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Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 311/24.7.2018 Ερώτηση με θέμα:
«Πορεία εξέλιξης έργων Υπουργείου Πολιτισμού στην Αργολίδα»
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 311/24.7.2018 Ερώτησης του Βουλευτή
κ. Γιάννη Μανιάτη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες
Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. «Εκσυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους»
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 και πραγματοποιήθηκε μείωση
του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου. Στο πρόγραμμα παρέμεινε η αυτεπιστασία
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με προϋπολογισμό 1.200.000,00€.
1α. (Υποέργο: Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους)
Στη
συνέχεια
με
το
υπ΄
αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/348404/205312/11588/7448/ 8.12.2015 (ΑΔΑ 676Η4653Π4ΚΤΦ) 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,
σε ένα νέο χώρο, 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.
2α. «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους»
Σχετικά με το έργο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες που αφορούν
στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτιριακού κελύφους του αρχαιολογικού μουσείου
Άργους, καθώς και στην 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.
2. «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό
και περιβαλλοντικό πάρκο».
Αναφορικά με το έργο «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου
Επιδαύρου σε Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο», σας ενημερώνουμε, πως
κατόπιν συνεργασίας του Δήμου Επιδαύρου και του ΥΠ.ΠΟ.Α., υποβλήθηκε τον
Φεβρουάριο του 2017 προς χρηματοδότηση η σχετική πρόταση στο Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.
5083/28.4.2016 Πρόσκλησης (κωδικός 14.6.33.33.1-3) με τίτλο «Παρεμβάσεις
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού
κεφαλαίου.
Η εν λόγω πρόταση με προϋπολογισμό 985.000,00 €, που προβλέπεται να
υλοποιηθεί βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου
Επιδαύρου και Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Διαμόρφωση διαδρομών επίσκεψης στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου
Επιδαύρου και ανάπλαση των χώρων εξυπηρέτησης.

Διαμόρφωση βοτανικού κήπου και ανάδειξη της βιοποικιλότητας του
Ασκληπιείου.

Ανάπλαση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που διέρχεται ΝΑ του
Αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.

Διαμόρφωση σύνδεσης με την περιοχή των νέων εκδοτηρίων στα ΒΔ του
Ασκληπιείου.
Η υποβληθείσα με το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης (με MIS 5002117) πρόταση

αξιολογήθηκε θετικά από την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης) και περιελήφθη στον οριστικό πίνακα αξιολόγησης με
ημερομηνία 21.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΩ2465ΧΙ8-ΞΡΗ). Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)» της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (κωδ. 091),
υποβλήθηκε τον Ιούνιο τρέχοντος έτους η πρόταση για το έργο «Μυκηναϊκή ακρόπολη
Τίρυνθας: Φάση Δ΄» με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και
προϋπολογισμό 1.010.000€ και αναμένεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
3. «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο
Ναύπλιο»
Με την υπ. αρ. πρωτ. 7698/2543/A2/13.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΔ294653Ο7-Ε1Σ)
απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., το έργο «Στερέωση- Αποκατάσταση - Ανάδειξη και
Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» με κωδικό ΟΠΣ 5002676 εντάχθηκε στο
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με συνολικό
προϋπολογισμό 1.715.429,15 € και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η.12.2019.
Επισημαίνεται ότι μεγάλο τμήμα του έργου (περίπου 44 % του οικονομικού αντικειμένου)
είχε ήδη εκτελεστεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά οι εργασίες είχαν σταματήσει
από την 31η 12.2015.
Με
νεώτερη
απόφαση
της
«Ε.Υ.Δ.
του
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (αρ. πρωτ. 1241/B1/332/14.03.2017, ΑΔΑ:
ΩΠ05465ΧΙ8-Γ8Ω) ύστερα από αίτημα της ΕΦΑ Αργολίδας πραγματοποιήθηκε η 1η
τροποποίηση της πράξης «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση
Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός
διαμορφώθηκε ως σύνολο σε 2.044.708,87 € κατανεμημένος στα ακόλουθα υποέργα:
υποέργο 1 «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο
Ναύπλιο» με δικαιούχο την ΕΦΑ Αργολίδας (1.350.000,00€), υποέργο 2
«Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια του έργου στερέωση, αποκατάσταση,
ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» με δικαιούχο την Διεύθυνση
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων (ΔΜΕΕΜΠΚ)
(528.708,87€) και υποέργο 3 «Ανοιχτός, τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και
τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων στο πλαίσιο του έργου "στερέωση αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο"» με
δικαιούχο την ΕΦΑ Αργολίδας (166.000,00€).
Οι εργασίες, οι οποίες επανεκίνησαν στο μέσον του 2017, εκτελούνται σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31.12.2019. Για τις ανάγκες του
υποέργου 1 (αυτεπιστασία της ΕΦΑ) έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρόσληψη
επιστημονικού προσωπικού (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός,
λογιστής Τ.Ε.) καθώς και εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού (6 εργάτες ΔΕ και 2
εργάτες ΥΕ).
Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξηλώσεων του εξοπλισμού και
των παλαιών Η/Μ εγκαταστάσεων του φρουρίου, έχουν καθαιρεθεί τα επιχρίσματα, τα
δάπεδα (εξωτερικά και εσωτερικά), οι μονώσεις και οι πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος,
όπου απαιτείτο. Ακόμη έχει πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή των πλακών από
οπλισμένο σκυρόδεμα και των τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή, η κατασκευή της
υπόβασης των νέων δαπέδων, η διάνοιξη και διαμόρφωση των οπαίων οροφής στα
δωμάτια των προμαχώνων, η τοποθέτηση των μονώσεων σε όλα τα δώματα, η
κατασκευή των επιχρισμάτων στα βόρεια κτίρια. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η
εγκατάσταση των Η/Μ δικτύων από τον ανάδοχο του υποέργου 2 σε συντονισμό με τις
εργασίες της αυτεπιστασίας.
Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η κατασκευή των επιχρισμάτων σε εσωτερικούς
χώρους (ανατολικός και δυτικός προμαχώνας), ενώ παράλληλα εκτελείται η κατασκευή
των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (υποέργο 3) από ανάδοχο που επελέγη μετά από
τακτικό διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΦΑ Αργολίδας. Εντός του Σεπτεμβρίου θα
ξεκινήσει επίσης η κατασκευή των δαπέδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι συνοπτικοί διαγωνισμοί που αφορούν στην ενοικίαση
και τοποθέτηση ικριωμάτων και στην προμήθεια ειδικών μεταλλικών κατασκευών και
ειδικών κρυστάλλων. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου και οι σχετικές
εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τμηματικά εντός του Σεπτεμβρίου
4. Δημοτική Αγορά Άργους
Η Δημοτική Αγορά Άργους χαρακτηρίστηκε ως οίκημα χρήζοντος κρατικής
προστασίας με την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΑ Α/Φ31/53208/4016 π.ε./29.4.1974 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 503/Β/14.5.74).
Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/53875/8072/778/12.11.13
Απόφαση της ΔΠΑΝΣΜ έχει δοθεί έγκριση εργασιών και αλλαγή χρήσης σε τμήμα της
Δημοτικής Αγοράς Άργους.
Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5950 π.ε/16.1.2018 απεστάλη στην Διεύθυνση Προστασίας
και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ) από την Υπηρεσία
Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος φάκελος μελέτης για το έργο
«Ανακαίνιση – στατική ενίσχυση νεοκλασικής Αγοράς Άργους.
Στις 18.1.2018 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης με
θέμα «Ανακαίνιση – Στατική ενίσχυση νεοκλασικής Αγοράς Άργους» και συμβαλλόμενους
το ΥΠΠΟΑ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Άργους – Μυκηνών και την
«Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ – ΑΝΝ.Ν.ΔΡ.
Αναπτυξιακή Α.Ε. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ήταν η εκπόνηση των
απαιτούμενων μελετών και η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης.
Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/18673/1689/130/22.3.2018
έγγραφό της η ΔΠΑΝΣΜ απέστειλε τις παρατηρήσεις επί της μελέτης αυτής και αναμένει
τα συμπληρωματικά στοιχεία από τον μελετητή.
5. ΟΙΚΙΑ ΒΙΓΓΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Με την με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/83682/2286/7.11.2008 (ΦΕΚ 542/Α.Α.Π./27.11.2008)
Απόφαση χαρακτηρίστηκε ως μνημείο η οικία Βίγγα στο Ναύπλιο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3028/2002, διότι πρόκειται για σημαντική και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονικά
κατασκευή του 19ου αιώνα (1878), χαρακτηριστικό δείγμα του νεοκλασικισμού.
Το 1995, σύμφωνα με την με αρ. 1012076/865/0010/15.2.1995 (ΦΕΚ 119/Δ΄/95)
Απόφαση έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση του κτηρίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας
και ειδικότερα για την εκτέλεση επειγόντων μουσειακών έργων (δημιουργία ενιαίου χώρου
εκθέσεως ευρημάτων κλπ).
Στο διάστημα 2004 – 2005, ξεκινάει συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των
συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (ΓΔΑΠΚ, Δ΄ ΕΠΚΑ, ΔΑΝΣΜ και ΤΑΠΑ) για την
αποκατάσταση και χρήση του απαλλοτριωμένου κτηρίου Βίγγα (έγγραφα με αρ. πρωτ.:
Φ3Α/5497οικ/20.7.2004
της
Δ’
ΕΠΚΑ,
ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/57002/2195/15.9.2004,
ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/
12235/329/18.2.2005,
Φ3Α/1102/21.3.2005
της
Δ΄
ΕΠΚΑ,
Φ3Α/5670οικ/23.8.2005 της Δ΄ ΕΠΚΑ).
Το 2006, η Δ΄ ΕΠΚΑ απέστειλε το με αριθ. πρωτ. Φ3Α/3532οικ/30.5.2006 έγγραφο
της επισημαίνοντας προβλήματα επικινδυνότητας και δημόσιας υγείας σχετικά με το
κτήριο και ακολούθησε τεχνική περιγραφή για λήψη μέτρων προστασίας και άρση
επικινδυνότητας
του
κτηρίου
με
προϋπολογισμό
εργασιών
11.500,00
€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.
Το 2006, με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/109669/2693 Απόφαση εγκρίθηκε
η ανάθεση πλήρους Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ Μελέτης, καθώς και υποστηρικτικές
μελέτες (αποτύπωση, εδαφοτεχνική κλπ.) του έργου, συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς
ΦΠΑ) 324.917,00 €.
Το 2007, με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/30726/897/2.4.2007 Απόφαση και
με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/101080/2743/26.10.2007 Απόφαση εγκρίθηκε η
εκτέλεση επειγουσών εργασιών για την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας στο κτήριο.
Το 2010, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/21377/673/4.3.2010
Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Στατική και Η/Μ Μελέτη
Στερέωσης – Αποκατάστασης και Επανάχρησης διατηρητέου κτηρίου Βίγγα»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 35.700,00 € με ΦΠΑ 19%. Ακολούθησε με το αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/115333/2984/27.12.10 η ακύρωση αυτής της Απόφασης.

Το 2010 επίσης, με το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/92574/2371/27.9.2010
έγγραφο της ΔΑΝΣΜ συγκροτήθηκε Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 3028/02 για το
κτήριο και με τη με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/44873/963 Απόφαση εγκρίθηκε το
Πρακτικό της Επιτροπής, με την παρατήρηση «την μετά προσοχής κατεδάφιση της
βόρειας μεταγενέστερης προσθήκης του έτους 1936, από οπλισμένο σκυρόδεμα και
πλινθοδομή η κατάσταση της οποίας, λόγω της οξείδωσης του οπλισμού και της
ενανθράκωσης του οπλισμού και της ενανθράκωσης του σκυροδέματος, έχει καταστεί μη
αναστρέψιμη».
Το 2011, μετά από αίτημα της ΔΑΝΣΜ προς το ΤΑΠΑ με το με αριθ. πρωτ.
ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/80832/1720/29.8.2011 έγγραφο, για επιχορήγηση για την εκπόνηση
στατικής μελέτης και τευχών Δημοπράτησης του έργου, εγκρίθηκε πίστωση ποσού μέχρι
36.900,00 € με μορφή επιχορήγησης με έκδοση ΧΕΠ στην ΔΑΝΣΜ του ΥΠΠΟΤ για
ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης στη Συνεδρίαση
17/31.08.2011. Με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/115527/2377/25.11.2011
Απόφαση εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης της Στατικής μελέτης. Η ανάθεση αυτή δεν
έγινε και με το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/19756/502/5.3.2012 έγγραφο της ΔΑΝΣΜ
προς το ΤΑΠΑ γνωστοποιήθηκε η επιστροφή των χρημάτων στο ΤΑΠΑ.
Το ΥΠΠΟΑ δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του συνεχίζει τις προσπάθειες για την
συμπλήρωση του φακέλου έτσι ώστε να γίνει δυνατή η ανάθεση των μελετών και η
χρηματοδότηση του έργου, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δράσης της ΔΠΑΝΣΜ.
Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΓΔΑΜΤΕ
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΒΜΑ
5. Δ/νση Μουσείων
6. ΔΑΑΜ
7. ΔΑΒΜΜ
8. ΔΠΑΝΣΜ
9. ΕΦΑ Αργολίδας
10. ΥΝΜΤΕ Δυτ. Ελλάδος
11. ΕΔΕΠΟΛ
12. ΔΜΕΕΜΠΚ

Ακριβές Αντίγραφο
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