8.12.2014 (ΑΔΑ: 6ΟΠ8Γ-ΦΘ4)
απόφαση τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης, όπου και πραγματοποιήθηκε
μείωση του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου. Στο πρόγραμμα παρέμεινε η
αυτεπιστασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με προϋπολογισμό 1.200.000,00€.
Με
το
υπ΄αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/348404/205312/11588/7448/
Η
8.12.2015 (ΑΔΑ 676 4653Π4-ΚΤΦ) έγγραφο τροποποιήθηκε η απόφαση αυτεπιστασίας
του έργου. Η πράξη μετονομάστηκε σε «Δημιουργία Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης
– Συντήρηση, συσκευασία και μεταφορά εκθεμάτων Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» με
ημερομηνία ολοκλήρωσής την 31η Δεκεμβρίου 2015 και προϋπολογισμό, ο οποίος
ορίστηκε στις 730.000,00€. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιέλαβε πλέον τη
μεταφορά μεγάλου τμήματος του αρχαιολογικού υλικού, από το υφιστάμενο Αρχαιολογικό
Μουσείο του Άργους και την φύλαξή τους σε μία ασφαλή και απόλυτα λειτουργική
μουσειακή αποθήκη, εκτός σχεδίου πόλεως (παραχωρημένο από το Δήμο Άργους Μυκηνών), ο οποίος επισκευάστηκε, αναδιαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε ώστε να δεχθεί
τη νέα χρήση. Η σημαντική καινοτομία, μάλιστα, του εν λόγω έργου είναι ότι η αποθήκη
αυτή θα είναι εν μέρει επισκέψιμη, και δη από σχολεία, για αυτό και στο πλαίσιο του έργου
εκπονήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από την Ανασκαφή στην Έκθεση»,

προκειμένου οι μαθητές της Αργολίδας να γίνουν κοινωνοί του παραγόμενου
αρχαιολογικού έργου.
Με την υπ΄ αριθμ. Β1/ΠΕΠΑΝ59/4081/30.11.2016 απόφασή της, η Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ, βεβαίωσε την ολοκλήρωση της Πράξης "Δημιουργία Επισκέψιμης
Μουσειακής Αποθήκης - Συντήρηση, συσκευασία και μεταφορά εκθεμάτων Αρχαιολογικού
Μουσείου Άργους" με κωδικό ΟΠΣ 453211 με συνολική δημόσια δαπάνη 729.997,02€,
δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της.
Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου έως την παρούσα έργο, έχουν ολοκληρωθεί
επιπροσθέτως όλες οι απαραίτητες μελέτες που αφορούν το έργο του εκσυγχρονισμού
του υπάρχοντος κτιριακού κελύφους του αρχαιολογικού μουσείου Άργους καθώς και την
επέκτασή του, ήτοι γεωτεχνική έρευνα, μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης του
έργου «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου
Άργους». Για όλες τις μελέτες έχουν εκδοθεί και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/297683/30762/2728/ 20.06.2018
απόφαση της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών
Κτιρίων(ΔΜΕΕΜΠΚ) εγκρίθηκε ο τροποποιημένος προϋπολογισμός του υποέργου
"Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους" του
έργου "Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους", ο οποίος ανέρχεται στο ποσό
των 4.820.401,99€.
Για την ολοκλήρωση του έργου του "Εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού
Μουσείου Άργους" είναι απαραίτητη η ένταξη των δύο ακόμη υποέργων που αφορούν
στην επανέκθεση και τον εξοπλισμό των διαμορφωμένων εκθεσιακών χώρων,
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.550.000,00€. Το σύνολο της δράσης ανέρχεται στο ποσό
των 6.370.401,99€.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου, ΕΣΠΑ 2014-2020, κατόπιν
της πρόσφατης έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Περιφέρειας Πελοποννήσου (κωδ. ΠΕΛ54, αρ. πρωτ. 1924/20.07.2018), το ΥΠ.ΠΟ.Α.,
πρόκειται να υποβάλει στο προσεχές διάστημα προς χρηματοδότηση το έργο
«Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους», το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη
ωριμότητα (τεύχη δημοπράτησης), με Δικαιούχο τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων.
Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
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