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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
 
 

Για ηην ςλοποίηζη από κοινού δπάζεων μεηαξύ ηος Γήμος Αθηναίων, 

ηος Τποςπγείος Πολιηιζμού και ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία ΑΝΑΠΛΑΗ Α.Δ. 

για ηην ανάδειξη ηος Απσαιολογικού Υώπος ηηρ Ακαδημίαρ Πλάηωνορ. 

 

ήκεξα     //  ζηελ Αζήλα, νη θάησζη ζπκβαιιόκελνη, κέζσ ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο: 

Ο Γήμορ Αθηναίων, ν νπνίνο εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Αζελάο 63 Σ.Κ. 

10552 θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο από ηνλ Γήκαξρν 

απηνύ, θ. Κσλζηαληίλν Π. Μπαθνγηάλλε. 

Σο Τποςπγείο Πολιηιζμού, πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Μπνπκπνπιίλαο 

αξ. 20-22, λνκίκσο εθπξνζσπνύκελνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο από ηελ 

Τπνπξγό απηνύ θα Λίλα Μελδώλε. 

Σην εηαιπεία με ηην επωνςμία ΑΝΑΠΛΑΗ Α.Δ., θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«…» (εθ’ εμήο ….), ε νπνία εδξεύεη ζηελ  Αζήλα, νδόο ................... θαη εθπξνζσπείηαη 

λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ……………….. ……………….. 

 

πλππνγξάθνπλ ην παξόλ Μλεκόλην πλεξγαζίαο, κε βάζεη ηα αλαθεξόκελα 

ζηα αθόινπζα άξζξα: 

 
Άπθπο 1ο

 

Πποοίμιο – κοπόρ ηος παπόνηορ μνημονίος 

 

Με ην παξόλ κλεκόλην ν Γήκνο Αζελαίσλ : α) ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάπιαζε θαη αλάδεημε ηνπ Αξραηνινγηθνύ  

Υώξνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο, ώζηε ν ρώξνο λα θαηαζηεί πην ειθπζηηθόο ζην επξύ 

θνηλό ζπκβάιινληαο ζηελ ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ θαη β) ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη ηελ εηαηξία κε ηελ 

επσλπκία «Αλάπιαζε ΑΔ» πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ πξνθήξπμε δηεζλνύο αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο 

ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ ζηνλ ρώξν 

ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο. Δηδηθόηεξα : 

α. Η Αθαδεκία Πιάησλνο είλαη ε πεξηνρή ζην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ, θνληά ζηελ Λέλνξκαλ θαη ηε Λεσθόξν Αζελώλ, ζε απόζηαζε κόιηο 1.100κ. 
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από ην θέληξν ηεο πόιεσο ησλ Αζελώλ. Δπηζήκσο ε πεξηνρή νλνκάζηεθε έηζη ην 1908. 

Σνλ 19ν αη. ήηαλ γλσζηή κε ην όλνκα Καζήκηα, παξαθζνξά πξνθαλώο ηνπ αξραίνπ 

νλόκαηνο Αθαδεκία. 

Η αζηηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αη. Ήηαλ ην πιεζηέζηεξν βηνκεραληθό θνκκάηη ζην αζελατθό αζηηθό θέληξν από ην 1950 

θαη έπεηηα, κε ζπλέπεηα ηελ ζπλερή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη σο πξνο ην ηνπίν θαη 

σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ. Ήηαλ ν Μπύζνπιαο ηεο καληάκ νπζνύ 

θαη ηνπ Παλαγησηάθε, ν Βνύζνπιαο ησλ ρξνλνγξαθεκάησλ. 

ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, ε πεξηνρή θαηαγξάθεηαη σο έλαο ήζπρνο, 

θαηάθπηνο, εηδπιιηαθόο ηόπνο κε αεδόληα θαη άθζνλα λεξά. Ήηαλ ν Κίκσλ, ν γηνο ηνπ 

Μηιηηάδε, πνπ ζηα κέζα ηνπ 5νπ αη. π.Υ. κεηέηξεςε ηελ Αθαδεκία από άλπδξε θαη 

ζηεγλή ζε ηόπν κε ηξερνύκελα λεξά, δξόκνπο θαζαξνύο θαη ζθηεξνύο πεξηπάηνπο. 

Η πεξηνρή ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο ηαπηίδεηαη κε ην ρώξν ηνπ αξραίνπ 

Γπκλαζίνπ ηεο Αθαδήκεηαο, πνπ ηδξύζεθε ηνλ 6ν αη. π.Υ. ζην θαη' εμνρήλ αιζώδεο 

δπηηθό πξνάζηεην ηεο αξραίαο Αζήλαο. Η Αζήλα δηέζεηε ηξία ζεκαληηθά Γπκλάζηα, ηνπ 

Λπθείνπ (Ρεγίιιεο), ηνπ Κπλνζάξγνπο (Αγηνο Παληειεήκσλ Καιιηξόεο), ζηα αλαηνιηθά 

θαη λνηηναλαηνιηθά ηνπ Άζηεσο αληίζηνηρα, θαη ηεο Αθαδεκίαο, «ην nobillissimum 

orbisterrarium, ην επγελέζηεξν όισλ», ζύκθσλα κε ηνλ Κηθέξσλα. 

Ήηαλ ν ρώξνο γηα ηελ αζιεηηθή άζθεζε ησλ λέσλ, πνπ ζπλδπαδόηαλ κε ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο άζθεζε θαη ςπραγσγία, κέζα ζε πεξηβάιινλ θαηάθπην θαη δξνζεξό, 

πνπ βξερόηαλ από ηνπο παξαπόηακνπο ηνπ Κεθηζνύ. Ήηαλ ν ρώξνο ηεο ιαηξείαο ηνπ 

κπζηθνύ ήξσα Αθαδήκνπ, ηνπ πξώηνπ νηθηζηή θαη επώλπκνπ ήξσα ηεο πεξηνρήο, καδί  

κε άιια ηεξά θαη βσκνύο, ηνπ Έξσηα θαη ησλ Μνπζώλ, ηνπ Πξνκεζέα θαη ηνπ 

Ήθαηζηνπ, ηεο Αζελάο θαη ηνπ Γηόο Μνξίνπ, ηνπ Δξκή θαη ηνπ Ηξαθιή. 

Γελ είλαη ηπραίν όηη εδώ απέθηεζε δηθή ηνπ γε ν Πιάησλ θαη ίδξπζε ην 387 π.Υ. 

ηε θηινζνθηθή ηνπ ζρνιή, ην πξώην δειαδή Παλεπηζηήκην ζηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Δδώ, ζηελ Αθαδεκία, ν Πιάησλ άλνημε λένπο δξόκνπο  κε  ηε  

δηδαζθαιία ηνπ γηα ηελ παγθόζκηα δηαλόεζε θαη έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

αλάπηπμε όισλ ζρεδόλ ησλ ηνκέσλ ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο. Η εζηθή, ε αηζζεηηθή, ε 

πνιηηηθή, ε θηινζνθία, ηα καζεκαηηθά θαη νη άιιεο ζεηηθέο επηζηήκεο νξγαλώλνληαη ζε 

έλα πιήξεο ζύζηεκα παηδείαο. ην έξγν ηνπ ζα ζηεξηρζνύλ ζηε ζπλέρεηα ν καζεηήο  

ηνπ, ν Αξηζηνηέιεο, αιιά θαη νη κεηαγελέζηεξνη θηιόζνθνη θαη επηζηήκνλεο. Αο κελ 

ιεζκνλνύκε όηη ε ζύγρξνλε θηινζνθία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ζρόιηα ζηνλ 

Πιάησλα. Από ηε θηινζνθηθή ζρνιή ηνπ Πιάησλα ζηελ αξραία Αθαδήκεηα, ζα 
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νλνκαζηνύλ Αθαδεκίεο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη, κε ηελ ίδηα ιέμε, ζε όιεο ηηο επξσπατθέο 

γιώζζεο, νη αλώηαηνη επηζηεκνληθνί νξγαληζκνί θάζε ρώξαο. 

Με ηηο αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο, ζην Μεζνπόιεκν, 

από ην 1929 έσο ην 1940, κε ηε θξνληίδα ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη κε ρνξεγία ηνπ 

νκνγελνύο Αηγππηηώηε Παλαγηώηε Αξηζηόθξνλνο, δηελεξγήζεθαλ νη πξώηεο αλαζθαθέο 

ζηε πεξηνρή. Μεηαπνιεκηθά, ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα αλέιαβε ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, 

σο ην 1963, θαη ζηε ζπλέρεηα νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. Υάξε 

ζηηο έξεπλεο απηέο έρνπλ ηαπηηζηεί ζεκαληηθόηαηεο αξραηόηεηεο κε ηα θαηάινηπα ηνπ 

Γπκλαζίνπ ηεο Αθαδήκεηαο ησλ θιαζηθώλ θαη ξσκατθώλ ρξόλσλ (παιαίζηξα, ηεηξάγσλν 

πεξηζηύιην θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο), θαζώο θαη κε ηελ θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο ζε 

πξνγελέζηεξεο πεξηόδνπο, όπσο ηελ πξντζηνξηθή θαη ηελ γεσκεηξηθή (Οηθία ηνπ 

Αθάδεκνπ - Ιεξά Οηθία). 

Σν ζεκαληηθόηεξν, ίζσο, εύξεκα απνηειεί κηα ιίζηλε ζηήιε, ε νπνία ήξζε ζην 

θσο ην 1966, ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αίκνλνο θαη Σξηπόδσλ θαηά ηελ δηάλνημε 

ραληαθηνύ ύδξεπζεο, ζε κηθξή απόζηαζε από ην Πεξηζηύιην, θαη ε νπνία έθεξε ηελ 

επηγξαθή όξνο ηεο Αθαδήκεηαο, νξόζεκν, ζύλνξν ηεο Αθαδεκίαο, πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζην 500 π.Υ. Η ζηήιε βξέζεθε θαηά ρώξαλ ζηα ΒΓ ηνπ ζεκεξηλνύ Άιζνπο θαη όξηδε, 

ζεκαηνδνηνύζε, ζηελ αξραηόηεηα ηα όξηα ηεο Αθαδεκίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Απνηειεί ηελ αδηακθηζβήηεηε απόδεημε ηεο ηαύηηζεο ηνπ ρώξνπ κε ην αξραίν 

πξνάζηεην, ην νκώλπκν Γπκλάζην, ηελ κέγηζηε ησλ ρνιώλ. 

Η Πνιηηεία, επί δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, 

κεξίκλεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ πξνβάιινληαο ηε θπζηνγλσκία 

ηεο πεξηνρήο, όπσο καο παξαδόζεθε από ηελ αξραηόηεηα, σο θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό 

αγαζό. Η πξώηε θήξπμε ηεο πεξηνρήο σο επξύηεξνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ 

ρξνλνινγείηαη ην 1937. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλεο απαιινηξηώζεηο-πεξίπνπ 

150 αθηλήησλ, πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ νδπλεξή κεηεγθαηάζηαζε θαηνίθσλ, αιιά θαη 

επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ από ηελ πεξηνρή. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλαο 

αξραηνινγηθόο ρώξνο, έλα αξραηνινγηθό άιζνο πεξίπνπ 130 ζηξεκκάησλ. Έλαο  

δεκόζηνο ρώξνο πξαζίλνπ, έλαο θήπνο –απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠΠΟ κε 

ηνλ Γήκν ηεο Αζήλαο- θνξηηζκέλνο κε αμίεο θαη ζπκβνιηζκνύο, κέζα ζηνλ νπνίν 

δηαηεξνύληαη ηα νξαηά θαηάινηπα ηεο αξραίαο Αθαδεκίαο. 

Ο ρώξνο ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο κε ηελ ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1Φ43/64526/2921/1-8-2011 «Έγθξηζε αλανξηνζέηεζεο ηνπ 
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Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο» είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο 

αξραηνινγηθόο ρώξνο (ΣΑΑ 215). 

Ο Γήκνο Aζελαίσλ έρεη καθξά ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ιόγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο κειέηεο 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ, ε νπνία εγθξίζεθε από ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ (ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ03/33192/1278/30-6-1993) θαη πινπνηήζεθε 

από ην Γήκν θαηά ηελ ηξηεηία 1991-1993. Ο Γήκνο Αζελαίσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κειέηεο αλέιαβε ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε, ηελ θαζαξηόηεηα  ηνπ 

ρώξνπ, ηελ ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ηηο απνςηιώζεηο ζε όιν ην ρώξν πιελ 

ησλ λεζίδσλ ησλ ηξηώλ γλσζηώλ ηόηε κλεκείσλ (ρώξνη Γπκλαζίνπ, Πεξηζηπιίνπ θαη 

Ιεξάο Οηθίαο). 

Ο Γήκνο Αζελαίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη 

ζε κία ήπηα αλάδεημε ηνπ ρώξνπ θαη ηεο ηεξάζηηαο αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο  

ζεκαζίαο ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απζαίξεησλ 

θηλήζεσλ κέζα ζηνλ ρώξν, ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάζηεζεο θαη ηελ γεληθόηεξε ηαθηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο νη αθόινπζεο : 

ζήκαλζε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, αλαθαηαζθεπή ππιώλ εηζόδνπ, δηακόξθσζε 

κνλνπαηηώλ κε θπζηθά πιηθά, δηακόξθσζε ρώξσλ γηα ην θνηλό (παηδηθή ραξά, πιαηείεο, 

ξνκαληηθόο θήπνο, γήπεδν Bocci), θπηεύζεηο, θσηηζκόο θαη αζηηθόο εμνπιηζκόο. 

 
β) Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 3057/2002 «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 2725/1999, ξύζκηζε ζεκάησλ Τπoπξγείoπ Πνιηηηζκνύ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄239) ζην βόξεην ηκήκα ηνπ άιζνπο ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο ρσξνζεηείηαη 

ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο πόιεσο ησλ Αζελώλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνύλ νη 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αξραηόηεηεο πνπ έρνπλ έξζεη ζην θσο από ηηο ζσζηηθέο 

αλαζθαθέο δεθαεηηώλ ζηελ Αζήλα – θάπνηεο από απηέο ήηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

Μεηξό. 

Αο ζεκεησζεί, όηη ε Αζήλα είλαη ίζσο ε κόλε πξσηεύνπζα πνπ δελ έρεη ην δηθό 

ηεο Μνπζείν. Σν Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν είλαη «εζληθό κνπζείν», όρη αζελατθό θαη 

ην Μνπζείν ηεο Πόιεσο ησλ Αζελώλ αθνξά ζηνπο λεόηεξνπο αηώλεο. Ο πινύηνο ησλ 

επξεκάησλ από ην αζελατθό άζηπ είλαη κνλαδηθόο. Η κειέηε θαη ε έθζεζή ηνπο ζα είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο. 
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Σν 2002 έγηλαλ από ηελ αξκόδηα Δθνξεία δηεξεπλεηηθέο αλαζθαθηθέο ηνκέο 

ζηνλ ρώξν, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ύπαξμε αξραηνηήησλ ζην ππέδαθνο. Οη 

ηνκέο, νη νπνίεο μεπέξαζαλ ηα 10κ. βάζνο, νπδέλ απέδσζαλ. Η ζηξσκαηνγξαθία 

επηβεβαίσζε όηη πξόθεηηαη γηα πξνζρώζεηο νθεηιόκελεο ηηο αιιαγέο ηεο θνίηεο ηνπ 

Κεθηζνύ. 

Με ηελ ΤΑ ΤΠΠ//2004 (ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ03742794510/2004) 

«Υξήζεηο γεο -όξνη & πεξηνξ. δόκεζεο ζηελ Αθαδεκία Πιάησλνο» (Γ 911) πεξηνξίζηεθε 

ην ύςνο ησλ θηεξίσλ πνπ έρνπλ πξόζσπν ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν. Σν 2003 

εμαζθαιίζηεθε κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Γ' ΚΠ, ε ίδξπζε πξόηππσλ αξραηνινγηθώλ 

απνζεθώλ ζηελ Αθαδεκία Πιάησλνο, θνληά ζην άιζνο. 

Με ηελ ΤΑ 114//2010 (ΑΑΠ 116) ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο εμέδσζε 

απόθαζε αλαζηνιήο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ γηα όιε ηελ πεξηνρή γύξσ από ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο γηα έλα έηνο, ε νπνία αλαλεώζεθε γηα  

άιιν έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ. Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ πξνβαίλεη ζηελ 

θήξπμε απαιινηξίσζεο ηνπ όκνξνπ κε ην αξραηνινγηθό άιζνο, νηθνπέδνπ, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη ε αλέγεξζε ζπγθξνηήκαηνο γξαθείσλ. 

Σν 2011 αλανξηνζεηείηαη θαη εμνξζνινγίδεηαη ν αξραηνινγηθόο ρώξνο 

(ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1Φ43/64526/2921/1-8-2011). Σν 2013 εθδίδεηαη κε πξσηνβνπιία 

ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ ην ππ’ αξ. 29/2013 ΠΓ «Σξνπνπνίεζε 

ησλ ζπληειεζηώλ δόκεζεο ησλ νηθνπέδσλ θαη ηνπ κεγίζηνπ επηηξεπνκέλνπ ύςνπο ησλ 

θηεξίσλ ζηελ πεξηνρή γύξσ από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο» 

(ΑΑΠ 116). Παξάιιεια, ε αξκόδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ πξνβαίλεη ζε εθηεηακέλνπο 

αξραηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο ησλ γλσζηώλ κλεκείσλ εληόο ηνπ ρώξνπ, ηνπνζεηνύληαη 

ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο θαη θαηαζθεπάδεηαη έλα κηθξό ππαίζξην ζέαηξν γηα εθδειώζεηο. 

Από ην 2011, ε αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ μεθίλεζε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ γηα ηελ πξνθήξπμε δηεζλνύο αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ κνπζείνπ κε βαζηθέο θαηεπζύλζεηο : ην θηήξην λα κελ έρεη 

ηίπνηε ην ππεξβνιηθό ή πνκπώδεο, λα ζπκβνιίδεη ην κέηξν θαη ηνλ άλζξσπν, λα 

εθπέκπεη ηηο αμίεο ηνπ νπκαληζκνύ, λα κελ βιάπηεη ην πεξηβάιινλ. Γπζηπρώο, εμ αηηίαο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν δηαγσληζκόο απηόο δελ πξνθεξύρζεθε πνηέ. 

Παξάιιεια, ην 2011 εληάρζεθε ζην ΔΠΑ 2007-2013 ην έξγν «Γεκηνπξγία 

κνπζεηαθώλ απνζεθώλ θαη ελνπνίεζε ηκεκάησλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο 

Αθαδεκίαο Πιάησλνο». ην πιαίζην απηό απειεπζεξώζεθε επηθάλεηα ηεζζάξσλ 

ζηξεκκάησλ εληόο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ κε ηελ θαηεδάθηζε ζπγθξνηήκαηνο 

παιαηώλ θηεξίσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ σο αξραηνινγηθέο απνζήθεο. 

Καηαζθεπάζηεθε λέα απνζήθε, κνπζεηαθνύ ραξαθηήξα. Σν αξραηνινγηθό πιηθό πνπ 
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θπιαζζόηαλ ζηηο παιαηέο απνζήθεο κεηαθέξζεθε ζε ππάξρνληεο θαη λένπο ρώξνπο πνπ 

δηακνξθώζεθαλ θαη εμνπιίζηεθαλ κε λέεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ζηέγαζηξα 

πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ. Τινπνηήζεθε ζεηξά επεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

κλεκείσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, αιιά θαη ε 

αλαγλσζηκόηεηά ηνπο από ηνπο επηζθέπηεο. ην ειεύζεξν από αξραηόηεηεο ηκήκα ηνπ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαηαζθεπάζηεθε κεηαιιηθό πεξίπηεξν κε ελεκεξσηηθό πιηθό πνπ 

πξνέξρεηαη από ηηο αλαζθαθέο ζηελ Αθαδεκία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν 

επηζθέπηεο, πνπ επηζπκεί λα πεξηεγεζεί ζηα κλεκεία. 

Απηά πνπ έρνπλ γίλεη είλαη ειάρηζηα κπξνζηά ζ' απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα 

έλα ρώξν κνλαδηθό ζην δηεζλέο πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ. Γηα έλα ρώξν πνπ ζπλδέεη ηηο 

θιαζηθέο αμίεο κε ηελ επξσπατθή δπηηθή ζθέςε, ην αμηαθό ζύζηεκα ηνπ θιαζηθνύ 

θόζκνπ κε ηελ ζύγρξνλε δηαλόεζε. ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, ε Διιάδα ρσξίο λα  

δηαζέηεη νηθνλνκηθή ηζρύ κπνξεί λα αλαδεηρηεί ζε κεγάιε δύλακε κέζα από ηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο πξόηαζε ζπκβάιινληαο ζηε ζπλνρή, εκπηζηνζύλε θαη  

αιιεινθαηαλόεζε ησλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο. 

Ο Fernand Braudel από ην 1963 επηζεκαίλεη πσο, αλ ε Δπξώπε δελ ζηεξηρζεί 

ζηηο αξρέγνλεο δπλάκεηο πνπ ηελ δεκηνύξγεζαλ, είλαη αδύλαην λα επηβηώζεη. Ο Willy 

Brandt, ην 1966, αλαθέξεηαη ζηνλ Πνιηηηζκό σο ηνλ ηξίην ππιώλα ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, καδί κε ηελ ίδηα ηελ Πνιηηηθή θαη ην Δκπόξην. ήκεξα, νη δηεζλείο νξγαληζκνί, 

ΟΗΔ, Οπλέζθν, ΟΑΑ, Παγθόζκηα Σξάπεδα αλαγλσξίδνπλ ηνλ Πνιηηηζκό σο ηνλ 

ηέηαξην ππιώλα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, καδί κε ηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. 

Παξά ηελ νηθνπκεληθή ζεκαζία ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο, ε ζύγρξνλε γεηηνληά 

θάζε άιιν παξά ζπλάδεη κε ην παξειζόλ ηεο. Ο ηξόπνο θαη ηα κέζα γηα ηελ αλάπιαζε 

θαη κεηακόξθσζε ηεο πεξηνρήο κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο, 

όπσο απηέο ηεο Δλνπνίεζεο ησλ Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ ηεο Αζήλαο. Σν Ιζηνξηθό  

Κέληξν ηεο Αζήλαο κεηακνξθώζεθε ζε ειθπζηηθό δεκόζην ρώξν, ελώ ζεκαηνδόηεζε 

έληνλα ηελ ζεκαζία ηνπ αζελατθνύ κλεκεηαθνύ πινύηνπ ζηελ καθξά ηζηνξηθή δηάξθεηα, 

δεκηνπξγώληαο παξάιιεια – πξάγκα ζπάλην γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα- έλα κνλαδηθήο 

αμίαο πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ. Απηό ζεκαίλεη όηη, αθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηνπ αξραίνπ 

δξόκνπ πξνο ηελ Αθαδήκεηα, ν νπνίνο μεθηλνύζε από ην Γίππιν, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη 

κέζα ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεξακεηθνύ, θαη αλαδεηθλύνληαο κέζα από έλα 

ζύζηεκα πεδνδξόκσλ θαη άιισλ ζεκάλζεσλ ηνπο ρώξνπο ηνπ Γεκνζίνπ ήκαηνο, ε 

Δλνπνίεζε κπνξεί λα θζάζεη ζηελ Αθαδεκία Πιάησλνο. 
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Σν Μνπζείν, κέζα από ηηο εθζέζεηο ηνπ ζα πξνβάιιεη κε έκθαζε ηηο αμίεο ησλ 

πνιηηηθώλ θαη ησλ επηζηεκώλ πνπ άλζεζαλ ζηελ Αζήλα, ζα αλαδεηθλύεη ηνλ ηδησηηθό θαη 

δεκόζην βίν ησλ πνιηηώλ πνπ δεκηνύξγεζαλ ηελ Αθξόπνιε θαη ηνλ Παξζελώλα. 

Παξάιιεια, ζα απνηειέζεη δσληαλό νξγαληζκό θαη δηεζλή πόιν αλάπηπμεο 

επηζηεκνληθώλ, θαιιηηερληθώλ θαη επξύηεξα πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ, πνπ ζα 

ππαηλίζζνληαη ζπλερώο ην δηαρξνληθό κεηξνπνιηηηθό ξόιν ηεο Αζήλαο από ηελ 

αξραηόηεηα έσο ζήκεξα. 

 
Άπθπο 2ο

 

Πλαίζιο ζςνεπγαζίαρ - Απμοδιόηηηερ και Τποσπεώζειρ ηων 

ζςμβαλλομένων μεπών 

 
Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο κλεκνλίνπ, όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, είλαη, ζην 

πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ γηα ηελ γεληθόηεξε ζπλεξγαζία ηνπο, ε 

εμεηδίθεπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε κέξνπο ζηελ αλάπιαζε θαη αλάδεημε ηνπ 

Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο θαη ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ πξνθήξπμε δηεζλνύο αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο πνπ 

ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ ζηνλ ρώξν ηεο 

Αθαδεκίαο Πιάησλνο. ην αλσηέξσ πιαίζην ηα ζπκβαιιόκελα κέξε αλαιακβάλνπλ 

εηδηθόηεξα : 

 
α) Για ηην ανάπλαζη και ανάδειξη ηος Απσαιολογικού Υώπος ηηρ 

Ακαδημίαρ Πλάηωνορ ηο Τποςπγείο Πολιηιζμού αναλαμβάνει: 

 
 Να ζπλαηλέζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηώλ γηα ηελ 

αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο από ηνλ Γήκν Αζελαίσλ θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ 

νινθιήξσζή ηνπο κε θάζε ηξόπν. 

 Να ζπλαηλέζεη ζηε δεκνπξάηεζε θαη αλάζεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ από 

ηνλ Γήκν Αζελαίσλ. 

  Να ζπληνλίδεη, ππνζηεξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα 

ηηο δξάζεηο πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Μλεκνλίνπ. 

 Να απαζρνιεί θαη δηαζέηεη επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθό κε ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αξηηόηεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ παξόληνο. 
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 Να παξέρεη δηνηθεηηθή θαη ζπληνληζηηθή ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ηνπ παξόληνο. 

 Να ζπκκεηέρεη κε εθπξνζώπνπο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

παξόληνο. 

 
Ο Γήμορ Αθηναίων αναλαμβάνει : 

 

 Να αλαιάβεη ηελ εθπόλεζε ησλ νξηζηηθώλ κειεηώλ ηερληθώλ έξγσλ θαη 

ππνδνκώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ, θαζώο θαη ηε δεκνπξάηεζε θαη αλάζεζε ησλ 

έξγσλ. 

 Να εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο εγθξίζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ. 

 Να θαιύςεη ηηο δαπάλεο κειεηώλ έξγσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δπλαηόηεηαο απνδνρήο δσξεώλ γηα ηα αλσηέξσ. 

 Να αζθεί ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

παξόληνο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο έηζη ώζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ. 

 Να παξέρεη θάζε κνξθήο δηεπθόιπλζε ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο γηα  

ηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πξνο 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξόληνο. 

 Να παξέρεη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ 

ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ νξίδνληαη από ηνλ  Δζσηεξηθό 

Οξγαληζκό θαη ην θείκελν λνκηθό πιαίζην. 

 Να δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, κόληκν ή κε, πνπ γλσξίδεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ έξγσλ. 

 Να κεξηκλά γηα ηηο δηνηθεηηθέο ή/θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη 

από πιεπξάο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο. 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ. 

 Να ζπκκεηέρεη κε εθπξνζώπνπο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

παξόληνο. 

 
β) Γηα ηελ πξνθήξπμε δηεζλνύο αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθπόλεζε 

ηεο κειέηεο ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 
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Αζελώλ ζηνλ ρώξν ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο ηο Τποςπγείο Πολιηιζμού 

αναλαμβάνει: 

 
 Να ζπλδξάκεη κε θάζε αλαγθαίν κέζν γηα ηελ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ 

θαζώο θαη κε θάζε πιηθό αξκνδηόηεηαο ηνπ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ από ηελ εηαηξία «ΑΝΑΠΛΑΗ 

ΑΔ». 

 Να παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθπόλεζε Μνπζεηαθήο Πξνκειέηεο 

γηα ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αζελώλ, ώζηε λα πξνηαζνύλ π.ρ. ν αξηζκόο 

ησλ θηινμελνύκελσλ εθζέζεσλ, ην είδνο ησλ εθζεκάησλ, ζεκαηνινγία, νη 

απαηηνύκελνη ρώξνη, νη απαηηνύκελεο ρξήζεηο. 

 Να ζπληνλίδεη, ππνζηεξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα 

ηηο δξάζεηο πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Μλεκνλίνπ. 

 Να απαζρνιεί θαη δηαζέηεη επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθό κε ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αξηηόηεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ παξόληνο. 

 Να παξέρεη δηνηθεηηθή θαη ζπληνληζηηθή ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ηνπ παξόληνο. 

 Να ζπκκεηέρεη κε εθπξνζώπνπο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

παξόληνο. 

 
Ο Γήμορ Αθηναίων αναλαμβάνει : 

 

 Να ζπλδξάκεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εηαηξία «ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΔ» ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ θαη ζηελ εθπόλεζε ησλ 

νξηζηηθώλ κειεηώλ θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο. 

 Να αζθεί ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

παξόληνο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο έηζη ώζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ. 

 Να παξέρεη θάζε κνξθήο δηεπθόιπλζε ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο γηα  

ηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πξνο 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξόληνο. 

 Να παξέρεη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ 

ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ νξίδνληαη από ηνλ  Δζσηεξηθό 

Οξγαληζκό θαη ην θείκελν λνκηθό πιαίζην. 
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 Να δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, κόληκν ή κε, πνπ γλσξίδεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ έξγσλ. 

 Να κεξηκλά γηα ηηο δηνηθεηηθέο ή/θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη 

από πιεπξάο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο. 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ. 

 Να ζπκκεηέρεη κε εθπξνζώπνπο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

παξόληνο. 

 
Η εηαιπία με ηην επωνςμία «ΑΝΑΠΛΑΗ Α.Δ.» αναλαμβάνει : 

  Να ζπληνλίδεη, ππνζηεξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα 

ηηο δξάζεηο πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ παξόληνο. 

 Να πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα δηεζλνύο 

αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ θαη ηελ σξίκαλζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηώλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ ζηνλ ρώξν ηεο 

Αθαδεκίαο Πιάησλνο. 

 Να πξνβαίλεη ζηε δέζκεπζε πόξσλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ κειεηώλ, 

αξκνδηόηεηαο ηεο. 

 Να πξνεηνηκάζεη ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

 Να απαζρνιεί θαη δηαζέηεη επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθό κε ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αξηηόηεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ παξόληνο. 

 Να παξέρεη δηνηθεηηθή θαη ζπληνληζηηθή ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ηνπ παξόληνο. 

 Να ζπκκεηέρεη κε εθπξνζώπνπο ηεο ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο 

ηνπ παξόληνο. 

 
 
 
 
 

 
Άπθπο 3ο: 

Γιάπκεια –Σποποποίηζη 
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1. Σν παξόλ δεζκεύεη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ από ηνπο 

λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ κεξώλ θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ. Η 

δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ νξίδεηαη έσο ηξία (3) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κε 

λεόηεξε απόθαζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

2. Σν παξόλ Μλεκόλην πλεξγαζίαο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κόλν κε λεόηεξε 

έγγξαθε θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

3. εκεηώλεηαη όηη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ κειεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δεζκεύζεσλ ηνπ παξόληνο ζα αθνινπζήζνπλ επηκέξνπο πξνγξακκαηηθέο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ έξγσλ. 

 
Άπθπο 4ο

 

Οπιζμόρ Δπιηποπών Παπακολούθηζηρ 

 

Γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ησλ δεζκεύζεσλ κε ην παξόλ Μλεκόλην ζπγθξνηνύληαη 

δύν (2) Κνηλέο Δπηηξνπέο Παξαθνινύζεζεο, κηα (1) γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ 

Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ θαη κηα (1) γηα ηελ πξνθήξπμε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εθπόλεζεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αζελώλ, νη 

νπνίεο ζπγθαινύληαη θαη ιεηηνπξγνύλ βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ πεξί 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, απνηεινύκελε έθαζηε από ηπία (3) μέλη, ηα νπνία είλαη: 

1. Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Αξραηνινγηθνύ 

Υώξνπ : 

α) ....................... κε αλαπιεξσηή 
 

β) ............................................. κε αλαπιεξσηή 
 

γ) ............................................. κε αλαπιεξσηή 

 

 
2. Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο γηα ηελ πξνθήξπμε θαη νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθπόλεζεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν 

Αζελώλ: 

α) ....................... κε αλαπιεξσηή 
 

β) ............................................. κε αλαπιεξσηή 
 

γ) ............................................. κε αλαπιεξσηή 
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Αληηθείκελν ησλ Κνηλώλ Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο είλαη ε παξαθνινύζεζε 

όισλ ησλ θάζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ. Οη επηηξνπέο (θύξηα θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε) 

νξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο. Οη Δπηηξνπέο παξαθνινπζνύλ 

ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ απνξξόθεζε ησλ πηζηώζεσλ ζε όιν ην 

δηάζηεκα εμέιημήο ηνπο. 

 
 
 
 

Άπθπο 5ο
 

Πποζηαζία Πποζωπικών Γεδομένων – Ρήηπα Δμπιζηεςηικόηηηαρ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ν Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο 

(Γήκνο Αζελαίσλ), ελδέρεηαη λα απνθαιύςεη ή λα δηαβηβάζεη ζηνλ Δθηεινύληα ηελ 

Δπεμεξγαζία πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινύλ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα  κε 

βάζε ηελ πθηζηάκελε Διιεληθή (Ν.4624/2019) θαη Δλσζηαθή (GDPR) λνκνζεζία, κε 

ζθνπό ηελ άξηηα εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο. Ο Δθηειώλ ηελ Δπεμεξγαζία 

επεμεξγάδεηαη ηα αλσηέξσ Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

ύκβαζεο,  ππό ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Τπεύζπλνπ Δπεμεξγαζίαο θαη 

γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ύκβαζε. Ο Δθηειώλ ηελ Δπεμεξγαζία κεξηκλά, θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο, λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα, ώζηε ηα δεδνκέλα λα είλαη αζθαιή ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τθηζηάκελεο Ννκνζεζίαο. Σα αλσηέξσ κέηξα πξέπεη λα εγγπώληαη έλα θαηάιιειν 

επίπεδν πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ, ηε θύζε θαη ηνπο 

ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπο πθηζηάκελνπο θηλδύλνπο θαζώο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Ο Δθηειώλ ηελ Δπεμεξγαζία απαγνξεύεηαη λα 

αλαζέζεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 

Υαξαθηήξα, ηελ νπνία αλέιαβε δπλάκεη ηεο ύκβαζεο, ζε ππεξγνιάβν εθηεινύληα 

ηελ επεμεξγαζία (sub-processor) παξά κόλν εάλ έρεη ελεκεξώζεη εγγξάθσο θαη έρεη 

ιάβεη ηε ξεηή εηδηθή ζπλαίλεζε από ηνλ Τπεύζπλν Δπεμεξγαζίαο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν Δθηειώλ ηελ Δπεμεξγαζία θαζνξίζεη, θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο 

ύκβαζεο ηνπο ζθνπνύο θαη ηα κέζα ηεο επεμεξγαζίαο, ππό ηελ επηθύιαμε ησλ 

άξζξσλ 82, 83, 84 ηνπ Δπξσπατθνύ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
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ζεσξείηαη σο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία θαη θέξεη  

ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ  

ην θπζηθό πξόζσπν, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ νπνίνπ 

δηαβηβάδνληαη θαη ηίζεληαη ζε επεμεξγαζία (Τπνθείκελν ησλ Γεδνκέλσλ), ππνβάιιεη 

αίηεζε απεπζείαο ζηνλ Δθηεινύληα ηελ Δπεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη 

νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηώκαηά ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηνλ Δπξσπατθό 

Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζε 

ζρέζε κε ηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ν Δθηειώλ 

ηελ Δπεμεξγαζία δπλάκεη ηεο παξνύζαο, ν Δθηειώλ ηελ Δπεμεξγαζία νθείιεη λα 

δηαβηβάζεη ην ελ ιόγσ αίηεκα ακειιεηί ζηνλ Τπεύζπλν Δπεμεξγαζίαο θαη λα 

εθηειέζεη κε αθξίβεηα ηηο εληνιέο ηνπ, εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο. Οη 

ζπκβαιιόκελνη νθείινπλ λα ηεξνύλ απόιπηε ερεκύζεηα θαη εκπηζηεπηηθόηεηα 

αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ πξνζώπσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ αιιά θαη όζσλ σθεινύληαη από ην Έξγν θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζπλεξγαζίαο νη θάθεινη κε 

ηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ λα παξαδίδνληαη ζηνλ 

Τπεύζπλν Έξγνπ ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο. 

 
Σο παπόν ζςνηάσθηκε ζε ηπία (3) ππωηόηςπα, όπος έλαβε από ένα ο κάθε 

ζςμβαλλόμενορ. 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Γηα ηελ Δηαηξία κε ηελ επσλπκία 

«ΑΝΑΠΛΑΗ Α.Δ.» 

Γηα ην Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνύ 

Γηα ην Γήκν 
Αζελαίσλ 


