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ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες για τη μέριμνα, τη διαμόρφωση, τον 
ευπρεπισμό και τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχoντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153/28-06-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/7-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», 

γ) Του Π.Δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ Α’ 114/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού», 

δ) Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121/9-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ε) Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α’ 123/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», 

στ) Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7/22-01-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού»,

ζ) Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ Α’ 39/4-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»,
η) Του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/9-07-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ» όπως τροποποιημένο και 
συμπληρωμένο ισχύει σήμερα, 
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 θ) Του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35/23-02-2012) «Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, 
των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», 

ι) Του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α’ 122/5-08-1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 
έργων»,

ια) Της παρ. 4 του άρθρου 17, τις παραγράφους 1α, 1β, 26α, 26β, 26γ, 27α και 27β του άρθρου 19 
του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228/9-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής 
Υποδομής και άλλες διατάξεις», 

ιβ) Της παρ. 7α του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239/10-10-2002) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες 
διατάξεις», 

ιγ) Της υπ’ αρ. YΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-7-2019 Απόφασης «Διορισμός Μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 
485/Υ.Ο.Δ.Δ./26-07-2019),

ιδ) Tης με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 Απόφασης 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ : Ψ0114653Π4-ΙΧΕ),

ιε) Της Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ Β’ 743/29-11-90) «Εξαίρεση από τον περιορισμό 
των τριών υπογραφών», ,  

ιστ) Των υπ’ αρ. 3785/22-06-2010 και 6001/10-10-2012 Εγκυκλίων της Γενικής Γραμματέως 
Πολιτισμού.  

2. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της οδηγίας 
2012/17 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (A 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 265/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22.3.2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
του ΥΠΠΟΑ περί έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που 
εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/3942/18.11.2016 (1η τροποποίηση) και ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ 
ΕΣΠΑ 14-20/908/1.6.2017 (2η τροποποίηση) Αποφάσεις αντίστοιχα.

4. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/ΦVIβ/3410/13-10-2016 Εγκυκλίου σχετικά με την «Ομογενοποίηση 
του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με την μέθοδο της αυτεπιστασίας»

5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’  112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

7. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 Υ.Α. “Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής....” (ΦΕΚ Β’ 908/17-03-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-03-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’  1021/24-03-2020).

8. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 Υ.Α. “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων.....” (ΦΕΚ Β’  912/17-03-2020). 

9. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από το ΥΠ.ΠΟ.Α σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/329330/22500/20159/13033/1110/6-07-2020 Υ.Α. 
«Κατανομή πίστωσης των έργων της ΣΑΕ 514 – ΠΔΕ 2020 από τις διατιθέμενες πιστώσεις 
τους» (ΑΔΑ: ΨΦΓΟ4653Π4-ΗΨ2) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ51400007 (π.κ.1962ΣΕ01400 001) 
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«Εργασίες για τη μέριμνα, τη διαμόρφωση, τον ευπρεπισμό και τον καθαρισμό 
αρχαιολογικών χώρων».

10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/26396/18144/20.01.2020 Υ.Α. έγκρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 63Π04653Π4-ΘΟ9) και την υπ’ αρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/302469/213178/18-06-2020 (ΑΔΑ : 6ΜΞΠ4653Π4-ΤΗ9) Τροποποίησή του.

11. Το υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΓ/ΤΑΕΜ/417398/293208/8004/733/4-08-2020        έγγραφο 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας προς τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Εργασίες για τη μέριμνα, τη διαμόρφωση, τον 
ευπρεπισμό και τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, ως ακολούθως: 

1. Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης, ευπρεπισμού και καθαρισμού 
των αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας και 
περιλαμβάνει ενδεικτικά : 
υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες, εργασίες συντήρησης-
επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων, εργασίες κοπής δένδρων και καθαρισμών από την άγρια 
βλάστηση, περιφράξεις- μεταλλικές κατασκευές, εκσκαφικές εργασίες - αποχωματώσεις, 
εργασίες συντήρησης-επισκευής συστημάτων πυρασφάλειας, επισκευή μηχανημάτων και 
εξοπλισμού συντήρησης-διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, υπηρεσίες μεταφοράς, 
διαμορφώσεις προσβάσεων και διαδρομών επισκεπτών, διαμόρφωση-κατασκευή δαπέδων 
κλπ. 
Καλύπτονται επίσης έξοδα αγοράς υλικών και μηχανημάτων, όπως αγορά καυσίμων, 
εργαλείων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων, συρματοπλέγματα κ.ά).

2. Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω θα υποβληθεί προς 
έγκριση σχετικό αίτημα.

3. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και 
κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, έχει 
εγκριθεί δαπάνη 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) από τον κωδικό αριθμό «2014ΣΕ51400007 
– Εργασίες για τη μέριμνα, για τη διαμόρφωση, τον ευπρεπισμό και τον καθαρισμό αρχ/κών 
χώρων (π.κ.1962ΣΕ01400001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020.

4. Το έργο έχει έναρξη από την υπογραφή της παρούσας και λήξη την 31-12-2020.
5. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η 

προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα 
στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.

Εσωτερική διανομή: ΔΙΠΚΑ, Α1
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Λίνα Μενδώνη
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