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

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1282/5.9.2018 Ερώτηση με θέμα:
«Πορεία εξέλιξης των έργων αναβάθμισης του Φρουρίου ‘Μπούρτζι” στο Ναύπλιο»
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1282/5.9.2018 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. 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 στα πλαίσια 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). Οι εργασίες του υποέργου 1 αφορούν σε: αποψιλώσεις, καθαρισμούς,
αποξηλώσεις και καθαιρέσεις νεώτερων στοιχείων από σκυρόδεμα, εγκατάσταση
ικριωμάτων, συμπληρώσεις λιθοδομών, αρμολογήματα, στεγανώσεις και επικαλύψεις
δωμάτων, κατασκευές στους εξωτερικούς χώρους (πάγκοι, κλίμακες, κάδοι
απορριμμάτων) και επιστρώσεις, διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων και W.C.
εξυπηρέτησης επισκεπτών καθώς και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την
επαναλειτουργία του εστιατορίου – αναψυκτηρίου.
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
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