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ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 

2.  Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Πολιτισμού  

3.  Γραφείο ΓΔΑΠΚ
4.  ΔΜΕΕΜΠΚ
5.  EAM

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/447362/ 

315426/5438/2897/31-8-2020 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Επικαιροποίηση υφιστάμενης γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στο πλαίσιο του έργου 

της εν υπογείω επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α′/28-6-2002),  

β) του Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», με το οποίο 

διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/84, 716/77, του Π.Δ. 609/85 κ.λπ., 

που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων 

(ΦΕΚ 122/Α′/5-8-1991),

γ) του Ν. 3207/2003, άρθρο 10 παρ. 10 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 43 του 

Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων 

και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012),
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δ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 και των παραγράφων 1α, 1β, 26α, 26β, 26γ, 27α και 27β του 

άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α′/9.10.2001),

στ) του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία… 

Διοίκησης»,

ζ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015),

η) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019),

θ) του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019),

ι) του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α′/22-1-

2018),

ια) του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α′/4-3-2019)

ιβ) του Π.Δ. 263/87 «Όργανα, που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν, και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων, που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα 

(ΦΕΚ 127/Α′/9-7-1987),

ιγ) της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 Κοινής Απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία ο Γεώργιος 

Διδασκάλου του Σωκράτη, διορίσθηκε στις 19.07.2019, στη θέση του Μετακλητού Γενικού 

Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 

485/ΥΟΔΔ/26.07.2019),

ιδ) της υπ’ αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22-3-2016 Απόφασης Έγκρισης του Εγχειριδίου 

Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α΄/ΕΣΠΑ 14-20/3942/18-11-2016 και αριθ. 

ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/1-06-2017 Τροποποιητικές Αποφάσεις Έγκρισης Εγχειριδίου 

Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ιε) της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.032020 (ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020) Υ.Α. 

"Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων... Αθλητισμού"

ιστ) της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.03.2020 (ΦΕΚ 908/Β/17.03.2020) Υ.Α. 

«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής... Πολιτισμού και Αθλητισμού"

ιζ) της αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦVIβ/3410/13.10.2016 Εγκυκλίου της ΕΥΤΟΠ «Ομογενοποίηση του 

τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας», 
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2. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/26396/18144/20-01-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 63Π04653Π4-ΘΟ9) 

σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2020 των Υπηρεσιών της 

ΓΔΑΠΚ, ΓΔΑΜΤΕ με αναδρομική ισχύ από 1-1-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/436800/36868/27491/17115/4881/12-

8-2020 μεταβίβαση πίστωσης με επιτροπικό ένταλμα 

4. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΑΜ/Τ∆ΟΥ/445407/313970/7046/2829/18-8-2020 

Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

5. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/447362/315426/5438/2897/31-8-2020 

Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επικαιροποίηση υφιστάμενης γεωτεχνικής 

έρευνας και μελέτης στο πλαίσιο του έργου της εν υπογείω επέκτασης του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο

6. Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΜ/ΤΤΥΜ/639724/453369/8889/385/13-11-2020 

έγγραφο του ΕΑΜ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/447362/ 

315426/5438/2897/31-8-2020 Υ.Α. περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Επικαιροποίηση υφιστάμενης γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στο πλαίσιο του 

έργου της εν υπογείω επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», 

απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ως προς 

τα ακόλουθα:

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην επικαιροποίηση της υφιστάμενης 

γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης «Επέκταση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου – 

Γεωτεχνική Έρευνα» (Σωτηρόπουλος και Συνεργάτες ΑΤΕ - Μάρτιος 2002), με την 

εκτέλεση πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών. Πιο συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο της  γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης, θα διερευνηθούν-προσδιοριστούν:

• Στρωματογραφία του εδάφους, δηλαδή το βάθος και το πάχος κάθε διακεκριμένης  

εδαφικής στρώσης.

• Προσδιορισμός του υπόγειου φρεατίου ορίζοντα.

• Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των επί μέρους στρωμάτων.

• Καθορισμός των ιδιοτήτων των επί μέρους στρωμάτων και εκτίμηση των 

γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού του έργου.
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• Στοιχεία σεισμικότητας της περιοχής του έργου και κατάταξη του εδάφους από 

άποψη σεισμικής επικινδυνότητας.

Ταυτόχρονα θα επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο τεύχος 

«Επέκταση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου – Γεωτεχνική Έρευνα» (Σωτηρόπουλος 

και Συνεργάτες ΑΤΕ - Μάρτιος 2002), που αφορούσαν στα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την εκτέλεση τεσσάρων ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, 

τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2002, στον περιβάλλοντα χώρο του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Οι παραπάνω πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες, ώστε, στo πλαίσιo της μελέτης του 

έργου της εν υπογείω Επέκτασης – Εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου, να αντιμετωπισθούν από τον μελετητή της στατικής μελέτης θέματα όπως 

π.χ. ο τρόπος εκσκαφών, το σύστημα προσωρινής αντιστήριξης, η μεθοδολογία 

αντλήσεων κατά τις εκσκαφές αν συναντηθούν υπόγεια νερά, η εξασφάλιση της 

στεγανότητας των υπόγειων χώρων, ο καθορισμός τρόπου θεμελίωσης των 

κατασκευών, ο υπολογισμός ωθήσεων στους περιμετρικούς τοίχους των υπογείων κλπ.

Αναλυτικά θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Α) Εργασίες υπαίθρου

- Εκτέλεση δύο (2) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ως εξής:

- Μία γεώτρηση βάθους έως 25,00 m στη νοτιοδυτική περιοχή του κήπου, και 

- Μία γεώτρηση βάθους έως 20,00 m στη νοτιοδυτική περιοχή του Μουσείου, επί της 

οδού Τοσίτσα όπου προβλέπεται η επέκταση των υπόγειων χώρων για την 

εξυπηρέτηση του Μουσείου 

- Οι ακριβείς θέσεις των γεωτρήσεων θα καθορισθούν επί τόπου του έργου, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις του ΕΑΜ.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Εισκόμιση – αποκόμιση και μετακίνηση γεωτρητικών συγκροτημάτων

- Εργασίες για τον προσπορισμό ύδατος (να τοποθετηθούν πιεζομετρικοί σωλήνες, για 

την παρακολούθηση της στάθμης).

- Περιστροφικές γεωτρήσεις

- Δειγματοληψίες εν ξηρώ και λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων

- Επιτόπου δοκιμές (π.χ. δοκιμή πρότυπης διείσδυσης S.P.T., όπου αυτό προσφέρεται 

από το έδαφος, για την εκτίμηση της επί τόπου πυκνότητας του εδάφους, δοκιμές 

διαπερατότητας, Magg ή Lugeon, ανάλογα με τη φύση του εδάφους κλπ).  

Τα βάθη των γεωτρήσεων είναι εκτιμώμενα, και πιθανά να αναπροσαρμοσθούν 

ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τη φύση του εδάφους κατά την πρόοδο των 

εργασιών. 
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Β) Εργαστηριακές δοκιμές

Δοκιμές κατάταξης:

Κοκκομετρήσεις.

Όρια Atteberg.

Δοκιμές προσδιορισμού φυσικών χαρακτηριστικών: 

Φυσική υγρασία.

Φαινόμενο βάρος.

Δοκιμές προσδιορισμού παραμέτρων αντοχής και συμπίεσης:

Ανεμπόδιστη θλίψη σε εδάφη.

Στερεοποίηση ή/και διόγκωση.

Σημειακή φόρτιση (P.L.T.) σε βράχο.

Μονοαξονική θλίψη σε βράχο. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και δοκιμών υπαίθρου και εργαστηρίου, θα 

συνταχθεί τεύχος, το οποίο θα περιλαμβάνει την παρουσίαση και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερα:

Ι. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Όλες οι εργασίες και οι δοκιμές θα παρουσιασθούν με τη μορφή συγκεντρωτικών 

πινάκων, τομών γεωτρήσεων και πινάκων αποτελεσμάτων των μετρήσεων, καθώς και 

διαγραμμάτων όλων των εργαστηριακών.

ΙΙ. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει στοιχεία για την γεωλογία και τη στρωματογραφική 

διάταξη των σχηματισμών, ομαδοποίηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων κατά 

στρωματογραφική ενότητα, σύνταξη γεωτεχνικών τομών του υπεδάφους και 

στατιστική επεξεργασία των ιδιοτήτων για το σχεδιασμό των προβλεπόμενων έργων, 

καθώς και στοιχεία για τη σεισμικότητα της περιοχής του έργου και κατάταξη του 

εδάφους από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας.

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

4. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη στις 2-9-2020 και λήξη στις 31-12-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση.

                                                                     

 Η  Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

                                                                        Λίνα Μενδώνη
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